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1. PROJEKT BEZPEČNÝ PŘÍSTAV A JEHO ZAMĚŘENÍ (CÍLE) 

 

Projekt Bezpečný přístav se ve třech letech zaměřil, s podporou odborného týmu, 

složeného z profesionálů, vzdělaných v oborech sociální práce, psychologie, 

vzdělávání dospělých, psychoterapie, koučinku, práva, ekonomie a dalších, na 

komplexní podporu rodin žijících ve Středočeském kraji (a v průběhu trvání projektu i 

v dalších krajích), které byly ohroženy destabilizací způsobenou socio-ekonomickými 

problémy a narušením citových vazeb.  

 

Následující text si klade za cíl představit čtenáři reflexi odborného týmu, zaměřenou 

na vyhodnocení dopadů na cílovou skupinu projektu. Představí hlavní i dílčí aktivity, 

skrze které bylo dosahováno cílů projektu, tedy: obnovení narušených funkcí 60 rodin, 

u kterých došlo k narušení citové vazby a kumulaci dalších znevýhodňujících faktorů, 

které způsobují ohrožení sociálním vyloučením. 

 

Hlavní cíl tým na počátku realizace projektu rozdělil na dva dílčí cíle: 

1. obnovení narušených citových vazeb v rodině, 

2. stabilizace rodiny v důsledku zmírnění či odstranění dalších znevýhodňujících 

faktorů (kumulované sociálně-ekonomické problémy spojené se zadlužením, 

nezaměstnaností ad.). 

K naplnění prvního dílčího cíle bylo směřováno prostřednictvím cílené terapeutické 

práce a edukace klientů.  

 

K naplnění druhého dílčího cíle bylo směřováno prostřednictvím cílené poradenské 

práce a edukace. 
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2. PODPOŘENÁ CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU 

 

Podpořeno bylo celkem 60 rodin skrze realizaci terapeuticko-poradenského a 

edukativně-motivačního programu, který probíhal paralelně na několika místech se 

dvěma hlavními základnami: 

- Rodinné centrum v Milovicích 

Zde probíhaly pravidelné individuální poradenské a terapeutické konzultace 

v prostorách centra poradenství a intervence POINT, a to ve frekvenci 1x 14 dní. Dále 

zde probíhaly edukačně-motivační programy a odborné semináře a dílny, a to 

v prostorách Rodinného centra. 

- Komunita rodin sdružujících se ve středisku volného času v Dobřichovicích, tzv. 

Dobřichovickém domku, a Studiu Mandala, taktéž v Dobřichovicích. 

Zde probíhaly pravidelné individuální poradenské a terapeutické konzultace 

v prostorách Dobřichovického domku a Studia Mandala. Edukačně-motivační 

programy a odborné semináře a dílny taktéž zde. 

 

Dalšími místy, ve kterých program částečně probíhal, byl Šafránový domek v Praze 8, 

kam klienti dojížděli na dílčí vzdělávací programy, např. sociálně-právní dílnu, dílnu 

myšlenkových map, trénink rodičovských dovedností a další. 

 

Rodiny, které se do programu hlásily a byly přijaty, byly nejčastěji rodiny úplné (tedy 

rodič-rodič-děti), páry byly buď sezdané nebo žijící bez svazku manželského. 

V průběhu projektu bylo pracováno dále s rodiči samoživiteli, ale také příbuzenskými 

pěstouny. 

 

Při úvodních, tzv. mapovacích, rozhovorech se zájemci o účast v projektu, se rodiny 

tematicky nejvíce dotýkaly a chtěly podpořit v následujících tématech: 

- obtížné navazování a rozvíjení citové vazby v rodině, 

- potíže s komunikací v rodině, 

- psychické potíže jednotlivých členů rodiny (častý mezigenerační přenos problémů 

v rodině), 

- oslavené rodičovské kompetence, zejména snížený zájem či neschopnost dítě 

rozvíjet a vzdělávat, 
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 - kumulace sociálně – ekonomických problémů v rodině (chudoba, 

nezaměstnanost, neúplnost rodin, závislostní chování, násilí v rodině a jiné další). 

 

Zakázky a témata, které byly podporovány v průběhu desetiměsíčního programu, 

budou popsána níže v textu. 
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3. METODY, KTERÝMI BYLO DOSAHOVÁNO CÍLŮ PROJEKTU 

 

Jak bylo již výše uvedeno, cílů projektu bylo dosahováno skrze terapeuticko-

poradenský program a motivačně-edukační program pro rodiny. 

 

V terapeutickém programu se jednalo o následující metody, kterými odborný tým 

podporoval rodiny v projektu: 

 

1. individuální psychoterapie 

Jedná se o zvláštní psychologickou péči, která je poskytovaná lidem, kteří postrádají 

v určité oblasti svého života psychickou stabilitu. Poskytuje se však i lidem, kterým 

destabilizace psychického stavu hrozí.  

 

Ze šafránové zkušenosti… (příklad individuální psychoterapie v programu Bezpečný 

přístav) 

Do programu Bezpečný přístav nastoupila klientka, pojmenujme jí Alena. Její hlavní 

při vstupu do programu bylo zmapovat příčiny svých úzkostí, které jí narušovaly 

rodinný, profesní i osobní život. V průběhu desetiměsíční individuální psychoterapie 

našla způsoby, jak se svou úzkostí zacházet. Přestala svou úzkost vnímat jako nepřítele, 

nýbrž jako svou součást, která ji upozorňuje, když některá oblast jejího života není 

v souladu s jejími potřebami. V průběhu psychoterapie nacházela body, o které se ve 

svém životě může opírat. Zjistila, jakou roli v jejím životě hraje potřeba bezpečí, a kde 

si tuto potřebu může sytit. 

 

 

2. párová terapie 

Jedná se o formu podporu pro páry, které chtějí lépe rozumět a čelit svým obtížím ve 

vztahu. 

 

3. rodinná a filiální terapie 

Jedná se o metodu, v rámci které se v terapeutickém procesu využívá účinků terapie 

hrou. 
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Ze šafránové zkušenosti… (příklad využití filiální terapie v programu Bezpečný přístav) 

Příkladem využití filiální terapie může být případ klienta, budeme mu říkat Honza, který 

nastoupil do projektu čerstvě po rozvodu a náročné životní změně. Jeho zakázkou 

bylo posílení vztahu mezi mladší dcerou, ve snaze pomoci děvčátku adaptovat se na 

novou situaci a také posílit své rodičovské kompetence a možnosti, jak vztah dále 

budovat. 

Kromě individuální psychoterapie vstoupil do Rodičovské dílny s prvky filiální terapie a 

skrze skupinovou práci a poradenství postupně nalézal více klidu a sebevědomí i v roli 

otce, a při velmi vzácných herních setkáních s dcerkou, si více užívali společný čas. 

 

V poradenském programu se jednalo o následující metody, kterými odborný tým 

podporoval rodiny v projektu: 

1. finanční poradenství 

Jednalo se o poradenství, směřující k posílení finanční gramotnosti členů rodiny. Jedná 

se o službu, jejímž cílem je prevence před upadnutím do dluhové pasti či exekucí. 

 

2. kariérní poradenství 

Jedná se o poradenství, které vede klienty k sebepoznání, uvědomění hlubších 

motivací, osobnostních specifik a talentů. Také může dále vést k motivaci pro práci na 

sobě a pro další vzdělávání. 

 

3. krizová intervence 

Krizová intervence je včasná sociálně krizová pomoc klientům projektu Bezpečný 

přístav, kterou poskytují členové mobilního týmu. Může jít například o doprovod při 

jednání na úřadech, podporu při případových konferencích, poskytnutí krizové 

intervence u klienta doma či po telefonu atd. 
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Ze Šafránové zkušenosti… 

Krizovou pomoc využívala například rodina paní Věry. Ta měla v náhradní péči 

několik dětí, z nichž jedno mělo výrazné psychické potíže, které se odrážely ve 

fungování v rodině, ve škole i ve všech ostatních prostředích. Paní Věra neměla 

příležitost pro pravidelné ambulantní setkávání, přesto byla velmi motivovaná na 

práci na stabilizaci jejich rodinného systému. V rámci služeb mobilního týmu se 

uspořádala i případová konference ve škole dítěte, kterou členka mobilního týmu 

zorganizovala, a dítě na ni připravovala tak, aby se cítilo co nejvíce podpořeno a v 

bezpečí. 

 

4. právní poradenství 

Bylo poskytováno ve formě emailové či telefonické konzultace s externím specialistou 

– právníkem, a to zejména v oblasti rodinného práva. 

 

5. psychologické poradenství 

Jedná se o poradenství, které v programu klienti využívali nejčastěji u témat vhodného 

přístupu k dětem v různých specifických životních situacích (emoční potíže, 

psychosomatické potíže, potíže ve škole), dále pak v oblasti slaďování osobního, 

rodinného a profesního života... 

 

6. sociálně-právní poradenství 

Jedná se o poradenství, ve kterém jsme se zaměřovali na širší oblast života klienta a 

jeho rodiny, pomáhali klientům např. při orientaci v síti pomáhajících organizací, 

v porozumění zákonných práv a nároků klienta a jeho rodiny, ve způsobu, jak 

komunikovat s pracovníky ostatních organizací atd. 

 

Ze Šafránové zkušenosti… 

V průběhu 10 měsíců může dojít ke změně životní situace klienta a s tím související 

potřebě po změně poskytované podpory. To se událo například u klientky, říkejme jí 

třeba Lucie. Klientka přišla s potřebou po rodinné terapii, v rámci které se vynořilo 

několik osobních neřešených témat, která se ve formátu rodinné terapie nedala 

opečovat. Proto začala využívat individuální psychologické poradenství, ze kterého 

následně přešla do doprovázení v náročné životní situaci změny odchodu od 
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partnera, se kterým žila krátce před vstupem do programu, do svého rodného domu 

k otci. 

 

V motivačně-edukačním programu se jednalo o následující metody, kterými odborný 

tým podporoval rodiny, zapojené do projektu: 

1. Cyklus skupinových seminářů 

V průběhu desetiměsíčního programu bylo pro všechny rodiny připraveno 5 

skupinových setkání v rozsahu 4 hodin. Jednalo se o semináře s tématy, které byly 

zaměřeny na podporu rozvíjení citové vazby v rodinách. 

2. Tematické dílny 

Těch se klienti mohli účastnit dle témat, která ve svých životech potřebovali podpořit i 

získáváním dalších znalostí. Jednalo se o následující dílny: 

● Sociálně – právní dílna. Setkání s právníkem a sociální pracovnicí nad oblastmi 

rodinného práva. 

● Myšlenkové mapy jako nástroj pro podporu work-life balance a kariérního 

života. 

● Dílna filiální terapie. Série pravidelných setkání nad možnostmi využití technik 

filiální terapie pro prohlubování vztahu rodič-dítě. 

● Partnerská dílna. Série pravidelných setkání nad tématy z oblasti partnerského 

života, podpory partnerství, komunikace mezi partnery a způsobů, jak zacházet 

s krizí ve vztazích. 

● O psychice a možnostech její podpory a léčby. Setkání s psycholožkou nad 

tématy různých forem psychického strádání a možnostmi podpory lidské 

psychiky. 

● Ztráty jako součást života. Série seminářů nad tématem ztrát z pohledu 

samotných účastníků, dětí i celé rodiny. 

● Manipulace ve vztazích. Série seminářů, věnující se tématu manipulace ve 

vztazích a možnostem efektivní komunikace v kontaktu s manipulujícími lidmi. 
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4. VYHODNOCENÍ DOPADŮ NA CÍLOVOU SKUPINU 

 

Vyhodnocení dopadů na cílovou skupinu jsme realizovali několika způsoby. 

Z hlediska metodologie výzkumu se jednalo o : 

- kvalitativní zhodnocení dopadů programu, 

- kvantitativní zhodnocení dopadů programu. 

 

 

4. 1 KVALITATIVNÍ ZHODNOCENÍ DOPADŮ PROGRAMU 

Níže uvedený text je přehledovým kvalitativním zhodnocením výsledků terapeuticko-

poradenského programu všech tří etap projektu Bezpečný přístav. 

Subjektivně hodnocené prožívání klientů v předkládaných oblastech bylo mapováno 

v rámci konzultací s cílem evaluace terapeuticko-poradenských konzultací 

s terapeuty a experty projektu a vzdělávacích akcí, nabízených týmem projektu 

Bezpečný přístav. 

V rámci evaluačních konzultací bylo užíváno těchto metod: 

- rozhovor s využitím následujících nástrojů: 

- dotazník kvality života squala, 

- adult attachment interview, 

- dotazník rodičovských kompetencí, 

- individuálně utvářené škály, které byly tvořeny položkami, týkajícími se oblastí 

plynoucích ze zakázek klientů. 

 

Předkládané výstupy mají širší rozptyl v jejich konečné podobě, někteří z klientů na 

konci projektu popisovali naplnění své zakázky v kontextu předkládaných oblastí 

v plném rozsahu, jiní klienti společně s terapeuty reflektovali rozpracované téma, což 

v kontextu desetiměsíční terapeutické či poradenské podpory je běžným fenoménem 

u střednědobých terapií. Těmto klientům pak byla předána doporučení, jak s tématy 

dále pracovat, a předána též doporučení na adekvátní poradenská či terapeutická 

pracoviště, kde klienti mohou využívat podpory ve svých tématech dále.  
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NARUŠENÍ CITOVÉ VAZBY V RODINĚ 

 

30 rodin projektu se při jeho zahájení potýkalo s narušením citové vazby v rodině. Díky 

pravidelné účasti na individuálních setkáních s průvodcem rodiny, poskytované 

psychoterapeutické podpoře a účasti na rodinných terapeutických setkáních, vč. 

filiální terapie,  se podporovala stabilita rodinných vztahových vazeb a komunikace 

uvnitř jednotlivých členů rodiny. Klienti se zvláštním zřetelem na konci projektu 

reflektovali prohloubení citové vazby mezi jimi a jejich dětmi. 

 

PARTNERSKÝ ŽIVOT 

21 rodin, zapojených do projektu, využívalo terapeutické a poradenské podpory 

v oblasti partnerského života. Zakázky se týkaly zlepšení komunikačních strategií mezi 

partnery a hledání vzájemného porozumění a tolerance. Skrze individuální a párovou 

psychoterapii klienti nabývali schopnost uvědomovat si své potřeby a druhému 

partnerovi je jasně sdělovat bez obviňování či manipulací tak, aby to vedlo ke zlepšení 

kvality partnerského života a celkové stabilizaci atmosféry v rodině.  

 

ZMĚNY V RODINĚ 

20 rodin v průběhu projektu procházelo subjektivně prožívanými významnými 

změnami v jejich rodině. Primární podporou pro tyto rodiny byla poskytovaná 

psychoterapeutická podpora, rodinná terapie, terapeutické doprovázení, dílna ztráty 

jako součást života, sekundární, avšak významnou roli hrála též několikrát poskytovaná 
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služba krizové intervence. Výsledkem, který klienti skrze tyto formy poskytované 

pomoci reflektovali, byla dobrá adaptace na změny, se kterými se potýkali. 

U některých klientů došlo ke stabilizaci v porozchodové situaci skrze nalezení, 

přestěhování a usazování v novém bydlení a zároveň nastavování adekvátních 

kontaktů s bývalými partnery/partnerkami takovým způsobem, který je z pohledu 

psychologů a rodinných terapeutů doporučován jako vhodný a preventivní v zájmu 

předcházení psychických potíží či traumat dítěte v souvislosti s rozvodem/ rozchodem 

rodičů.  

 

Ze Šafránové zkušenosti… Průvodce dítěte ve změně jako podpůrce prohlubování 

citových vazeb 

S dětmi se přímo pracovalo například v situaci, kdy se jeden z rodičů s dětmi 

odstěhoval z původní domácnosti. Děti se společně s tzv. „průvodcem dítěte ve 

změně“, speciálně vyškoleným terapeutickým pracovníkem, připravovaly na 

stěhování, doprovázely v samotném procesu i při adaptaci na nové prostředí. 

Součástí této podpory byl i odborník, který podporoval v procesu změny samotné 

rodiče. Jednalo se o společnou práci 2 odborných pracovníků s rodičem a dětmi 

v přirozeném prostředí dětí, tedy doma i v novém bydlišti. 
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VÝCHOVA DĚTÍ A KOMUNIKACE S DĚTMI 

20 rodin v programu aktivně řešilo otázky výchovy dětí a komunikace s dětmi. V rámci 

poradenství na individuálních konzultacích, tréninku rodičovských dovedností a filiální 

terapie klienti na konci projektu reflektovali zlepšení komunikačních strategií 

v komunikaci rodič-dítě a také posílení rodičovského sebevědomí, posílení 

rodičovských kompetencí, potřebné komunikační dovednosti vzhledem k věku dítěte. 

 

Ze šafránové zkušenosti… 

Do Dílny rodičovské komunikace nastoupila také klientka, pojmenujme ji Blanka se 

zakázkou „změnit nežádoucí agresivní chování dítěte“, které ji unavovalo a přinášelo 

jí to mnoho starostí a pochybností o sobě v roli matky. Na začátku dostala Blanka 

společně s ostatními dotazník chování dítěte a měla odstupňovat důležitost vnímání 

„problému“ u jednotlivých nežádoucích projevů. 

Postupem času získávala více náhled nad souvislostmi v prožívání dítěte ve hře a 

provázením pochopila i vliv vlastních zkušeností získaných v dětství v původní rodině, 

která hněv a agresi odmítala a trestala. Přijetím hněvu a agrese skrze synovu hru 

s agresivními hračkami a reflektováním emocí a jasným zadáváním hranic, se i 

v běžných situacích v rodině výrazně zmírnili „běžné“ konflikty.  

Podporou ve skupině získala i více klidu a jistoty, že rodiče chlapců mají podobné 

zkušenosti, tudíž že se nejedná o to, že je „špatná matka“. Sama ve svém životě se 

rozhodla více přijímat vlastní hněv a agresi a uspokojovat vlastní dlouho odkládané 

potřeby.  
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PRACOVNÍ ŽIVOT 

16 rodin se v průběhu projektu obracelo na své průvodce s tématy týkajícími se 

Pracovního života. Kromě individuálního doprovázení průvodci nabízeli a poskytovali 

klientům také poradenství specialistů, např. kariérní poradenství, které bylo mj. 

zaměřené na nabývání dovedností, důležitých pro efektivní hledání nového 

pracovního uplatnění, změnu práce či adaptaci na změnu v profesním životě klienta. 

 

Ze Šafránové zkušenosti… 

Několik klientek, které byly v průběhu programu na rodičovské dovolené, se na 

podkladě terapeuticko-proadenského programu odhodlalo k rekvalifikaci a po 

skončení rodičovské dovolené hledaly a našly uplatnění v oboru, který lépe 

vyhovoval jejich potřebám. Klientky reflektovaly zejména zlepšení v oblasti work-life 

balance. 

 

HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY 

13 rodin v průběhu projektu řešilo s průvodcem a přizvanými specialisty téma 

Hospodaření s finančními prostředky. Skrze individuální doprovázení a poradenství si 

osvojovali dovednosti v oblasti finanční a sociálně-právní gramotnosti, řešení dluhů a 

exekucí, využití sociálních dávek a jiných výhod a nakládání s majetkem. Tyto nabyté 

dovednosti přispěly, dle zpětných vazeb účastníků projektu, ke stabilizaci rodiny i 

v kontextu psychické pohody jejích jednotlivých členů, snížení hladiny stresu a 

frustrace a také rozepří mezi dospělými partnery, rodiči/pečovateli dětí.   
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VZTAH K SOBĚ SAMÝM 

12 rodin, resp. klienti z rodin zapojených do projektu, řešili skrze terapeutickou podporu 

vztah k sobě samým. Výstupem, reflektovaným jednotlivými klienty, bylo zvýšení 

subjektivně prožívané a vnímané sebehodnoty jedinců. Skrze nabývaný pocit 

sebehodnoty se pak zlepšovaly jejich rodinné a partnerské vztahy, sekundárním 

dopadem pak byla podpora citové vazby mezi nimi a jednotlivými členy rodiny. 

 

 

 

Z referencí klientek… 

„Nejspíš jsem tím, kým jsem dnes, byla i před lety, ale neuvědomovala jsem si to. Až 

díky možnosti potkat se s tak inspirujícími terapeuty mi došlo, kde je má síla, co mohu 

svému okolí dát, že je jen a jen na mně co budu dělat, co se mnou budou dělat 

ostatní a když budu parafrázovat mého dlouholetého přítele: „Jsem ráda, že jsem 

zase zpátky.“ Veselá, plná života stojící na stabilním základu, který tvoří rodinný krb 

mé velké rodiny. Stále jsem s manželem a jsem moc ráda, že jsem se rozhodla s ním 

zůstat. Dnes bych nebyla taková, jaká jsem.“ 
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VZTAH S PŮVODNÍ, ORIENTAČNÍ RODINOU 

10 rodin přinášelo do svých zakázek vztah s původní, orientační rodinou klientů. Skrze 

poskytovanou individuální psychoterapii měli jednotliví klienti možnost porozumět 

problémovým scénářům v původní rodině a získávat na ně náhled. Skrze podporu 

klientů a budování sebepodpory nabývali na dovednosti vymezit se rodičům, čelit 

manipulaci z jejich strany a jasně s nimi komunikovat hranice nové, prokreační rodiny, 

utvořené klienty projektu 

 

ZDRAVÍ 

9 rodin se při vstupu do projektu či v jeho průběhu potýkalo s potížemi v oblasti zdraví. 

Na své průvodce se obraceli s psychosomatickými potížemi, psychiatrickými 

diagnózami některého z členů rodiny, onemocnění člena rodiny či s jinými zdravotními 

potížemi. Kromě individuálních terapeutických konzultací se svými průvodci mohli 

klienti využít též konzultace s psycholožkou v rámci dílny O psychice a možnostech její 

podpory a léčby. Skrze tyto odborné podpory klienti na konci projektu reflektovali 

získání náhledu, zpracování témat s psychosomatickými obtížemi souvisejícími. Dále 

oceňovali poradenství, získání náhledu a doporučení na odborníky. Ocenili též 

předcházení rizikům spojeným se zdravotním stavem. 
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ANXIOZNÍ POTÍŽE 

9 rodin z projektu řešilo v projektu BP anxiozní potíže jednoho či více členů. Anxiozita 

klientů byla předmětem individuálních terapií a psychologického poradenství. Skrze 

individuální psychoterapii se pracovalo na snížení hladiny tenze v životě klientů či jejím 

odstranění. Téma bylo také probíráno na jedné z dílen pod názvem O psychice, kde 

měli účastníci možnost zeptat se psycholožky na témata s touto problematikou 

související, a také na to, jak proti anxietě či anxiozně-depresivní poruše preventivně 

bojovat. Klienti na konci projektu reflektovali lepší náhled na svou úzkost a taktéž 

osvojení si technik, jak se svou úzkostí nakládat.  

 

 

 

ZVLÁDÁNÍ STRESU 

7 rodin z projektu řešilo v projektu BP zvládání stresu. Copingové strategie klientů byly 

předmětem individuálních terapií a psychologického poradenství. Skrze individuální 

psychoterapii se pracovalo na získání dovedností, jak stres odhalovat a pracovat 

s jeho tělesnými a psychickými projevy v životě klientů.  
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SOUROZENECKÉ VZTAHY MEZI DĚTMI 

6 rodin přinášelo ve svých zakázkách téma sourozeneckých vztahů mezi dětmi. 

V individuálních terapeuticko-poradenských sezeních měli účastníci možnost 

zmapovat si konkrétní potíže v tématu a naplánovat si strategie pro podporu 

sourozeneckých vztahů svých dětí. Téma bylo zpracováváno též na dílnách 

Komunikace a na Tréninku rodičovských dovedností, vč. filiální terapie. Na konci 

projektu klienti reflektovali lepší znalosti týkající se podpory vztahových vazeb mezi 

svými dětmi a taktéž jejich uplatňování v praktickém životě. Klienti byli podpořeni 

v oblasti rodičovských kompetencí. 

 

 

RODIČ – SAMOŽIVITEL 

4 rodiny v projektu pracovaly s tématem rolí rodič-samoživitel. Těmto rodinám bylo 

v rámci projektu poskytováno psychologické poradenství, psychoterapie i sociálně-

právní poradenství za účelem posílení role rodiče samoživitele a podpory v adaptaci 

na změnu. Na konci projektu klienti zhodnotili poskytovanou podporu jako účinnou 

zejména v obdobích adaptace na změnu rodinných podmínek v době před/po 

rozvodu. 



19 

 

NAROZENÍ DALŠÍHO DÍTĚTE DO RODINY 

3 rodiny v průběhu projektu intenzivně řešily téma Narození dalšího dítěte do rodiny. 

Projekt skrze individuální doprovázení a poskytovanou psychoterapeutickou podporu 

umožnil rodinám intenzivní přípravu na změnu v rodině. Dopad této podpory se odrazil 

v celém rodinném systému, u dospělých i dětí. Dospělí zpětně hodnotili význam 

doprovázení v této oblasti převážně ve stabilizaci svého psychického stavu a dobrém 

prožívání příchodu na změnu ze strany jejich stávajících potomků. 

 

SPOLEČNĚ STRÁVENÝ ČAS S PARTNEREM A DĚTMI 

3 rodiny intenzivně řešily téma společně stráveného času s partnerem a dětmi. 

Rodinám byly poskytovány buď rodinná, nebo párová terapie, ve kterých se téma 

zmapovalo a nacházely se problémové oblasti a zároveň dostupné rodinné zdroje 

k řešení. K tomu se téma zpracovávalo též na dílnách Komunikace. Klienti zpětně 

hodnotili poskytovanou podporu jako kvalitní základ k jejich společnému hledání 

možností, jak situaci v jejich rodině změnit. 
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KOMUNIKACE SE ŠIRŠÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍM 

3 rodiny z projektu pracovaly na tématu komunikace se širším sociálním prostředím. 

V individuálních konzultacích, poradenských či terapeutických, nabývali komunikační 

dovednosti, které vedou ke stabilnějším a subjektivně lépe prožívanějším vztahům 

s lidmi. Klienti reflektovali, že v rámci těchto konzultací získali též přesah do tématu 

zvládání stresu a získali dovednosti, jak se sebou pracovat ve stresových situacích. 
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4. 2 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ ÚČINNOSTI PROGRAMU 

Kvantitativní zhodnocení účinnosti programu bylo provedeno pomocí porovnání 2 

závislých výběrů, tedy parametrickým párovým t-testem na stanovené hladině 

významnosti α = 0,05. 

Data jsme získali skrze vyplnění dotazníku, ve kterém účastníci programu hodnotili stav 

jednotlivých proměnných před zahájením programu a po jeho skončení. K nahlédnutí 

zde: 

 

ZPĚTNOVAZEBNÝ DOTAZNÍK 

Projekt “BEZPEČNÝ PŘÍSTAV”, cz.03.2.60/0.0/0.0ú16_064_0006288, Realizátor: ŠAFRÁN dětem o.p.s. 

Vážení a milí – vy, kteří jste se a námi vydali na desetiměsíční plavbu a dopluli jste spolu s námi až do 

„bezpečného přístavu“, ze kterého, jak věříme, se budete moci vydat na své bezpečné cesty spolu se 

členy Vaší rodiny, 

rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu na dobu deseti měsíců, po které jsme spolupracovali.  

Prosíme vás proto, abyste ohodnotili, zda (a jaký) vnímáte posun v následujících okruzích naší 

spolupráce, a to bodově od 1 do 10 (10 je maximální pokrok na konci naší spolupráce). Pokud jste v 

v některé z oblastí pokrok nezaznamenali, nevyplňujte ji. 

Citová vazba: 

1. Umím věnovat pozornost svému dítěti (napojovat se, “naladit se”)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Umím dítě přijímat na neverbální úrovni       

(aktivní naslouchání a přijetí celým tělem)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Umím dítě přijímat na verbální úrovni (stopování, pojmenování 

emocí a potřeb, reflektování, oceňování)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Umím udržovat vzájemnou vyrovnanost v komunikaci s blízkou osobou 

(aktivní naslouchání, přirozené předávání slova, vyrovnanost komunikace 1:1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Umím poskytnout pocit bezpečí a vytvářet hravou atmosféru vzájemnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Rodičovské kompetence: 

1. Umím trávit čas se svými dětmi       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Umím dát dětem hranice, aniž bych se cítil(a) provinile    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Umím si vyhradit čas jen pro sebe      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Dokážu svým dětem zprostředkovat kontakt s druhým rodičem,  

pokud to není možné, dokážu o něm před dětmi pozitivně hovořit   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Jsem otevřen/á vyslechnout si názor mých dětí, a zároveň umím 

rozhodnout to, co patří do rozhodnutí dospělých     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Strategie k řešení socioekonomických problémů: 

1. Rozumím tomu, kdy je třeba se obrátit na nějaký úřad    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Vím, co je oddělení péče o dítě a kdy je dobré se s ním kontaktovat  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Dokážu hájit zájmy své i členů své rodiny, aniž bych se cítil/a provinile  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.Vím, jaké jsou moje finanční potřeby a jaké má moje rodina. V případě 

potřeby dokážu vyhledat pomoc (např. se informovat o možných dávkách, 

využít služeb nestátních neziskových organizací, poraden atp.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Dokážu udržet dobrý kontakt se školkou, školou, kam chodí moje děti  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Chcete nám něco vzkázat? 

Děkujeme Vám za Vaše názory, ale především za čas, který jsme mohli strávit společně. 
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Při statistické analýze dat jsme vycházeli z následujících hypotéz: 

H0: Subjektivně vnímaný stav ve 3 oblastech života (citová vazba, rodičovské 

kompetence, strategie k řešení socioekonomických problémů) se u klientů před 

zahájením programu a po jeho skončení nebude statisticky významně měnit. 

HA: Subjektivně vnímaný stav ve 3 oblastech života (citová vazba, rodičovské 

kompetence, strategie k řešení socioekonomických problémů) se u klientů před 

zahájením programu a po jeho skončení statisticky významně změní. 

Ke statistické analýze dat jsme využili programu SPSS a párového T-Testu, který ve 

všech 3 etapách potvrdil statisticky významný rozdíl mezi subjektivně vnímaným 

stavem před zahájením a po zahájení programu.  
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5. KAZUISTIKA PODPOŘENÉ RODINY 

 

Pro účely lepší představy podpory rodin připojujeme kazuistiku jedné z těch, které byly 

účastny projektu Bezpečný přístav. Vzhledem k povinné mlčenlivosti a nutnosti 

anonymizace budeme používat smyšlená jména. 

 

Jednalo se o rodinu Nováků, které byly několik let před vstupem do programu 

odebrány děti, kterým následně byla nařízena ústavní výchova (dětský domov), z 

důvodu užívání návykových látek v rodině Nováků. Otec dětí byl před vstupem do 

programu vážně nemocný, nemoci podlehl a matka zůstala v domácnosti sama. Paní 

Nováková se do programu zapojila v době, kdy, již měla zkušenost s terapeutickou 

podporou v rámci jiného projektu, a byla tak z pohledu odborného týmu dobře 

připravena na intenzivní terapeutickou následnou práci a poradenskou podporu. V 

programu čerpala podporu pro adaptaci na novou životní situaci. Zprvu se jednalo o 

terapeutické doprovázení a krizovou intervenci, které volně přešly v podporu sociálně-

terapeutickou a sociálně-právní. Paní Nováková se s podporou doprovázející 

poradkyně naučila lépe hospodařit s penězi, zajistila si stabilní a trvalé bydlení, které 

připravovala společně s pracovnicí Bezpečného přístavu na příchod dětí, o jejichž 

návrat intenzivně usilovali společně s manželem, ještě když byl naživu. Rodičovské 

kompetence paní Nováková posilovala i v rámci vzdělávacích seminářů, které byly 

součástí Bezpečného přístavu.  Zde, jak reflektovala, prvně ve svém dospělém životě 

zažila pocit přijetí komunitou ostatních rodičů. To ji následně podpořilo v sebedůvěře 

v obecném fungování ve společnosti. Našla si stabilní zaměstnání a také partnera. 

Odborná pracovnice programu podporovala paní Novákovou v jejím záměru získat 

děti zpět do své péče, pomohla zorganizovat případovou konferenci, ze které 

vyplynuly konkrétní kroky, směřující k návratu dětí zpět domů. V konci programu byly 

děti na tzv. “dlouhodobé návštěvě”, pracovnice Bezpečného přístavu byly dětem ku 

podpoře v adaptaci na změnu, taktéž paní Nováková měla psychosociální podporu. 

Paní Nováková byla následně předána do péče organizace, ve které může čerpat 

podporu kontinuálně a dlouhodobě. Ta s ní dovršila proces návratu dětí do úplného 

konce a ústavní výchova byla soudem zrušena. 

 

Z referencí paní Novákové: do programu jsem se přihlásila jako bytost, která byla svou 

historií zcela zlomená. Sama, po smrti manžela, bez dětí. Bez naděje, že by mi někdo 
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mohl uvěřit, že jsem “čistá”. Tým ŠAFRÁNU mi věřil. Ukázal mi, že se nemusím bát se 

postavit za sebe, za své děti, za svá práva. Připomněl mi moje kvality. Dokázal se mnou 

být, i když jsem se styděla, neměla se ráda, bála se. Už se nebojím. A když ano, tak jen 

trochu. Umím být i s ostatními maminkami, které jsem si myslela, že mě budou vždy 

odsuzovat za moji minulost. Ony mě mezi sebe přijaly! Mám nové kamarády, jsem 

spokojená v práci. Nebojím se přijmout podporu od odborníků, o kterých jsem si dřív 

myslela, že jdou proti mně. Děkuji za vše. 
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6. ZÁVĚR 

 

Z výše uvedeného kvalitativního i kvantitativního zhodnocení účinnosti programu, 

stejně jako z referencí klientů, kteří jej absolvovali, lze konstatovat, že byl program 

úspěšný na makro- i mikroúrovni fungování rodinného systému. 

 

Celkový cíl programu, tedy podpora rodin, podpora citové vazby a prevence celkové 

destabilizace, byl skrze výše uvedené konkrétní metody a intervence odborníků 

splněn.  

 

S ohledem na tříletou zkušenost s programem jsme přesvědčeni o jeho unikátnosti (šíře 

multidisciplinárního týmu, možnost hlídání dětí při čerpání terapií/poradenství, 

interdisciplinární spolupráce napříč organizacemi, vybudování služby, která v kraji 

nemá obdoby).  

 

Na podkladě zkušeností s naší službou směřují spolupracující rodinná centra k obdobě 

takovéto služby, protože ji chtějí ve svém kraji zachovat. 
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