Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče III
Projekt CP NRP III se za pomoci výstupů projektu CP NRP II zaměřuje především na oblast
osvojování. Posiluje znalosti aktérů ve zkvalitnění procesu osvojení, podporuje zavedení
vybraných opatření ke zlepšení procesů osvojování a mimo jiné poskytuje služby podporující
zdravý vývoj dětí v NRP.
Mnohá opatření a doporučení z Modelu osvojování (výstup projektu CP NRP II) jsou
realizovatelná v praxi již nyní. Tyto závěry budeme v rámci projektu šířit a předávat dál
odborníkům v NRP ve všech krajích ČR a motivovat je pro změnu v procesu osvojování ve svých
krajích. Následně nabídneme podporu při zavádění adopčních center, předání našich
zkušeností a know-how.

Uspořádání kulatých stolů KÚ, OSPOD a NNO
V rámci projektu jsme v období 9/2019 – 6/2020 šířili poznatky z minulých výzkumů a
navrhovaný model osvojování prostřednictvím kulatých stolů mezi odbornou veřejností ve
14ti krajích (KÚ, OSPOD a NNO), kterých se zúčastnilo 322 osob (48 osob z KÚ, 1 osoba
z MHMP, 132 osob z OSPODu, 153 osob z NNO). Na setkáních jsme prezentovali výsledky
projektu Centra podpory NRP II a snažili se o zkvalitnění a rozvoj komunikace a spolupráce
mezi KÚ, OSPOD a NNO v oblasti NRP. Součástí programu byly workshopy na téma identifikace
dobré praxe a problematických míst v regionu s podpořením vzájemného poznání a
spolupráce jednotlivých aktérů v kraji.
Ze zrealizovaných setkání jsme na základě získané zpětné vazby identifikovali dobrou praxi a
problémová místa v oblasti NRP v jednotlivých krajích pro další využití. Setkání rovněž
motivovaly a identifikovaly aktéry usilující o změnu systému NRP.

Školení Metodiky Adopčního centra
Jako součást posilování znalostí aktérů v oblasti náhradní rodinné péče bude projekt šířit také
Metodiku AC, která vznikla jako jeden z výstupů projektu CP NRP II. Zájemcům nabídneme
školení o Metodice AC, které je akreditováno MPSV (akreditace č. A2019/1463-SP/PC/VP
s názvem Průvodce a specifikace práce s osvojitelskou rodinou). Plánujeme realizaci celkem tří
třídenních školení s rozsahem 24 vyučovacích hodin v následujících termínech.
•
•
•

Školení Praha: 19. – 21. 10. 2020
Školení Olomouc: 23. 11. – 25. 11. 2020
Školení České Budějovice: 8. 3. – 10. 3. 2020

Pokud byste měli o školení zájem, kontaktujte nás na info@nahradnirodina.cz nebo na tel.
725 756 505.
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Běžná praxe SNRP
Paralelně projekt podporuje činnost Střediska NRP a adopčního centra, které poskytuje
komplexní podporu pro osvojitelské rodiny a zájemce a žadatele o NRP, dále vzdělávání, sdílení
zkušeností, podporu a pomoc i pěstounským rodinám (za pěstounské rodiny hradí námi
poskytované služby jejich doprovázející organizace). Jedná se především o individuální
sociálně-právní poradenství, telefonické a e-mailové poradenství, edukačně podpůrné skupiny
pro osvojitele, děti a mladistvé (Ponton klub), prarodiče i otce, psychologické poradenství,
diagnostiku, poradenství aj.
Nedílnou součástí tohoto projektu je i snaha o změnu vnímání náhradní rodinné péče,
především o zvyšování její společenské prestiže. Naší snahou je, aby NRP byla vnímána jako
běžná, účinná, i když velice náročná a v současné době nedoceněná pomoc dětem, které
nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Proto bychom chtěli na základě série rozhovorů
s dětmi, které žijí nebo vyrůstaly v různých formách NRP (zejména v osvojení), vytvořit
publikaci, která bude vypovídat o jejich osudech, zkušenostech, pocitech, přáních aj. Další
možností propagace NRP a motivace veřejnosti, je tvorba osvětového dokumentu, který by
přiblížil osud zdravotně znevýhodněné mladé slečny, které před 21ti lety Středisko NRP našlo
náhradní rodinu. Tím bychom pojmenovali a zviditelnili přijatelnou formou pro kohokoli, o co
trvale usilujeme, aby každé dítě vyrůstalo v prostředí milující rodiny. Rovněž chceme
v projektu dále pokračovat v sérii setkávání pro zájemce a žadatele o NRP v cyklu Cestou
náhradní rodinné péče. Na základě zkušeností z posledních let víme, že v Praze žije mnoho
cizojazyčných manželských párů, kteří mají zájem o přijetí dítěte do své péče. Vzhledem
k tomu, že mají nedostatek informací o NRP, chceme tato setkání obohatit o cyklus
v anglickém jazyce.

Výstupy projektu CPNRP III (doposud)
•

Zpráva z kulatých stolů v krajích 2019-2020 k otázkám osvojování a sociálně-právní ochrany
dětí (kvalitativní)
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zprava_z_kulatych_stolu_v_krajich_20192020_k_otazkam_osvojovani_a_socialne-pravni_ochrany_deti.pdf

•

Výsledky on-line dotazování mezi pracovníky OSPOD, NRP a KÚ v jednotlivých krajích
(kvantitativní)
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/osvojovani_-_vysledky_online_dotazovani_mezi_pracovniky_ospod_nrp_a_ku_final.pdf
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