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Základní informace o projektu 
 

Anotace projektu 
 

Projekt "Malá farma" v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně se zaměřuje na 

problematiku klientů ohrožených sociálním vyloučením. Projekt reaguje na situaci, kdy klienti 

absolvující dlouhodobou léčbu závislosti v uzavřeném prostředí poznávají realitu pracovního 

trhu, až ve chvíli po výstupu z TK. Tento moment je z hlediska jejich další socializace rizikový. 

Projekt má ambici připravit klienty na tento moment, posílit jejich schopnost orientace ve 

společnosti. 

 

Cíle projektu 
 

Hlavním cílem projektu "Malá farma" v TK je zvýšení schopnosti klienta uplatnit se na trhu 

práce, a to tak, aby po výstupu znal své reálné možnosti, byl zvyklý pracovat a vykonávat práci 

kvalitně, byl zorientován na trhu práce a měl základní dovednosti jak práci získat. Klienti TK 

postrádají základní pracovní návyky, nejsou schopni se zaměřit na jednu činnost a kvalitně ji 

dlouhodobě vykonávat. Projekt "Malá farma" má ambici, čas a prostor navyknout klienty 

pravidelné práci, vystavit je reálné zátěži běžného pracoviště a terapeuticky zpracovat 

předpokládaná selhání. Nástrojem bude simulace zaměstnání v malé zemědělské farmě. Klienti 

budou u samotného výrobního procesu, osvojí si základy péče o drobná hospodářská zvířata 

(drůbež, králíci, prasata, ovce, kozy apod.), metodiku chovu, principy drobné rostlinné výroby a 

jejich provázání. Dále získají dovednosti ve zpracování zemědělských produktů a jejich dalšího 

využití. Součástí projektu je pomocí individuální spolupráce s pracovníkem TK mapovat možnosti 

každého z klientů a v průběhu pobytu hledat nové alternativy k jeho profesnímu růstu. Nárůst 

pracovních dovedností budou klienti reflektovat na pravidelných skupinách. Dále budou součástí 

projektu vzdělávací aktivity, jejichž cílem bude klienty naučit zorientovat se na současném trhu 

práce v místě jejich budoucího působení, osvojit si informace a dovednosti potřebné k 

zaměstnání v zemědělství. 

 

Do specifických cílů projektu tedy spadá: 

1) Rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, vedoucí k vytvoření pozitivních návyků 

k pravidelné práci, odolnosti vůči stresovým situacím a posílení osobních kompetencí v 

běžném životě. 

Cíl naplňuje realizace klíčové aktivity KA1 – Pracovní a motivační program v Terapeutické 

komunitě v Podcestném Mlýně. Programem projde 60 účastníků projektu, kteří budou 

spolupracovat v rozsahu větším než 40 hodin a dále 20 osob s menším zapojením. 

2) Získávání základních sociálních a profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu 

práce. 
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Cíl naplňuje realizace klíčové aktivity KA2 - Vzdělávací aktivity pro klienty pracovního a 

motivačního programu v Podcestném Mlýně. Aktivitou projde všech plánovaných 80 

osob zapojených do projektu. 

 

Popis klíčových aktivit 
 

KA1 Pracovní a motivační program v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně sestává z 

těchto činností: 

 nábor klientů do programu 

 představení jednotlivých bodů programu: 

 

a) chov drobného zvířectva 

Klienti se podílí na péči o zvířata. Součástí programu je praktická, rozšířená péče o zvířata (dle 

typu zvířete - slepice a další hrabavá drůbež, kozy, prasata, ovce - stavba přístěnku, ohrady, 

kotců; krmení zvířat, zabezpečení správných hygienických a životních podmínek zvířat, 

rozmnožování zvířat). Klient se seznámí s celým procesem, tj. od chovu až po zpracování 

produktů v kuchyni. Pod vedením odborného pracovníka se naučí řešit situace vzniklé při 

chovu zvířat a osvojí si nezbytné dovednosti, např. pravidelná docházka do práce, práce s 

nářadím, manipulace se zvířaty, výroba a úprava krmiv atd. 

b) pěstitelství a péče o zeleninovou zahradu 

Klienti se podílí na péči o zahradu (plánování sadby, osetí, sázení, úprava pozemků, apod.), 

učí se plánovat a přemýšlet do budoucna, reagovat na pravidelné potřeby rostlin. Klient 

získává bezprostřední zpětnou vazbu na kvalitu své práce, což lze využít v terapii. 

c) zpracování produktů 

Klienti se podílí na zpracování produktů (zpracování masa, kozího sýra, mléka, vajíček, vlny; 

zavařování, výroba džemů a marmelád). Program vhodným způsobem klienty, převážně z 

městských aglomerací, terapeuticky vede k osvojení si základních kompetencí typu práce s 

novými informacemi (česání a barvení vlny), samostatné rozhodování (např. co dnes uvařím, 

mám na to suroviny?, stačí to pro 10 osob?), odolnost vůči stresu (rození jehňat, zaběhlé 

zvíře apod.). Podstatnou plánovanou součástí posilování soběstačnosti klientů je i výuka 

vaření v rámci KA2. 

Časová dotace 5 hodin denně od pondělí do pátku, vždy 2 skupiny klientů. 

 

KA2 Vzdělávací aktivity pro klienty pracovního a motivačního programu v Podcestném 

Mlýně sestává z těchto činností: 

 1x měsíčně probíhá workshop/přednáška na dané téma. 

Po měsíci práce klientů v pracovním a motivačním programu bude mít vedoucí odborný 

pracovník kvalitní informace o potřebách klientů v oblasti sociálních a profesních dovedností. 
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Tyto poznatky vyhodnotí a dojde k sestavení vzdělávacího plánu vždy na půl roku, který bude 

reflektovat reálné potřeby klientů v programu. 

Předpokládáme, že k nejčastějším tématům bude patřit: 

Práce a kvalifikace v zemědělství (včetně případného podnikání); Chov drobného zvířectva 

(právní aspekty chovu, hygiena, možnosti odbytu výrobků apod.); Pracovní problematika 

obecně; Finanční/dluhové poradenství (včetně vedení osobních financí); Zpracování vlny a 

dalších produktů; Pěstitelství a sadařství; 

 

Indikátory projektu 
 

Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek pro realizátora. 

Kód indikátoru  Název  Měrná jednotka  Typ indikátoru  Cílová hodnota  

60000  Celkový počet 
účastníků  

Osoby  Výstup  60  

67010  Využívání 
podpořených 
služeb  

Osoby  Výsledek  20  

67001  Kapacita 
podpořených 
služeb  

Místa  Výstup  10  
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Popis realizace klíčových aktivit 
 

Realizace projektu byla v evaluovaném období značně ovlivněna probíhající rekonstrukcí prostor 

terapeutické komunity a v roce 2020 pak nástupem pandemie Covid-19. 

Kvůli intenzívní fáze rekonstrukce terapeutické komunity, která způsobila dočasné zhoršení 

ubytovacích podmínek, jsme byli nucení klienty z TK přestěhovat v období 1. 10. 2019 -  22. 11. 2019. 

Po tuto dobu byl pracovní program omezen. TK nepřijímala žádné nové klienty od 7. 10. 2019 až do 1. 

1. 2020. Počet klientů zapojených do projektu byl nižší než očekávaný a stávající klienti byli vystavení 

větší pracovní zátěži i situacím spojeným s neobvyklým chodem života na komunitě v tomto období.  

Pandemická situace způsobila menší příliv nových klientů na komunitu. Stávalo se, že klienti, kteří 

plánovali nástup do léčby, se virem nakazili těsně před nástupem a tato komplikace změnila jejich 

rozhodnutí. 

V dlouhodobém měřítku tyto události můžou ohrozit plnění kvantitativních indikátorů projektu.   

 

KA1 Pracovní a motivační program v Terapeutické komunitě v Podcestném Mlýně 
 

Prvním krokem realizace programu je nábor a představení programu klientům terapeutické 

komunity. Vstup do programu byl nabídnut klientům až po prvním měsíci pobytu v komunitě. 

Počáteční fáze pobytu je pro klienty velice intenzivní a potřebují dostatečný čas na aklimatizaci na 

nové prostředí, lidi a režim. Vstup do programu je dobrovolný, nicméně doposud se dařilo úspěšně 

zapojit všechny klienty komunity.  

V úvodu spolupráce odborný garant dotazováním vypracoval pracovní anamnézu každého klienta, 

která obsahovala stávající pracovní zkušenosti, schopnosti a zájmy a dále pak přání a cíle klienta 

v dané oblasti do budoucna.   

Program probíhal dle časového plánu, který navrhoval na několik měsíců předem odborný garant 

projektu a dále dle denního harmonogramu. Vzhledem k tomu, že druhy prací v programu závisí na 

sezóně, počasí a nenadálých událostech spojených s chodem farmy, program se neustále upravoval a 

přizpůsoboval okolnostem a podmínkám.  

Denní harmonogram zůstal od začátku programu nezměněn a počítá s 25 hodinami práce týdne. 

Pondělí – pátek 8:00 – 9:00 9:30 – 12:30 
odpoledne dle potřeby 

krmení zvířat / úklid 

Sobota 8:00 – 9:00 9:30 – 13:30 
odpoledne dle potřeby 

krmení zvířat / úklid 

Neděle Volno, dle potřeby krmení zvířat 

 

Organizace prací byla zajištěna rozdělením klientů do různě tematicky zaměřených skupin, dle 

vlastních preferencí a zájmů, jak bylo plánováno v projektu. Každá skupina měla stanoveného svého 
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mistra z řad klientů, který byl do funkce volen svými členy a volba byla opakována měsíčně na 

skupinových setkáních (JOB skupiny).  

Počet skupin a jejich zaměření se průběžně měnil dle sezóny, aktuálního dění na farmě a počtu 

klientů. Šlo o 4 hlavní tematické okruhy: péče o zvířata, péče o zahradu, technické práce a zpracování 

vlny. 
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KA2 Vzdělávací aktivity pro klienty pracovního a motivačního programu v Podcestném 

Mlýně 
 

Ve sledovaném období bylo realizováno celkem 5 workshopů pro klienty: 

1 13. 11. 2019 Příprava na hledání zaměstnání 

2 7. 12. 2019 Pečení cukroví 

3 27. 5. 2020 Péče o zahradu 

4 26. 8. 2020 Péče o hospodářská zvířata 

5 28. 8. 2020 Stavba hospodářského zázemí 

 

Témata byla volena tak, aby navazovala na aktuální práce probíhající na komunitě a doplňovala tak 

praxi, kterou klienti nabírali, a případně bylo možné nové poznatky okamžitě v praxi ověřit. Oproti 

původnímu plánu organizovat workshopy jednou měsíčně se ukázalo být vhodnější frekvenci snížit. 

Klienti dostávají mnoho informací už za chodu pracovního programu od hospodáře a v některých 

měsících je vhodnější soustředit se na započatou práci a úkoly. Workshopy se nám osvědčilo 

organizovat v době méně intenzivního pracovního vytížení a také v období, kdy je skupina klientů 

početnější. S nerovnoměrně rozvrženými termíny příchodů a odchodů klientů z komunity je velkost 

skupiny proměnlivá.  
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Zhodnocení naplňování cílů projektu 
 

Evaluace byla navržena tak, aby zaznamenala vývoj a posun klienta ve svých schopnostech, posílení 

pozitivních pracovních návyků a uvědomění a rozšíření osobních kompetencí pro nalezení práce po 

ukončení léčby a návratu to běžného života. Tyto informace jsou sesbírané z několika zdrojů: 

- Průběžná hodnocení práce klienta společně s odborným garantem 

- Hodnocení práce ve skupinách mistrem skupiny 

- Zpětná vazba od kolegů ve skupinách 

Analýzou informací z uvedených záznamů vzniklo vyhodnocení posunu u jednotlivých klientů 

v následujících oblastech: 

- Subjektivní ujasnění profesních zájmů 

- Subjektivní/objektivní zlepšení pracovních návyků 

- Subjektivní/objektivní rozšíření pracovních schopností a zručností 

Do evaluace za sledované období bylo zahrnuto 14 klientů, kteří ukončili v tomto období pobyt v 

komunitě a svou aktivitu v projektu.  

Následující přehled znázorňuje, u kterých klientů došlo v průběhu účasti v projektu k pozitivnímu 

vývoji v sledovaných oblastech. 

 

*klient odešel z projektu předčasně, průběžné a závěrečné hodnocení nebylo vypracováno  

Klient
Ujasnění profesních 

zájmů

Zlepšení pracovních 

návykyů

Rozšíření pracovních 

schopností a zručností

Zlepšení pracovních 

návykyů

Zlepšení pracovních 

schopností a zručností

12 ne ne ano ne ne

13 ano ano ano ne ano

14 ano nerelevantní* nerelevantní* ano ano

15 ano ano ano ano ano

16 ano ne ano ano ano

17 ano ano ano ano ano

18 ne nerelevantní* nerelevantní* ano ano

19 ano ano ano ano ano

20 ano ano ano ano ano

21 ano ano ano ano ano

22 ano ano ano ano ano

23 ano ano ano ano ano

24 ano ano ano ano ano

25 ne ano ano ano ano

Subjektivní sebehodnocení Objektivní hodnocení dalšími klienty
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Další složkou vyhodnocení objektivního posunu klientů bylo známkování pracovních výkonů klientu 

svými mistry v pracovních skupinách. Uvedená tabulka uvádí vývoj průměru známek v jednotlivých 

měsících. Zeleně jsou označení klienti, u kterých došlo k zlepšení průměru ve srovnání s počátkem 

aktivity v projektu. Šedě jsou označení klienti, kterým se průměr známek zhoršil, nebo byla jejich 

účast v projektu příliš krátká na to, aby ke změně došlo.  
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Poznámka: absence = klient nebyl přítomen v době hodnocení a nepřítomní klienti se nehodnotí. Někteří klienti ukončili svou účast v projektu před dnem v měsíci, kdy se hodnocení uděluje, a proto hodnocení odpracovaného měsíce nemají. 

 

 

 

 

Klient / měsíc X.18 XI.18 XII.18 I.19 II.19 III.19 IV.19 V.19 VI.19 VII.19 VIII.19 IX.19 X.19 XI.19 XII.19 I.20 II.20 III.20 IV.20 V.20 VI.20 VII.20 VIII.20

12 3 absence

13 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2,5

14 1 1 1 1 absence

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 absence absence

16 2 absence

17 1 2 1 1,25 1,25 2 1 2 2 2 2,33 2,33

18 1 1 1 absence

19 2 absence

20 2 2,25 1,25 1 1,25 1 1 1 absence 1 1 1

21 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1

22 1 1

23 1 1 1 1 1,33 1 1 1 1 1

24 1 1 1 2 2 1 1 1 1,25 1

25 2 1 1 1,75 1,5 1 1,5 2,25 1,25 1 2 2



  
 

12 
 

Z analýzy zpětných vazeb vyplývá: 

- U všech klientů lze pozorovat nějaký pozitivní vliv na jejich pracovní schopnosti a zručnosti, 

návyky nebo přemýšlení o profesním směrování. Klienti tudíž zvýšili své šance na uplatnění 

na trhu práce.  

- Velmi malý posun byl zaznamenán jenom u klienta č. 12, pro kterého bylo celkové fungování 

a zapojení se do komunity obtížné 

- U 13 ze 14 klientů je subjektivně vnímaný posun významný 

- 9 klientů ze 14 klientů udrželo své pozitivní hodnocení práce dalšími klienty 

- 2 klienti si hodnocení zhoršili – i přes toho docházelo k jiným pozitivním vlivům jako ujasnění 

profesního zaměření nebo objevení nových činností a oblastí zájmu  

- 3 klienti byli v projektu aktivní příliš krátce – hodnocení kolektivem neproběhlo –  i v této 

situaci byly obohaceni novou zkušeností, příležitostí na zamyšlení nad prací s pomocí 

odborného garanta projektu a došlo tak k subjektivně vnímanému vývoji 
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Zhodnocení naplňování kvantitativních indikátorů projektu 
 

Kód 
indikátor

u 
Název 

Cílová 
hodnota 

Hodnota k 31. 8. 2020 
Procento plnění 
cílové hodnoty 

60000 Celkový počet účastníků 60 30 50 

67010 
Využívání podpořených 

služeb 
20 0 0 

67001 
Kapacita podpořených 

služeb 
10 10 100 

 

Naplňování cílové hodnoty indikátoru 60000 bylo k uvedenému datu lehce pozadu s uplynulou dobou 

realizace projektu. Dosavadní naplňování bylo zbrzděno jak probíhající rekonstrukcí terapeutické 

komunity, tak nástupem pandemie Covid-19. Plnění indikátoru do budoucna bude značně záviset od 

dalšího vývoje pandemie a opatření s ní souvisejícími.    

Indikátor 67010 jsme prozatím nevykazovali a to z důvodu, že klienti terapeutické komunity stráví 

v pracovním programu velmi rychle dostatek času na to, aby se stali účastníky projektu. Málokterý 

klient pracuje v tak malém rozsahu, aby spadl do skupiny bagatelní podpory. Vzhledem k tomu, že 

uplynula více než polovina doby realizace, nepředpokládáme, že by takoví klienti do projektu 

přibývali. Naplňování tohoto indikátoru bude nutné řešit s řídícím orgánem.  

Kapacita služby je zachována po celou dobu realizace díky zajištění pracovníků projektu.  
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Závěrečné shrnutí 
 

Po úvodním vyladění a přizpůsobení plánu realizace projektu se aktivity dařilo plnit úspěšně. 

Nastavené procesy a metody jsou osvědčené a plánujeme v nich pokračovat. 

Jako významná komplikace do realizace průběžně a dlouhodobě zasahovala intenzivní fáze 

rekonstrukce prostor terapeutické komunity společně s pandemickou situací v republice. 

V naplňování indikátorů je patrný lehký skluz, který je možné dohnat jenom větším přílivem klientů 

do projektu. V poslední fáze projektu toto může byt pozitivně i negativně ovlivněno dalším vývojem 

pandemie a souvisejících opatření.  

 


