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ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V PODCESTNÉM MLÝNĚ 
O "RODIČE S DĚTMI" 

_______________________________________________________________ 
IDENTIFIKACE PROJEKTU 

 
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011911  
Iden fikace žádos  (Hash): McYWOP  
Zkrácený název projektu: Rodiče s dětmi 

 ZMĚNA METODY EVALUACE 

Vzhledem k opakujícímu se nouzovému stavu v souvislos  s pandemii covidu-19 v průběhu 
roku 2020, nebylo možné postavit průběžnou zprávu na pozorování v terénu a vést řízené 
rozhovory v místě realizace služby. První evaluační zpráva je tedy napsaná na základě analýzy 
zaslaných materiálů, dat získaných v průběhu roku a telefonických a on line rozhovorech 
s realizátory služby. Interakci s uživateli služby přesouvám do dalšího sledovaného období, 
z důvodu nutnos  osobního kontaktu a pozorování v místě realizace. 

REALIZACE PROJEKTU V ROCE 2020 STRUČNÁ ČASOVÁ OSA 

Leden 2020: Přípravná fáze projektu – dostavba, vybavení prostor, vzdělávání týmu TK 
v problema ce léčby rodiče s dítětem, příprava propagace programu. Evaluace-setkání evaluátora 
s týmem TK, první rozhovory o plánování programu, obavách a nastavených řešení, návštěva 
komunity evaluátorem. V lednu rovněž proběhla první informační schůzka na téma spolupráce při 
plnění KA3 - EVALUACE. Schůzky se účastnila evaluátorka,  Matina Krištofová Sobihardová,  
projektová manažerka Lucie Zendulková a vedoucí pedagožka Mgr. Jana Křenová. Proběhlo 
seznámení s projektem a mapování dostupných evaluačních metod. 

Únor 2020: Přípravná fáze projektu – do-vybavení prostor nábytkem a zařízením, výroba 
propagačních a předvstupních materiálů, vyjednávání s prvními zájemci o program pro rodiče 
s dětmi, další vzdělávání týmu formou týmové konference (metodika poskytování nové služby). 
Evaluace-podepsání smlouvy o evaluaci s Mar nou Krištofovou Sobihardovou 

Březen 2020: Vše je připraveno na nástup prvních klientů, je však vyhlášen nouzový stav 
v souvislosti s pandemii COVID-19, zájemci o službu nemohou nastoupit na plánované detoxi, 
komunita se vzhledem k situaci uzavírá. Dále se pracuje na vybavení a propagaci služby. Evaluace-
vypracování evaluačního plánu, který popisuje oblasti a metodologii hodnocení, jsou nastíněny 
evaluační otázky a stanoven harmonogram prací včetně plánu návštěv na Terapeutické komunitě 
Podcestný Mlýn.  

Duben 2020: Na detox mohou nastoupit první uchazečky o léčbu v TK. Koncem měsíce nastupuje 
první klientka s dítětem do programu rodiče s dětmi. Evaluace -seznámení evaluátora s podklady, 
metodikami a manuálem programu. 

Květen 2020: Bylo zahájeno pravidelné testování zaměstnanců a klientů sociálních služeb na 
COVID19. Komunita Podcestný Mlýn byla zařazena do séro-behaviorální studie COVID-19, kterou 
zpracoval Úřad vlády ČR, odbor pro drogové poli ky. V průběhu měsíce nastupují další dvě klientky 
programu, z nichž jedna je gravidní a v TK bude rodit. Dle projektu nastupuje druhá pedagožka-
vychovatelka a program se postupně adaptuje na novou cílovou skupinu. Komunita zůstává 
uzavřena, nejsou povoleny výjezdy klientů, ani návštěvy na území TK. Tímto je program omezen 
v kontextu manuálů služby. 
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Červen 2020: V TK probíhá sekce terapeu ckých komunit, kde je projekt Rodiče s dětmi představen 
odborné veřejnos . Nastupuje nová klientka se svým synem. 

Červenec 2020: V rámci projektu Rodiče s dětmi , se v TK realizuje akce, prázdniny v TK, zaměřena 
na pobyt starších dě  matek v projektu. 

Srpen 2020: Dvě klientky předčasně opouš  komunitu, jedna se nevrací po porodu, další nezvládá 
nároky komunity a volí radši snazší léčbu v PL, dítě je svěřeno do péče matky klientky. Jiná klientka 
získává do péče starší dceru a dětská skupina se rozrůstá o 6-letou holčičku. Spouš  se předjednaná 
spolupráce s místní školkou.  

Září 2020: Po pě  měsících práce s novou cílovou skupinou dochází k revizi programu dne a 
úpravám manuálu dle dosavadních zkušenos  klientů i pracovníků. Probíhá další týmová 
konference. Evaluace-řízené telefonické rozhovory evaluátorky s pedagogickými pracovnicemi a 
vedoucím TK. 

Říjen 2020: Komunita se opět uzavírá (covid 19), nejsou povoleny výjezdy klientů, ani návštěvy na 
území TK. Tímto je program omezen v kontextu manuálů služby. V TK propuká nemoc covid 19 a 
v karanténě se ocitají všichni klien  programu Rodiče s dětmi. Přestože je situace komplikovaná, 
koncem října nastupuje další klientka s dětmi., situace se postupně stabilizuje.  

Listopad 2020: Nastupuje těhotná klientka, v TK začínají přípravy na advent Evaluace -řízené 
telefonické rozhovory evaluátorky s pedagogickými pracovnicemi a vedoucím TK. Sběr dat (data o 
počtu klientů, výkonů, intervencí a kontaktů) 

Prosinec 2020: V průběhu prosince opus li předčasně léčbu dvě klientky, jedna z nich po pár 
dnech, nebyla schopna, adaptovat se na režim v TK. Evaluace- analýza, interpretace nasbíraných dat 
za rok 2020. 

CÍLE PROJEKTU 

VYTVOŘIT VHODNÉ PROSTŘEDÍ PRO POBYT NOVÉ CÍLOVÉ SKUPINY.  

Cíl byl, dle posouzení evaluátorky naplněn (osobní návštěva prostor v čase zahájení projektu). 
Prostředí a zabezpečení komunity bylo vybudováno tak, aby bylo vyhovující pro pobyt rodičů 
s dětmi. Po rekonstrukci disponuje komunita pokoji se sociálním zázemím uzpůsobenými pro 
pobyt dítěte/dě , také jídelnou, dětskými koutky, hernou a hřištěm.  

Klien , dě  i jejich doprovody a rodinný příslušníci jsou, dle jejich sdělení, s místem, prostory 
i vybavením velice spokojeni, až nadšeni. 

Rodiče v prostorách komunity mohou podstupovat léčbu závislos  a řešit své problémy, bez 
nutnos  opus t na rela vně dlouhou dobu své dítě. Prostředí i program služby, paralelně 
napomáhá zdravému rozvoji dítěte, nabízí mu podnětné prostředí podporující zdravý dětský 
vývoj. Dle pozorování pedagogického personálu komunity, se dě  po adaptaci na nové 
prostředí a režim uklidňují, stabilizují a začnou se, dle svého věku, rychle rozvíjet v nově 
nabytých dovednostech a kompetencích. Tezi harmonického, podnětného prostředí pro dě  
potvrzuje i fakt, že starší sourozenci dě  v komunitě, přijíždějící na víkendové a prázdninové 
pobyty za svými rodinami, se do komunity touží vrá t. Někteří mluví o tom, že by v komunitě 
rádi s mámou bydlely taktéž.(Z rozhovoru s vychovatelkou organizující prázdninové pobyty 
starších dě ). Neopomenutelnou devízou je i prostředí, ve kterém se komunita nachází. 
Prostory bývalého mlýna, umístěné v malebné jihočeské krajině, součás  kterého je i farma 
plná zvířat, jsou pro dě  léčivé sami o sobě.  
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ZABEZPEČIT VYTVOŘENÍ PODMÍNEK PRO VZNIK ODBORNÉ PEDAGOGICKÉ PODPORY PRO 
MIN. 9 MATEK/OTCŮ S DÍTĚTEM/DĚTMI.  
Denní program pro matky (otce) by měl být rozdělen mezi terapii závislos  rodiče, nácvik či 
upevňování vztahu s dítětem a každodenní péčí o dítě. O dítě by se měl během programu rodiče starat 
kvalifikovaný pedagogický pracovník. Další péče o dítě by měla být zajištěna s pomocí specialistů - 
externistů (př. speciální pedagog, lékař, psycholog) zajištění v Dačicích, Telči. O prak cký chod 
komunity by se měl starat provozní pracovník/hospodář, aby byly zajištěny základní potřeby. Do 
specifických cílů projektu tedy spadá: 1) Zajištění dohledu a péče o dě  v době, kdy se jejich 
matky/otcové účastní skupinových a pracovních terapií; KA1 Zajištění odborného pedagogického 
dohledu nad dětmi a práce s nimi. 2) Podpora a odborné vedení klientů (rodičů) ve funkci "chůvy", 
tedy osoby vypomáhající pedagogovi s péčí o dě  v době účas  ostatních matek/otců v programu 
komunity po dobu 1 týdne; KA2 Vzdělávací a další specifické ak vity zaměřené na rozvoj rodičovských 
kompetencí. 

Odbornou pedagogickou podporu pro rodiče v TK, realizují dvě pedagogické pracovnice 
s adekvátní kvalifikací, které jsou klientům denně k dispozici, a to jak v řízených ak vitách pro 
rodiče s dětmi, tak k neformálnímu poradenství. Podílejí se na tvorbě denního programu a 
revidují stávající režim, dle potřeb cílové skupiny. Program je uzpůsoben pobytu rodičů 
s dětmi, s ohledem na potřeby dě . Pro  původní představě, se v průběhu roku, převážná 
část řízených ak vit s dětmi přesunula na dopolední čas. Tato změna byla realizována, 
s ohledem na první zkušenos  s dětmi v TK. Dě  se dopoledne lépe na ak vity soustředí, po 
obědě mají individuální potřebu délky spánku, bylo tedy náročnější, zakomponovat řízené 
ak vity po obědě do programu celé komunity tak, aby začínaly v daný čas. Po obědě se nyní 
rodiče s dětmi věnují ak vitám, dle individuálních potřeb jednotlivých dě  a jejich 
specifickému rytmu. Dě  jsou s rodiči podstatnou část dne, přičemž odpolední část dne 
modeluje běžné souži , mimo čas, kdy klient/ka – rodič absolvuje terapii. V tomto čase 
s dětmi pracují vychovatelky, společně s klientkou v roli chůvy. 
 12.2.4 Chůva (z procesního manuálu TK) 

(absolvování této funkce, 7 denní, je podmínkou přestupu do 2 fáze) 
1. Role chůvy je zároveň nástrojem učení se výchovným dovednostem, tato funkce probíhá 

opakovaně po dobu 1 a 2 fáze. 
2. Hlídá skupinu dě  v čase skupin a pracovní terapie 
3. Spolupracuje s vychovatelkou 
4. Hlídá a poskytuje základní péči, vždy max. pro 4 dě , při větší skupině dě  vstupuje do role 

chůvy na dobu nezbytně nutnou další z klientek 
5. Organizuje sobotní klub 

Klientky z řad rodičů v léčbě se v této roli střídají. Dle pedagogického personálu jsou interakce 
s klientkami v této funkci jeden z velmi důležitých eduka vních nástrojů při dosahování 
jednoho z dílčích cílů projektu. V čase kdy klientka, společně s vychovatelkou, pečuje o dě  
ostatních klientů, toho času na terapii, má vychovatelka prostor pozorovat a dávat zpětnou 
vazbu klientce v interakci s dětmi, a rovněž rozšiřovat škálu možnos , jak tu, či onu situaci 
zvládnout. Klientky, dle slov pedagogické pracovnice, hodno  tuto funkci jako nejnáročnější.  
Ač se na tuto službu komunitě netěší, zpětně potvrzují, že se v průběhu této funkce, hodně 
naučily.  

Opro  klientům TK bez dě , vnímají, dle slov personálu, rodiče v TK program jako velice 
náročný. Mimo svoji samotnou léčbu, což je sám o sobě náročný proces vedoucí 
k markantním osobním změnám, musejí se, mimo terapii, neustále věnovat svým potomkům. 
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Klientky mluví o tom, že nemají prostor na odpočinek. Tato zkušenost je pro ně o to 
náročnější, o co bezstarostnější život v minulos  vedly. Udržet se v takto náročném 
výcvikovém programu vyžaduje velmi silnou mo vaci, zvláště zpočátku léčby. Způsob jak této 
specifické cílové skupině ulevit, a m do jisté míry snížit práh služby, je častým obsahem 
metodických a supervizních setkávání týmu. (Z rozhovoru s vedoucím komunity) 

Dle úvah personálu TK, je spolupráce s externími specialisty nastavená adekvátně a 
zaměstnanci i klien  jsou s poskytovanými službami spokojeni. (pediatra, logoped, školka, 
porodnice v Jihlavě) 

Dle projektu, plnohodnotné stravování dě  zajišťuje hospodářka, která se účastní 
každodenní přípravy jídla a garantuje vyvážené stravování dě . Konzultuje s klienty týdenní 
plánování nákupu a vaření pro dě . Učí klienty vařit v rámci výkonu jedné z klientských funkcí 
– kuchař.  

Rodiče s dětmi, pro  plánu, obědvají zvlášť, jak uvádí klientky, je to více v klidu, dě  neruší 
zbytek komunity a matky jsou u krmení v menší skupině rovněž pokojnější. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

KA1: Zajištění odborného pedagogického dohledu nad dětmi a práce s nimi. 
Zajištění dohledu a péče o dě  v době, kdy se jejich matky/otcové účastní skupinových a pracovních 
terapií (každý všední den cca 3,5hod) Ak vity podporující zdárný psychický vývoj - dodržování 
správného režimu dne dě  a jeho pravidelnost, klíčové je také zajištění bezpečného a podnětného 
prostředí, vhodného dietního programu, střídání odpočinku, pohybu a času na hru, dodržování 
základních společenských a hygienických pravidel. Ak vity podporující rozvoj jemné motoriky - 
výtvarné a další rukodělné techniky a běžné samoobslužné činnos  Ak vity podporující hrubou 
motoriku - hry dle věku dě  v interiéru, rytmizace, tanec, přirozený pobyt venku na dětském hřiš , 
vycházky, jednoduché domácí práce, péče o zvířata a pod. Transport dě  autem do mateřské školy a 
zpět (cca 30 min.), dle potřeb případně do dalších spolupracujících ins tucí (pediatr, logoped apod.) 
- Vedení dokumentace dě , psaní zpráv pro potřeby komunity či dalších odborníků, komunikace 
s ins tucemi.  

KA2: Vzdělávací a další specifické ak vity zaměřené na rozvoj rodičovských 
kompetencí  
Podpora a odborné vedení rodičů. Ak vita pomůže nezkušeným matkám /otcům se intenzivněji a 
důkladně zacvičit v péči o dítě. 

Tyto klíčové ak vity jsou plně realizovány dle nastavení projektu. Kromě již výše 
zmíněného, dohlíží a podporují pedagogické pracovnice rodiče v strukturovaných 
ak vitách, realizovaných denně, společně s dětmi. Jedná se o sportovní, výtvarné a další 
ak vity, které rozvíjí dě  a paralelně rozšiřují rodičům rejstřík možnos  trávení času 
s dětmi. V rozhovoru pedagožky uvádí, že v průběhu roku navýšily par cipaci klientů na 
tvorbě programu, což umožňuje klientům prožívat tyto ak vity více auten cky a lépe je 
integrovat do rejstříku svých dovednos . 

Klientky, dle záznamů z týmových konferencí a díky nástrojům zpětné vazby v TK (ranní 
kolečka hodnocení spokojenos …), velice oceňují dostupnost vychovatelek. Tyto jsou 
k dispozici i na neformální poradenství v průběhu dne. Klientky mají zájem sdílet své 
zkušenos  a diskutovat o výchově svých dě . K tomuto slouží i skupina pouze pro rodiče 
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s dětmi, kde společně s terapeuty, za přítomnos  vychovatelky, řeší otázky mateřství 
v terapeu ckém kontextu. 

Klien  velmi intenzivně pracují v programu na zvědomování svých rezerv ohledně 
rodičovství a plánování strategii navyšovaní jejich kompetencí. Jako nástroj popisovaného 
procesu slouží například dotazník rodičovských kompetencí, či plánování ak vit na týden 
dopředu. 

INTERPRETACE ŠETŘENÍ 

Jako evaluátor oceňuji zjevnou flexibilitu projektu. Oceňuji schopnost zaměstnanců nahlížet 
kri cky na realizovanou praxi a činit v průběhu realizace funkční změny, dle potřeb cílové 
skupiny. 

Nízký počet nastoupivších rodičů do programu v roce 2020 přisuzuji vnějším vlivům tohoto 
roku, a to posunu  náboru klientů z důvodu opožděných dodávek vybavení komunity, a 
také opakovaným uzávěrám jak komunity, tak navazujících ins tucí díky pandemii COVID 
19. Nebyl to nejlepší rok na zavádění takto náročného a komplexního programu do praxe. 

Přesto bych očekávala masivnější kampaň v počátku realizace, větší zaměření na 
zviditelnění projektu v ins tucích po celé republice. 

Taky stojí za zmínku, že dle zpráv ins tucí pomáhajícími zprostředkovat nástup klientů 
s dětmi do monitorované TK, je pro část klientů cena pobytu s dítětem příliš vysoká a raději 
volí jiné cesty léčby. 

V průběhu roku 2020, nastoupilo do programu Rodiče s dětmi 8 klientek a 7 dě . Dvě 
z klientek byly teprve gravidní. Pět z klientek, z různých důvodů, ukončilo pobyt v TK 
předčasně. V tomto počátečním roku, je zjevná vyšší fluktuace klientek programu.  

Dle slov pedagogických pracovnic a nejčastějších „povzdechů“ klientů je zvládnu  
programu pro klienty náročné. Ač se, dle slov pracovnic, věnovala klientkám v „krizi“, 
intenzivní individuální péče jak pedagogů, tak terapeutů, klientky komunitu opus ly. 
K překonání počátečních nároků komunity je však potřeba více „podpůrných“ sil, nežli je 
silná, ale pouhá péče zaměstnanců.  

Tyto síly se v ins tucích typu komunita modelují a precizují delší dobu, nežli je krátké 
půlroční období nového projektu. Hlavní nosnou silou v ins tucích komunitního typu je 
silně mo vované jádro klientů. Jsou to klien , kteří jsou v komunitě delší dobu, mají 
zkušenost s překonáním těžkých začátků v léčbě a jsou empa č  ke klientům s těmito 
počátečními pochybnostmi. Tito „komunitní „mazáci“, dávají nováčkům naději, že to 
zvládnou. Tito klien  ve vyšších fázích nastavují hodnotový a mo vační rámec celé 
komunity.  

Tato kvalita se u založení nové skupiny buduje rela vně dlouhou dobu, minimálně rok a půl, 
je to vlastně budování adekvátně rozvrstvené skupiny, která pak drží vůli, hodnoty a 
mo vace komunity, teda jednu z primárních léčivých složek této ins tuce. Nová skupina 
rodičů v komunitě potřebuje k této kvalitě teprve dozrát a fluktuaci zpočátku vnímám jako 
přirozený důsledek tvorby tohoto jádra.   

Další fenomén napomáhající ustání počátečního tlaku v komunitě je podpora širší rodiny. 
Možnost návštěv, sledování štěs  příbuzných, když pozorují pozi vní změny u svého dítěte 
a vnuků. Tento mo vační efekt byl v roce 2020 rovněž, díky COVIDU, výrazně upozaděn. 
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V neposlední řadě, pomáhá klientům, zvládnout počátek pobytu, kultura vzájemné 
podpory, která se v komunitě buduje společným prožíváním, zkušenos  a společným 
hledáním řešení. Pedagožky mluvily o silné potřebě vést klientky k vzájemné pomoci. 
Zažívali však spíše častou nevraživost a konflikty. Je to opět přirozená vývojová fáze 
modelování nové skupiny – období boje. Nutno tedy vydržet a období válek ve skupině 
přečkat, obvykle se skupina postupně kul vuje. 

 

Vnímám projekt jako zdárně započnut.  Mo vovaný, flexibilní tým, zkoumá efek vitu 
nastavených parametrů služby a je schopen přizpůsobovat program a intervence 
potřebám nové cílové skupiny. Péče o dě  je v TK precizně ošetřena, dle jejich vývojových 
a životních potřeb a dětem jednoznačně prospívá. 

Všechny klíčové ak vity projektu, přes veškeré pro venství, byly v průběhu roku 2020 
realizovány. 

DOPORUČENÍ, ÚVAHY NA ZÁVĚR 

- Zrealizovat informační kampaň o nově otevřeném programu v komunitě 
- Zvažovat snížení ceny služby 
- Intenzivně řadit do programu ak vity, podporující skupinovou kohezi 
- V rámci sankčního systému TK, hledat na týmových konferencích specifické benefity-

odměny klientům-rodičům, díky kterým získají čas k odpočinku, relaxaci. 
- Plně čerpat ins tut supervize, intervizí a porad k týmovému sdílení 
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ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V 
PODCESTNÉM MLÝNĚ O "RODIČE S DĚTMI" 
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