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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 

METODY EVALUACE V ROCE 2021 

V průběhu roku 2021 do formy evaluace opět zasáhla komplikovaná situace v souvislos  s 
pandemií covidu-19. Terapeu cká komunita (TK) byla část roku uzavřena návštěvám zvenku. 
Průběžná evaluační zpráva pro rok 2021 vychází z analýzy zaslaných materiálů a dat získaných 
v průběhu roku. V říjnu 2021 se podařilo realizovat řízené rozhovory s uživateli služby a také 
místní šetření programu pro rodiče s dětmi.  

CÍLE PROJEKTU 

VYTVOŘIT VHODNÉ PROSTŘEDÍ PRO POBYT NOVÉ CÍLOVÉ SKUPINY.  

Dle posouzení evaluátora byl cíl projektu naplněn (osobní návštěva). 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  a také 
jídelnou, dětskými koutky, hernou a hřištěm. Nadstavbou nad materiálním zabezpečením je 
dle evaluátora a též podle tvrzení respondentů z řad klientů vlídná, podpůrná atmosféra celé 
komunity. 

Klien , dě  i jejich doprovod a rodinní příslušníci jsou dle vlastního sdělení s místem, 
prostory i vybavením velice spokojeni, až nadšeni. Většina respondentů z řad klientů při 
řízeném rozhovoru zmínila, že do komunity vstupovali plni obav. Prostředí a vlídné přije  jak 
jich, tak jejich dě  je obav rychle zbavilo. Rodiče v léčbě při otázce na přínosy pobytu s dětmi 
na prvním místě zmiňují bezpečí, zázemí pro dě  a podpůrnou atmosféru celé komunity.  

(Jeden z respondentů na dotaz na první dojmy odpověděl: „Měl jsem pocit, že je to za odměnu, 
toto jsem pro dě  hledal – bezpečí, teplo, jídlo.“) 

(Klientka na dotaz na první dojmy: „Když jsem to tu viděla, spadl ze mě strach. Lidi jsou 
vstřícní, terapeu  se mnou jednají s úctou, zároveň cí m důvěru, mohu jim tykat. Malý je 
nadšený z dě . Hrozně se mi tady líbí…“) 

(Klientka na dotaz na první dojmy oceňuje atmosféru v komunitě po příjezdu: „Vztahy jsou 
super, nové dítě je hned přijato.“) 

Opro  minulému roku i navzdory komplikované situaci s pandemií navš vily komunitu 
osobně pracovnice OSPOD, které mají na starost jednu z klientek komunity. Dle slov 
vychovatelek velmi oceňovaly zařízení, vybavení a hlavně posun ve vývoji dítěte klientky. 
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Komunita, par cipující na pravidelné potravinové sbírce, nabízí klientům pro dě  pleny, 
sunar, hygienické potřeby či příkrmy. Ráda by rozšířila bazárek (šatník) pro dě , za m však 
hledá místo, kde oděvy skladovat (rozhovor s vychovatelkami). V roce 2021 byly mezi dětmi 
klientů ve vysokém procentu zastoupeny dě  do jednoho roku věku. Opro  očekávání se 
v projektu objevuje hodně klientek gravidních, tedy následně s novorozenci. Tyto klientky 
zmínily, že by uvítaly navýšení počtu podložek pro monitorování dechu novorozenců. 

Rodiče mohou v komunitě podstupovat léčbu závislos  a řešit své problémy bez nutnos  
opus t své dítě na rela vně dlouhou dobu. Prostředí komunity i program služby paralelně 
napomáhají zdravému rozvoji dítěte, nabízejí mu podnětné prostředí podporující zdravý 
vývoj. Dle pozorování pedagogického personálu komunity se dě  po adaptaci na nové 
prostředí a režim uklidňují, stabilizují se a začnou se dle svého věku rychle rozvíjet v nově 
nabytých dovednostech a kompetencích. To potvrzují i rodiče dě  v komunitě. Dě  jednoho 
z klientů se dle jeho slov rozmluvily, posunuly se ve schopnos  používat místo plen nočník a 
starší z dě  dokonce nastoupilo do školky, což bylo při nástupu do komunity pro otce i dceru 
nepředstavitelné. Neopomenutelnou devízou je i prostředí, ve kterém se komunita nachází. 
Prostory bývalého mlýna v malebné jihočeské krajině a farma plná zvířat jsou pro dě  léčivé 
samy o sobě.  

(Klient, otec dvou dcer: „Vybral jsem si funkci krmiče. Chodil jsem krmit s holčičkami, trvalo 
nám to dlouho, ale viděl jsem, jak jsou se zvířaty šťastné.“) 

Jako důležité se pro klienty i personál jeví zlepšit napojení komunity na okolní infrastrukturu 
tak, aby se rodič s kočárkem, případně dalším dítětem, i za nepříznivého počasí dostal bez 
pomoci dalších lidí na vlak. Za m je přes řeku položena provizorní lávka a cesta na vlakovou 
zastávku je malá bojovka. Ideálním řešením by byla stezka pro pěší podél řeky do Dačic, její 
vybudování však bohužel není v kompetencích komunity.  

 

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 péči o dítě. O dítě by se měl v době programu rodiče starat kvalifikovaný 
pedagogický pracovník. Další péče o dítě by měla být zajištěna s pomocí specialistů-externistů (např. 
speciální pedagog, lékař, psycholog) v Dačicích či Telči. Prak cký chod komunity by měl mít na staros  
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 a jedna pomocná vychovatelka, které jsou klientům nepřetržitě 
k dispozici, a to jak při 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 .  

Převážná část řízených ak vit s dětmi se realizuje v dopoledním čase. Dě  se dopoledne na 
ak vity lépe soustředí, navíc po obědě mají individuální potřebu délky spánku, bylo by tedy 
náročnější zakomponovat řízené ak vity po obědě do programu celé komunity tak, aby 
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začínaly v daný čas. Po obědě se rodiče s dětmi věnují ak vitám dle individuálních potřeb 
jednotlivých dě  a jejich specifického 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, 7denní, 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. Chůva hlídá skupinu dě  v čase skupin a pracovní terapie. 
3. Spolupracuje s vychovatelkou. 
4. Hlídá a poskytuje základní péči 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 velmi důležitým eduka vním nástrojem při dosahování dílčích cílů 
projektu.  

Jelikož v komunitě převažují dě  do 2 let věku, které ještě vyžadují velkou péči, potvrzují jak 
vychovatelky, tak klientky, že služba chůvy je pro klienty jednou z nejnáročnějších služeb. 
Jedná se o dohled nad dětmi v čase terapií ostatních rodičů. Je-li dě  více než 4, dohlížejí na 
ně chůvy-klientky dvě. Při náročné péči o batolata bylo zjevné, že je nutné, aby nad skupinou 
takto malých dě  měla dohled i vychovatelka. Na základě této zkušenos  byla v roce 2021 
navýšena personální kapacita TK o pomocnou vychovatelku. 

Opro  původní představě na základě potřeby rodičů vychovatelky v komunitě nocují, jsou 
tedy klientům k dispozici nepřetržitě. 

V práci vychovatelky se v TK ukazuje jako prioritní dohled nad dětmi a výchovné poradenství 
pro rodiče, další ak vity se přesouvají převážně do kompetence klientů-rodičů. Podle 
vychovatelek toto uspořádání lépe odpovídá realitě mimo komunitu a zároveň navyšuje 
schopnost klientů řešit situace samostatně, vlastními zdroji, které se učí využívat. 

(Z rozhovoru s vychovatelkami: „Vozíme k lékaři rodiče s nemocnými dětmi. Preven vní 
návštěvy pediatra a plánované prohlídky u specialistů se naučili klien  řešit sami dle pravidel 
komunity. Naučili se objednat si sanitku nebo sjednat si doprovod služebně staršího klienta.“) 

Jako jeden z nejdůležitějších nástrojů komunity pro rodiče s dětmi pojmenovává jak personál, 
tak klien -rodiče poradenství vychovatelek, které je k dispozici formou pravidelných řízených 
setkání a také neformálně, kdykoli klient potřebuje. Díky poradenství ve výchově přicházejí 
často klien  na obsahy, které dále zpracovávají ve své osobní terapii. Je přitom čitelné, co 
patří do oblas  výchovného poradenství a co do terapie, a personál i klien  se v procesech 
orientují. Interakce témat mezi vychovatelkou a terapeutem se nedubluje, spíše se vzájemně 
obohacují a úzce spolupracují.  

(Z rozhovoru s klientkou, matkou 7 dě , které neměla v péči: „Učím se, jako bych měla první 
dítě. Vychovatelky mi pomáhají, učí mě, mám se vždy na koho obrá t.“)  
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(Z rozhovoru s klientkou: „Oceňuji vychovatelky, jsou super. Hledáme spolu řešení, když nevím, 
jak dál. Zvládají i moji prchlivost. Komunitu bych doporučila matkám uživatelkám, které si 
myslí, že to nemá východisko…“) 

(Z rozhovoru s klientkou: „Nejvíc je pomoc ve výchově se synem. Byli jsme odloučeni tři roky. 
Když mi ho vrá li, byl agresivní, ignoroval mě, měl ze mě služku, ale já jsem to neviděla. 
Zachránily mě vychovatelky a zpětné vazby od ostatních klientů. Pracujeme na hranicích, 
získala jsem jistotu. Cí m, že je to mezi námi zdravé. Byli jsme odcizení a po návratu jsem 
nevěděla, co mám s m dítětem dělat. Tady budujeme paralelně vztah.“)  

Podle mínění personálu i klientů komunity je spolupráce s externími specialisty nastavená 
adekvátně a zaměstnanci i klien  jsou s poskytovanými službami spokojeni (pediatr, logoped, 
školka, porodnice v Jihlavě). 

Stravování dě  v TK zajišťuje dle projektu hospodářka. Účastní se každodenní přípravy jídla 
a garantuje plnohodnotné a vyvážené stravování dě . Konzultuje s klienty týdenní plánování 
nákupu a vaření pro dě ; učí je vařit v rámci výkonu klientské funkce kuchař.  

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

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 3,5 hod.). 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 apod. Transport dě  autem do mateřské školy a 
zpět (cca 30 min.), dle potřeby 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 intenzivně a 
důkladně se zacvičit v péči o dítě. 

Tyto klíčové ak vity jsou plně realizovány dle nastavení projektu. Kromě výše zmíněného 
dohlížejí pedagogické pracovnice na rodiče a podporují je ve strukturovaných ak vitách 
realizovaných denně společně s dětmi. Jedná se o sportovní, výtvarné a další ak vity, které 
rozvíjejí dě  a paralelně rozšiřují rodičům rejstřík možnos  trávení času s dětmi.  

Vychovatelky označují v tomto roce již ustálený model tvorby společných ak vit pro rodiče a 
dě  jako funkční. Klien -rodiče mají za úkol tyto programy navrhovat a tvořit sami a v rámci 
svých funkcí je naplánovat, připravit a zrealizovat. Vychovatelky figurují v těchto procesech 
spíše jako podpora a inspirace. Personál dle svých slov oceňuje samostatnost klientů, všiml 
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si, že takto nastavená tvorba programu umocňuje u klientů schopnost vzájemné pomoci a 
tmelí skupinu rodičů v komunitě. 

V uplynulém roce se povedlo zrealizovat i několikadenní zážitkové výjezdy skupiny rodičů 
s dětmi, účastnit se kulturního fes valu terapeu ckých skupin Kulturfest, kde klien  s dětmi 
vystoupili s hrou, kterou nastudovali, a také zorganizovat nespočet víkendových výletů. Tyto 
ak vity podporují kohezi ve skupině, navyšují vzájemnost a zprostředkovávají společné 
pozi vní zážitky dětem a jejich rodičům. Ti zažívají tato dobrodružství často poprvé v životě. 

V rámci dalších ak vit ze života v komunitě lze zmínit i velkou oblibu on-line vzdělávání na 
téma výchovy u rodičů. Přednášky doporučují klientům vychovatelky. 

Neméně oceňované jsou i pravidelné terapeu cké skupiny pro rodiče v komunitě, kde 
společně s terapeuty a za přítomnos  vychovatelky řeší otázky rodičovství v terapeu ckém 
kontextu.  

Klien  jako velký přínos často zmiňovali znovunavázání kontaktu s širší rodinou mimo 
komunitu. Klienty v průběhu roku navš vily znovuobjevené babičky, shledali se po letech 
s rodiči, měli možnost být se svými dětmi, které jsou v péči pěstounů či příbuzných.  

INTERPRETACE ŠETŘENÍ 

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

Dle složení klientů je služba poskytovaná adekvátní cílové skupině a je nesmírně užitečná. 
Většina klientů, se kterými jsem mluvila, měla v anamnéze více dě , které kvůli způsobu 
života sami nikdy nevychovávali, dále závažná traumata v rodinné anamnéze, byli chronič  
uživatelé návykových látek a krátkodobá pobytová léčba by byla pravděpodobně 
nedostatečná. Mnohé z klientek, ač rodily vícekrát, potřebovaly pomoc s dítětem podobně 
jako nezkušené prvorodičky. Tohoto faktu jsou si klien  vědomi a oceňují hlavně respekt bez 
hodnocení ze strany personálu. Dě  v prostředí komunity zjevně prospívají.  

Personál komunity je vůči potřebám klientů velmi flexibilní a citlivý. Komunita má nástroje, 
díky kterým mohou klien  realizovat své individuální potřeby. Personál je schopen 
přistupovat individuálně k jednotlivým i nestandardním požadavkům klientů a hledat řešení 
pro jednotlivé situace. Program či pravidla se mění na základě zpětné vazby ze strany klientů 
a tento proces je nedílnou součás  komunitní kultury. 

Dle slov klientů se mto způsobem změnila pravidla pro pobyt rodiče v izolaci při nemoci 
dítěte, jedno z dě  mohlo nastoupit do 1. třídy ZŠ v Dačicích, aby matka mohla dokončit 
léčbu (toto neumožňoval původní věkový limit dě  v TK), klientce bylo umožněno spojit se 
telefonicky s partnerem-uživatelem, když vyargumentovala důvody telefonátu, změnila se 
pravidla trávení času v komunitě s novorozencem v čase šes nedělí apod.  

(Z rozhovorů s klienty: „KDYŽ ČLOVĚK HLEDÁ ŘEŠENÍ, KOMUNITA MU VYCHÁZÍ VSTŘÍC. OCEŇUJI 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, DÍKY TOMU ZDE MOHU ZŮSTAT, I KDYŽ MI PŘÍSNÁ PRAVIDLA A KONTROLA 
TERAPEUTŮ NĚKDY LEZOU NA NERVY.“) 

Počet klientů se v roce 2021 mírně navýšil, přesto kapacita zařízení nebyla v průběhu roku 
naplněna. Stále přetrvávají omezení spojená s pandemií covidu-19. Povědomí o nové službě 
postupně narůstá, přesto bych očekávala větší zaměření na zviditelnění projektu. Z důvodu 
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snížení prahu pro cílovou skupinu byla snížena částka za pobyt dítěte, služba je tedy o něco 
dostupnější.  

V průběhu roku 2021 nastoupilo do programu Rodiče s dětmi 11 klientů a 10 dě . 4 z klientek 
byly teprve gravidní. V komunitě se letos narodilo první dítě. Fluktuace klientů se v roce 2021 
snížila, předčasně komunitu opus ly pouze 4 klientky. 

Komunita má adekvátně rozvrstvenou skupinu dle délky pobytu jednotlivých klientů. Díky 
tomu se mění atmosféra ve skupině. V tomto roce je atmosféra spíše podpůrná a konflikty 
se ve srovnání s minulým rokem řeší konstruk vněji (sdílení klientů, opakované oceňování 
atmosféry v řízených rozhovorech). Dle předpokladu se proměňuje hodnotový a mo vační 
rámec celé komunity, což pomáhá klientům v takto náročném programu setrvat. 

V letošním roce byla významným tématem v komunitě interakce mezi rodiči a nerodiči 
(klienty bez dě  v TK). Zkušenos  z tohoto roku je, že je nutné, aby klientů bez dě  byla 
v komunitě většina. Rodiče se v komunitě mohou na společné práci, péči o zvířata, úklidu, 
vaření atd. podílet jenom částečně a v případě jejich absence z důvodu nemoci dě  jejich 
vklad chybí. Pokud je klientů bez dě  v TK málo, mají pocit, že pracují za ostatní, a vznikaly 
tak konflikty, které byly významným hybatelem procesů v komunitě. Tato situace do 
komunity vnášela témata péče o dě  v běžném životě. Mnozí z klientů, ač v komunitě bez 
dě , mají dě  někde venku, často je dlouho neviděli. I jim se vracejí témata rodiny a péče o 
dě , což by bez jedinečné skladby a dynamiky této komunity nebylo možné. I klien  aktuálně 
v TK bez dě  začali po dlouhé době znovu navazovat vztah se svými dětmi, jedna z klientek 
pozvala své dě  do TK na prázdniny a dočasně se s nimi připojila ke skupině rodičů s dětmi. 
Tím, že komunitu tvoří jak klien  s dětmi, tak klien  bez dě , je v ČR jedinečná. Její pracovníci 
i klien  přitom deklarují, že ačkoliv tato skladba přináší své specifické problémy, je pro ně 
spíše obohacením. 

(Z rozhovorů s klienty v TK bez dě : „Jsou jiná pravidla pro nerodiče, někdy je z toho konflikt, 
pro klienty, kteří mají dě  venku, je to těžké. Osobně ale v kombinaci komunity rodiče – 
nerodiče vidím smysl, obohacujeme se navzájem. Dě  zjemňují komunitu, nesou sem život a 
chaos. Takto je to super.“) 

Po letošních rozhovorech s uživateli služby hodno m projekt komunity pro rodiče s dětmi 
jako velice komplexní program, který je nesmírně užitečný jako nástroj pomoci celým 
rodinným systémům. Paralelní procesy léčby závislos , edukace rodiče ve výchově a 
nadstandardní prostředí pro zdravý vývoj dítěte jsou zjevně velmi efek vním nástrojem 
k smysluplné změně v životě klientů programu i jejich dě . Velmi oceňuji zapálení 
pracovníků pro věc a individuální přístup k jednotlivým klientům. Péče o dě  je v TK 
precizně ošetřena dle jejich vývojových a životních potřeb a dětem jednoznačně prospívá. 

Všechny klíčové ak vity projektu byly v průběhu roku 2021 realizovány dle názoru 
evaluátora projektu ve vysoké kvalitě. 

DOPORUČENÍ, ÚVAHY NA ZÁVĚR 

 

- Zrealizovat cílenou, intenzivní kampaň o programu nové komunity pro rodiče s dětmi. 
Tento program si to opravdu zaslouží. 


