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Představení projektu:  

Cílem projektu je dále rozvinout naši vlastní metodu “RODINA HROU” jako součást profesionální práce s 

rodinou. Metoda je výlučně nediagnostická a bude snadno využitelná pro sociální pracovníky i 

dobrovolníky docházející do rodin. Při práci budeme využívat speciálně vytvořené hračky. Chceme, aby 

metoda napomohla postihnout a objasnit nevyhovující situaci v rodině z pohledu všech jejích členů - s 

důrazem na názor dítěte. Naši podporu směřujeme k rodinám, kterým nikdo nepomáhá se širokou škálou 

denních problémů. Prioritou je posilování vzájemné interakce členů rodiny a hledání možností jejich 

podpory v nalezení dobrého a fungujícího modelu komunikace. Metoda pomáhá odhalit skrytý potenciál 

rodiny, její silné stránky. Je to intuitivní a přirozený způsob kontaktu s dítětem a jeho rodičem. Metoda 

bude využitelná nejen pro práci s rodinami, ale i s početnější skupinou dětí v námi provozovaném 

programu „Školička hrou“, který využívá prvky Montessori pedagogiky. Program je určen sociálně 

znevýhodněným rodičům s dětmi (Montessori přístup je v České republice využíván spíše bohatšími 

rodinami a pro naše klienty je finančně nedostupný). V rámci programu „Školička hrou“ pracujeme se 

specifickou skupinou rodičů/matek s dětmi, které žijí v nepřirozeném prostředí (azylových domech) a mají 

nedostatek pozitivních interakcí matka-dítě. Na vývoji metody budeme spolupracovat s výzkumníky ze 

dvou kateder Univerzity Karlovy v Praze, abychom zajistili kvalitu a vědecký rámec nové metody. 

Vybudujeme unikátní centrum v České republice, které bude kombinovat teoretické a vědecké 

metody/přístupy s přímou praxí v terénu. Tyto dvě oblasti jsou v podmínkách ČR většinou oddělené. 

Studenti a akademičtí pracovníci budou mít přímý kontakt s prací v terénu – sociálními pracovníky, 

dobrovolníky a pracovníky programu „Školička hrou“ a naopak.  

Během projektu budeme pracovat s minimálně 80 rodinami a 135 dětmi, ve školičce se budeme věnovat 

alespoň 90 dětem.  

Aktivity: 

Aktivita č.1: „Rodina hrou“ - vývoj nové praktické metody prostřednictvím HRY v rodinách s dětmi 

ohroženými zanedbáváním.  

Aktivita č. 2: „Školička hrou“ - terapeuticko edukativní program pro rodiny s dětmi ze sociálně slabého 

prostředí. Pokračování tradic Montessori přístupu a využití jeho principů pro práci s rodinami, 

kde hrozí možné zanedbávání dítěte. 

Aktivita č. 3: Vědecký výzkum - spolupráce s univerzitními pracovišti Univerzity Karlovy v Praze 

(konzultace, supervize, vědecké zprávy a evaluace). 

Aktivita č. 4: Vybudování "CENTRA profesionální práce s rodinou“ jako základny profesionální a 

dobrovolnické práce (s podporou univerzitních pracovišť a přesahem do vzdělávacích aktivit). 


