PRODLOUŽENÍ PROJEKTU “ROZVOJ METODY 'RODINA HROU' - PRÁCE S DĚTMI V
OHROŽENÝCH RODINÁCH” DO 28. ÚNORA 2021.
Původně měl projekt končit k 28. 2. 2020, ale projektový tým zažádal nadaci o prodloužení do konce
června 2020. Hlavním důvodem bylo získat více času na realizaci seminářů pro studenty, sociální
pracovníky SPOD a pracovníky NNO. Nadace naši žádost schválila. Průběh projektu a jeho výstupy jsou
podrobně popsány ve sborníku „POZDRAV DÍTĚTI / CHILD IN MIND - závěrečné shrnutí a vyhodnocení
projektu ”RODINA HROU“ (“Rozvoj metody “Rodina hrou” - práce s dětmi v ohrožených rodinách”).
Poté, co projektový tým odeslal nadaci závěrečnou zprávu včetně finančního uzavření projektu, se na
nás zástupci nadace obrátili s nabídkou a přáním, abychom dočerpali prostředky, které námi byly
záměrně nečerpány z důvodu rizika záporného kurzového rozdílu. Po poradě s partnerem HoSt jsme
se domluvili, že projekt prodloužíme do konce února 2021 a v této době jsme realizovali následující
aktivity.
Aktivita „Vývoj nové praktické metody prostřednictvím HRY v rodinách s dětmi ohroženými
zanedbáváním jako součást komplexní péče“
Plynule pokračovaly návštěvy sociálních pracovníků a dobrovolníků HoSt s metodou „Rodina
hrou/Family by Play“ v rodinách. Proběhlo školení zájemců z odborné veřejnosti v této metodě.
Uskutečnila se prezentace metody pro širokou veřejnost prostřednictvím komunitních akcí v našich
prostorách v Šalounově vile – pracovníci předvedli modelové ukázky metody, proběhlo promítání filmu
“Křehký zázrak hry”.

Aktivita „Montessori školička jako pokračování tradic Montessori přístupu a jeho využití pro práci s
ohroženými rodinami, kde hrozí možné zanedbávání dítěte“

Provoz terapeuticko-edukativního programu „TEP - školička hrou“ probíhal ve všech 3 pobočkách HoSt
v Praze, Ostravě a Hradci Králové, ovšem s omezeními způsobenými nouzovým stavem v době
pandemie.

Aktivita "Budování „Centra profesionální práce s ohroženou rodinou“ jako základny pro
dobrovolnickou a profesionální práci, pro studium a vědecké aktivity zaměřené na práci s rodinami"

Nadále probíhal provoz Centra pro profesionální práci s ohroženou rodinou. Aktivitu jsme dále rozvíjeli
otevřením centra do komunity s cílem zprostředkovat přímý kontakt cílové skupiny s veřejností.

Zapojili jsme se do organizace komunitních akcí, kde se potkávají ohrožené rodiny s rodinami z okolí a
dalších částí Prahy.
Dále jsme především pro organizaci HoSt rozvíjeli PR aktivity prostřednictvím publicity a inovace a
modernizace webstránek a komunikace na sociálních sítích.
Podporovali jsme oblast strategického plánování HoSt/CEKAS, abychom mohli být úspěšní při zajištění
udržitelnosti a při rozšiřování výstupů projektu.

