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Tisková zpráva 

Praha, 13. března 2017 

Kruh rodiny, o.p.s. ve spolupráci s Nadačním fondem J&T připravují 

slavnostní zakončení projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu 

naslouchat, jehož realizace byla umožněna díky podpoře z grantu Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v programové oblasti Ohrožené děti a mládež. 

Součástí projektového matiné bude zajímavé divadelní představení i 

výstava výtvarných děl dětí z pěstounské péče. 

Projekt Hlas dítěte v náhradní rodinné péči (NRP) a jak mu naslouchat byl 

realizován ve dvou fázích, z nichž první byla ukončena v dubnu 2016. 

Výstupem byly metodiky zaměřené na techniky zjišťování názoru dítěte a 

komunikace s dítětem, dále akreditované semináře pro odbornou veřejnost 

a sborník, který byl koncipován jako kazuistika s příklady dobré praxe s 

doprovodnými komentáři odborníků. 

Druhá fáze byla zahájena v červenci 2016 a bude ukončena v dubnu 2017. 

Hlavní aktivitou byly interaktivní workshopy pro děti a pěstouny zaměřené 

na problematiku práv dítěte v NRP.  

Celkem se uskutečnilo 10 workshopů s celkovým počtem více než 600 

proškolených jedinců v oblasti práv dětí. Primárním cílem bylo hravou 

formou dětem v pěstounské péči přiblížit jejich základní práva. Zejména 

právo na informace, právo na vyjádření názoru, právo na soukromí a na 

ochranu, právo na svou totožnost a na kontakt s biologickými rodiči. 

Vysvětlit, proč práva existují a co znamenají.  

 

 

 

 

Pro podporu a usnadnění komunikace s dětmi vznikla série her a 

didaktických pomůcek. Na webových stránkách projektu byla vytvořena 

online herna a vznikly videospoty a plakáty „Desatero práv dětí v NRP“. 

Snahou bylo s dětmi pracovat nejen formou předávání informací, ale 

informace rovněž výtvarně zpracovávat a podpořit komplexní vnímání 

práv jako potřeb dítěte. Touto formou pak dále oslovit nejen cílovou 

skupinu dětí v NRP, pěstounů, sociálních pracovníků doprovázejících 

organizací a dalších odborníků, ale rovněž širokou veřejnost.  

Díla dětí, která při realizaci aktivit vznikla, budou vystavena na Nové 

Scéně Národního divadla od 20. března do 2. dubna 2017. Vernisáž 

výstavy bude součástí slavnostního ukončení projektu, které nabídne 

nejen bohatý program, počínaje divadelním představením Marie 

Procházkové „Vidím, nevidím“, ale i účast zajímavých hostů včetně 

velvyslankyně Norského velvyslanectví, její excelence Siri Ellen Sletner. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROJEKTOVÉ MATINÉ 

(Slavnostní dopoledne věnované projektu  

HLAS DÍTĚTE V NRP A JAK MU NASLOUCHAT) 
 

Práva dětí v náhradní rodinné péči 

 

 

 

 

20. 3. 2017 od 9:30 hodin 

 

 

 

 

Nová scéna Národního divadla 
Národní 4, Praha 1 

 

 

 

email: msedlackova@nfjt.cz 

 

 

 

9:30 – 10:00  Registrace 

10:00 – 11:00   Divadelní inscenace Vidím nevidím  
(Maria Procházková, režie)  

 
11:00 – 11:10  Úvodní slovo velvyslankyně Norského velvyslanectví, 

její excelence Siri Ellen Sletner  

11:10 – 11:20  O projektu Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak 

mu naslouchat, reg. č. MGS/A11/2014, slovo Mgr. 

Marie Oktábcové, ředitelky Nadačního fondu J&T 

11:20 – 11:30  O programu CZ04, slovo zástupce MPSV, Mgr. Marta 

Mlejnková, Manažerka MGS - Oddělení transformace 

služeb pro rodiny a děti, Odbor ochrany práv dětí 

11:30 -11:40 O problematice práva na rodinu, slovo zástupce 

Pardubického kraje, vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Helena Zahálková 

11:40 – 12:25  Jak jsme projekt realizovali… 

 
Mgr. Marcela Sedláčková, koordinátorka projektu 

Mgr. Tereza Pémová, didaktický přístup k tématu 

Maria Procházková – umělecké pojetí tématu 

Mgr. Michaela Blahutová – práce s dětmi v terénu 

 

12:25 – 14:00  Zahájení vernisáže s komentovaným doprovodem, 

neformální setkání s občerstvením 

   

 


