
 

 

 

  Informace o zahájení a realizaci projektu: 

    „Invisible Walls” Kuřim 

    CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429 

financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 

 

Dne 1. 10. 2019 VOLONTÉ Czech o.p.s zahajuje projekt „Invisible Walls” Kuřim".   

 

Hlavním tématem projektu je prevence rozpadu/odcizení rodin, způsobené umístěním otců ve výkonu 

trestu odnětí svobody (VTOS). Právě neřešení kontaktů, nulové/minimální podpory při řešení 

rodinných problémů, ztráta zájmu otců o osud rodiny a dětí a odcizení způsobuje řadu rozpadů rodin. 

Dle statistik rozpad vlastní rodiny zažije cca 60 % dětí, které pak následky nesou do vlastních vztahů. 

V akutní fázi rozdělení rodiny jsou děti vystaveny nadměrnému stresu, který má dopad do všech 

složek jejich života, zejména pak do zhoršení školního prospěchu a do vztahů s vrstevníky, což se 

může projevit buď nadměrnou uzavřeností, nebo naopak agresivitou. Důvodem je zejména bezmoc 

dítěte, které je členem rodiny, avšak nemá jakýkoliv vliv na situaci. Z hlediska celospolečenského 

problematické děti, děti bez vzorů, bez úplného sociálního zázemí aj. představují rizika pro další 

rozvoj společnosti. 

Poskytovatelé sociálních služeb neposkytují rodinám uvězněných specifické služby. Pracují s 

rodinami vězňů na základě dalších problémů, které se v rodině objevují. Na této úrovni tedy nejsou 

rodinám poskytovány služby, jež by specificky odpovídaly potřebám rodin uvězněných, zejména 

vyrovnání se s fyzickou nepřítomností člena rodiny a udržení kontaktu s ním. Udržení rodinných 

vztahů je pro vězně hlavní motivací k nápravě a opětovnému zapojení se do společnosti bez 

pokračování v páchání trestné činnosti. Rodina poskytuje propuštěnému vězni zázemí a podmínky 

pro jeho znovuzapojení se do společnosti. 

VOLONTÉ Czech o.p.s v tomto projektu využije jak svých dosavadních zkušeností z práce s 

ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID), tak i 

know how projektu Invisible Walls Wales a bude pilotovat novou službu řešící trvalé zapojení otců 

ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) ve věznici Kuřim do rodinných problémů s využitím 

mentorů. V rámci návrhu této zcela nové služby dojde k propojení a synergii rodinných a 

rodičovských vztahů bez omezujících bariér. 

Příjemce dotace si uvědomuje, že navrženým pilotním programem nemůže vyřešit definovaný 

problém, ale může přispět k nastavení možného programu pro cílovou skupinu (ohrožené rodiny s 



dětmi) ve spolupráci s projednanými aktéry směřující k uchování a rozvoji ohrožených rodin se 

záměrem zajistit potřebný vývoj dítěte, ověřit finanční náročnost a vyhodnotit účinky programu v 

souladu se systémovými doporučeními. 

Záměrem projektu je nejen zajistit změnu v rodičovských kompetencích CS a systému práce s touto 

CS, ale i zachytit tyto změny a měřit účinnost programu. 

Realizací projektu dojde ke zvýšení kapacity pro konstruktivní a koncepční dialog v rodinách, na 

jehož základě může docházet k stabilizaci vztahů s dlouhodobou udržitelností. Současně bude 

docházet k odstranění bariér (Invisible walls) mezi partnery. Z hlediska dlouhodobé zkušenosti pak 

je zřejmé, že i tato nepatrná změna pohledu může v některých případech ve svém konečném 

důsledku vést k revitalizaci rodiny a jejímu udržení.Datum lůokg9 

 

Očekávané změny u CS v důsledku projektových aktivit: 

-Získání základní orientace o řešení krizové situace 

- Posílení schopnosti vyhodnocovat rizika vyplývající z problémů v partnerských vztazích 

- Získání povědomí o možnostech prevence 

-Zlepšení životní situace 

-Získání odborné podpory pro řešení životní situace; 

-Posílení schopnosti vychovávat děti v rodinném prostředí 

-Získání sebedůvěry pro řešení své životní situace 

-Získání nových kontaktů 

-Získání nových podnětů pro uspořádání svého života s dětmi aj. 

 

Cíle projektu: 

1. Připravená metodika nové služby ,,Posílení rodičovských kompetencí otců ve VTOS pro řešení 

zachování rodiny a potřeb dětí s využitím mentorinku" při zohlednění principů práce s ohroženými 

dětmi a rodinami a inovativnosti této služby 

2. Trvale zapojených min. 6 subjektů/aktérů do řešení problémů CS 

3. Aktivovaná a motivovaná pilotní CS v počtu min. 40 osob (10 otců ve VTOS plus 10 matek a  20 

dětí ke změně v oblasti řešení problémů ohrožených rodin a dětí v rámci pilotní aplikace nové 

služby) 

4. Informovaná veřejnost včetně odborné veřejnosti o přijetí nových postupů práce s CS 

5. Prokázaný impakt projektu 

 

 



VÝSLEDKY (dlouhodobé - za rámcem projektu): 

-CS je napojena na kontakty Příjemce 

-CS má zvýšené rodičovské kompetence 

-Snížení výdajů z veřejných zdrojů 

-CS má zvýšenou kvalitu života aj. 


