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ÚVOD
Ve svých rukou držíte komunikační strategii projektu „MKULÁŠ DĚTEM“, jejímž cílem bylo
podpořit naplnění cílů projektu, průběžně komunikovat proces tvorby inovativního modelu
služeb pro ohrožené děti a rodiny a představit a dále šířit vytvořenou komplexní síť podpory
pro rodiny v rozvodové či rozchodové krizi.
Projekt „MIKULÁŠ DĚTEM“ probíhal od září 2019 až do konce roku 2021 a jeho realizátorem
byla obecně prospěšná společnost Mikuláš 365, o.p.s. Pracovníci Mikuláše se dlouhodobě
specializují na asistované styky rodičů s dětmi, poradenství, terapii, a především na podporu
„hlasu dítěte“ ve fázi rozchodu rodičů. V tomto procesu mají svou roli nejen odborní pracovníci
Mikuláše, ale i další klíčové aktéři, jimiž je OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) a také
soud. A právě úzká a kvalitně koordinovaná spolupráce pracovníků těchto tří organizací
pomohla výrazným způsobem zrychlit a zefektivnit řešení náročné rodinné situace pro ty, jenž
jsou rozpadem rodiny nejvíce ohroženi – děti. Výsledky a dopad projektu je podrobně popsán
v samostatné Evaluační zprávě.
Komunikační strategie odpovídá na následující otázky:
• Jaké změny jsme očekávali?
• Jak jsme jich dosáhli?
• Jaké komunikační kanály jsme využili?
• Dle jakých kritérií jsme vyhodnotili dopad?
• Jaká byla rizika a jak byla ošetřena?
V závěru tohoto dokumentu rovněž naleznete ukázky dílčích komunikačních nástrojů. Ty
mohou sloužit jako inspirace a užitečný zdroj informací.
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PROJEKT MIKULÁŠ DĚTEM
Co bylo hlavním záměrem projektu?
Projekt MIKULÁŠ DĚTEM byl zaměřen na implementaci inovativní služby podpůrné sítě pro
rodiny v rozvodové či rozchodové krizi zajišťující ochranu práv a zájmu dětí na obnovení
funkčnosti rodiny. Naším záměrem bylo vystavět síť na úzce propojených a funkčně
koordinovaných procesech spolupráce mezi třemi aktéry – Mikulášem, pracovníky OSPOD
ÚMČ Prahy 4 a Obvodního soudu pro Prahu 4. Zároveň jsme v praxi testovali metodiku
komplexní přímé práce s rodinou, tzv. „hlas dítěte“, jež je jádrem naší odborné práce
s rodinami procházejícími rozpadem.
Jaký byl cíl projektu?
Hlavním cílem projektu bylo zmírnit negativní dopady náročné situace spjaté s rozpadem
rodiny na děti. Prostředkem k řešení bylo nové nastavení procesů a implementace inovativní
podpůrné služby pro rodiny, a tím zefektivnění řešení rozvodové či rozchodové situace rodičů.
K dílčími cílům patřilo:
• vytvořit prostor, kde je dítě slyšeno;
• zlepšit vztah dětí s odloučeným rodičem;
• obnovit funkčnost rodin v nových podmínkách;
• podpořit rodiče k dosažení dohody;
• navázat spolupráci aktérů angažovaných na uspořádání poměrů v rodině (soudu, OSPOD a
pověřených osob) a zkrátit soudní řízení.
S kým jsme pracovali?
• Do projektu jsme zapojili celkem 45 rodin, z toho 88 rodičů či pečujících a 61 dětí.
Společným jmenovatelem rodin byl jejich probíhající rozpad a komplikované řešení dohody
na péči o dítě, do jejíhož řešení vstupoval OSPOD a také soud.
• Na straně druhé jsme úzce spolupracovali s předsedkyní a místopředsedkyní Obvodního
soudu pro Prahu 4 a vedoucí sociálního odboru a oddělení OSPOD ÚMČ Prahy 4 a dalšími
referentkami OSPOD.
• Do celého procesu vstupují i další aktéři, jako je škola, pedagogicko-psychologická poradna,
soudní znalci, policie, širší rodina.
• V týmu Mikuláše byli klíčovými členy vedoucí expertní pracovnice, metodička, odborní
specialisté a právnička.
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CÍLE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
JAKÉ ZMĚNY JSME OČEKÁVALI?
Laická veřejnost
• prohloubení znalostí v tématu rozpadu rodiny a roli dítěte v této náročné situaci
(změna pohledu laické veřejnosti na rozpad rodiny a z něho vycházejících dopadů na
dítě)
• zmírnění předsudků vůči OSPOD, NNO a dalším institucím, které pomáhají rodinám v
krizi
Potenciální zájemci o službu
• prohloubení znalostí o tématu, konkrétní informace o tom, co to znamená pro dítě
(změna ve vnímání dopadů rozpadu rodiny pro dítě)
• rodiny prožívající krizi, rozchod, rozvod budou vědět, v jakých situacích a kam se
mohou obrátit o pomoc
• zmírnění nedůvěry vůči OSPOD, NNO a dalším institucím, které pomáhají rodinám v
tíživé situaci
• nárůst potenciálních zájemců o službu, kteří se obrátí na Mikuláše
Odborná veřejnost
• odborná veřejnost bude seznámena s inovativní službou Mikuláš dětem
• odborná veřejnost bude vědět, jaké rodiny může odkázat na službu Mikuláš dětem
JAKÝMI KOMUNIKAČNÍMI KANÁLY JSME CÍLILI NA DOSAŽENÍ ZMĚN?
1. Články v tištěných a internetových odborných a laických médiích
2. Příspěvky na sociálních sítích
3. Podstránka na webových stránkách organizace
4. Letáková kampaň
5. Komunikování na různých NNO, SPOD platformách, pracovních skupinách ad.

JAKÁ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ DOPADU JSME ZVOLILI?
• Navýšení počtu potenciálních zájemcům o službu
• Do služeb budou přicházet rodiny v počátcích krize
• Navýšení návštěvnosti webových stránek Mikuláše
• Navýšení počtu sledujících na Facebookové stránce Mikuláše
• Navýšení zájmu o spolupráci ze strany odborné veřejnosti (pozvánky na různé
platformy, pracovní skupiny, navýšení počtu v případech předání potenciální zájemců o
službu)
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RIZIKA KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
Při sestavování komunikační strategie jsme identifikovali několik rizik, jež jsme průběžně
monitorovali a v případě potřeby přijímali opatření. K těmto rizikům patřila:
1. Vysoká finanční zátěž
Opatření: Budou vyhledána média s minimální finanční zátěží, využijeme vlastních kanálů
k propagaci.
Vyhodnocení: Podařilo se nám vyjednat publikování 4 článků na celorepublikových
webech s 83% slevou u mediálního domu. Dále jsme využívali partnerských kanálů, které
byly bezplatné.
2. Vytipovaná media odmítnou náš článek
Opatření: Vytipuje a osloví se více médií se stejnou tematikou. Články se zpracují tak, aby
tematicky vyhovovaly danému médiu.
Vyhodnocení: Toto riziko se nenaplnilo díky spolupráci s mediálním domem, který nám
poskytl prostor na celorepublikových webech.
3. Článek či příspěvek na sociálních sítích neosloví cílovou skupinu
Opatření: Články a příspěvky se zpracují podle zaměření na cílovou skupinu. Bude jasně
odlišeno, zda cílíme na odbornou či laickou veřejnost. Články budou zpracovány tak, aby
danou cílovou skupinu oslovily dle jejich potřeb.
Vyhodnocení: Postupně jsme budovali komunitu naší Facebookové stránky a dle reakcí
upravovali sdělení.
4. Vnější vlivy (pandemie Covid-19)
Opatření: Vytipují se média, která nejsou pandemií ovlivněna. Články budou zasazeny do
aktuálního kontextu, tedy budou reagovat na danou situaci.
Vyhodnocení: Toto riziko bylo minimalizováno stabilní komunikací s pracovnicemi OSPOD
a soudu, které zprostředkovávaly kontakt na cílovou skupinu rodičů a dětí.
5. Nízká návštěvnost sociálních sítí
Opatření: Příspěvky na sociálních sítích budou zpracovány dle prostředí Facebooku,
budou krátké, výstižné a zacílené tak, aby na první pohled zaujaly co nejvyšší počet
uživatelů.
Vyhodnocení: Obsah a formu příspěvků jsme průběžně upravovali dle reakcí cílových
skupin.
6. Neobdržíme data o počtech osob, které si článek přečtou (na odborných webových
stránkách)
Opatření: Dopředu se s danými médii domluví podmínky spolupráce. Bude vytipováno a
osloveno více médií se stejnou tematikou.
Vyhodnocení: Získali jsme statistická data díky netmonitor.cz
7. Nízká čtenost daných medií
Opatření: Dopředu budou vytipována a oslovena taková média, u kterých je prokázána
vyšší čtenost článků.
Vyhodnocení: Podařilo se nám umístit články do celorepublikových online médií s vysokou
čteností.
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KOMUNIKAČNÍ KANÁLY A VYHODNOCENÍ DOPADU
ČLÁNKY
Naším cílem bylo publikovat min. 4 články, z toho 2 se zacílením primárně na laickou
veřejnost, 2 na odborných webových stránkách se zacílením primárně na odbornou
veřejnost. Celkově se nám podařilo publikovat 7 článků:
1. Vliv rozvodu rodičů na dítě (Rodina.cz)
https://www.rodina.cz/clanek12242.htm
16.9.2020
2. Mikuláš 365 podporuje děti v době rozchodu rodičů
https://www.praha4.cz/Mikulas-365-podporuje-deti-v-dobe-rozchodu-rodicu-1.html
18.6.2020
3. Informace o projektu Mikuláš dětem
http://www.ospod.cz/informace/obecne/ruzne/?ftresult=mikul%C3%A1%C5%A1
30.6.2020
4. Jak zachovat funkční rodinu v období koronavirové krize? (Chytrazena.cz)
http://www.chytrazena.cz/jak-zachovat-funkcni-rodinu-vobdobi-koronavirove-krize48870.html
20.10.2020
5. Tučňák (tištěný článek)
1.10.2020
6. Rozvod se změnil v nelítostný souboj (kafe.cz)
https://www.kafe.cz/tipy/klara-rozvod-se-zmenil-v-nelitostny-souboj-20201116.html
16.11.2020
7. Vliv rozvodu na dítě (stastnezeny.cz)
http://www.stastnezeny.cz/index.asp?redakcePreview=ok&menu=3&language=1&record
=37645
4.1.2021
Vybrané mediální kanály pro publikování článků zasáhly jak laickou, tak i odbornou veřejnost.
U odborné veřejnosti jsme zvolili lokální informování prostřednictvím ÚMČ Prahy 4 a také
celorepublikové prostřednictvím portálu pro OSPOD. U laické veřejnosti jsme cílili na zasažení
co nejvyššího počtu rodičů s cílem šířit osvětu, edukovat a měnit postoje a chování rodičů.
Data z netmonitor.cz ukazují, že vybraná média (data pro kafe.cz, chytrazena.cz, rodina.cz)
naplnila potenciál zasáhnout širokou skupinu čtenářů, kdy průměrný denní počet reálných
uživatelů kafe.cz dosahuje kolem 170 000 osob, rodina.cz 7 600 osob, chytrazena.cz 5 900
osob. Počet zobrazení stránek a počet návštěv na těchto webech ukazují data níže.
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SOCIÁLNÍ SÍTĚ
MIKULÁŠ 365, o.p.s. má profil na sociální síti Facebook, který jsme využili za účelem:
1. informování o inovativní službě – více zacílení na odbornou veřejnost
2. informace o konkrétních možnostech služby, jazykem neodborným pro laickou veřejnost,
včetně potenciálních zájemců o službu)
Adresa profilu: https://www.facebook.com/mikulas365
Před začátkem realizace projektu nebyl profil aktivně využíván. Během realizace projektu jsme
publikovali přes 20 příspěvků. Pro naši cílovou skupinu se ukázala komunikace skrze sociální
sítě jako kanál sekundárního významu, neboť typ námi nabízených služeb a specifika cílové
skupiny poukazují, že efektivnější formou komunikace je forma osobní a skrze pracovnice
OSPOD. Přesto se nám povedlo téměř zdvojnásobit počet fanoušků, který je aktuálně
k 31.12.2021 159 osob a 172 sledujících.
Níže přikládáme příklad dílčí statistiky, která ilustruje, jak se nám postupně dařilo nabírat na
dosahu příspěvků:
Druhá polovina roku 2020

Druhá polovina roku 2021
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PODSTRÁNKA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ORGANIZACE
Na stránkách organizace jsme vytvořili samostatnou podstránku, která informuje o projektu a
poslání Mikuláše. Podstránka slouží jako ucelená informace o síti podpory dítěte a rodiny
v náročné životní situaci. Zde jsou také zveřejněny všechny výstupy projektu: procesní mapa,
metodika, komunikační strategie a evaluační zpráva. Ty slouží odborným pracovníkům a také
dalším zájemcům o službu a metodiku „Hlas dítěte“. Nárůst počtu nových klientů na základě
webových stránek nebyl patrný, neboť většina klientů byla odeslána do Mikuláše především
na základě osobních kontaktů s OSPOD a soudem. Stránky však plní důležitý informační a
edukační účel a noví klienti zde najdou informace ulehčující následnou spolupráci.
Adresa podstránky: https://www.mikulasops.cz/mikulas-detem/
Ukázka:
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LETÁKOVÁ KAMPAŇ
Za účelem podpory komunikace služby a zároveň také edukace a osvěty rodičů jsme připravili
leták, který byl vytištěn v 500 ks. Leták seznamuje rodiče s tím, jakou situaci řešíme, o co se
snažíme, jak pracujeme a čeho jsme docílili tímto způsobem práce. Leták byl distribuován
přímo rodičům-klientům služby, dále pracovníkům OSPOD ÚMČ Prahy 4, Prahy 11 a Prahy 12,
dále do spádových ZŠ Prahy 4 a lokálních spolupracujících NNO a rodinných center. Leták byl
důležitým edukačním materiálem využitý jak stávajícími, tak i novými klienty.
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KOMUNIKOVÁNÍ NA PLATFORMÁCH, PRACOVNÍCH SKUPINÁCH A DALŠÍ SDÍLENÍ DOBRÉ
PRAXE
Během realizace projektu jsme průběžně informovali o projektu během různých setkání. Dílčí
setkání měla jasně stanovený účel i zaměření. Jednalo se o:
Velké kulaté stoly
Cílem velkých kulatých stolů bylo společně se zástupci Mikuláše, OSPOD a soudu nastavit a
průběžně revidovat procesy pro zavedení inovativní služby Komplexní sítě podpory pro
ohrožené děti a rodiče v rozvodové či rozchodové krizi. Výstupy velkých kulatých stolů také
sloužily pro průběžnou podporu implementace inovativní služby s rodinami. Během projektu
proběhlo 6 velkých kulatých stolů.
Malé kulaté stoly
Cílem malých kulatých stolů byl nastavovat a průběžně vyhodnocovat průběh práce s dílčími
rodinami. Malých kulatých stolů se účastnili zástupci Mikuláše a OSPOD. Jejich výstupy
umožnily kontinuálně přizpůsobovat práci s rodinami na míru jejich potřebám a v nejlepším
zájmu dítěte. Během projektu proběhlo 7 malých kulatých stolů.
Další setkání a sdílení dobré praxe
Během realizace projektu šířil a síťoval odborný tým také během setkání s dalšími
organizacemi a jednotlivci, kteří jsou aktivní v oblasti péče o ohrožené rodiny a děti. Síťování
probíhalo především v poslední polovině projektu, kdy tým šířil hlavní výstupy. K nim patří
procesní mapa a metodika. Proběhlo neformální sdílení dobré praxe např. formou osobního
setkání se zástupkyněmi OSPOD Praha 12, informování vedoucí metodiků SPOD na MHMP,
odborné asistentky na Katedře veřejné a sociální politiky. Byly rovněž obeslány všechny
OSPOD na území hl. m. Prahy. Tým síťoval také s dalšími poskytovateli péče o ohroženého
rodiny a děti, k nimž patří především neziskové organizace pověřené k poskytování SPOD.
Osobní komunikace, sdílení a šíření dobré praxe se ukázalo jako komunikační kanál
s největším dopadem. Mikuláš se během projektu etabloval jako spolehlivý partner pro
OSPOD Praha 4 a také Obvodní soud pro Prahu 4 a stal se první organizací, kam jsou při
dostupné kapacitě odesílány rodiny. Na základě velmi dobrých výsledků spolupráce mezi
všemi aktéry sítě se spolupráce Mikuláše rozšířila i k OSPOD pro Prahu 12, který nyní rodiny
do Mikuláše posílá také. V navazujícím projektu, jsou vztahy dále rozvíjeny a rozšiřovány i
k dalším OSPOD v hl. m. Praha a neziskovým organizacím. Síť komplexní podpory rodiny
procházejících rozpadem je tak úspěšně šířena i do dalších částí Prahy.
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