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Úvod :

K tématu diplomové práce mě inspirovala práce v Poradně pro občanství, 

občanská a lidská práva v Praze, kde působím druhým rokem, jako terénní sociální 

pracovnice v programu „Sanace rodin“, tzn., že se zabývám podporou dysfunkčních 

rodin, jejichž děti jsou umístěny v ústavní výchově nebo jim  takové umístění hrozí.

V první části se zaměřuji na význam funkční rodiny pro zdravý vývoj a výchovu 

dítěte a na nově vzniklé rodinné systémy a změny, které nastaly v posledních letech 

v ČR, a s nimi související problémy, které není stát schopen efektivně řešit. Dále na 

problémy dysfunkčních rodin a možnosti, jak s těmito rodinami pracovat. Jednu 

z těchto efektivních forem sociální práce s dysfunkčními rodinami jsem zvolila za 

hlavní téma své práce. Jedná se o tzv. sanaci dysfunkčních rodin, kterou u nás 

využívají především nestátní, neziskové organizace. Důvodem je velká časová 

náročnost a práce především v přirozeném prostředí klientů, tzn. v terénu . Sociální 

pracovnice neziskových organizací, které mají v průměru 20 rodin, mají dostatečný 

prostor pro práci s rodinami, dle jejich aktuálních potřeb, na rozdíl od sociálních 

pracovnic orgánů sociálně-právní ochrany dětí, které mají v průměru 359 rodin 

ročně. Z toho plyne, že nemají potřebný čas se těmto rodinám plně věnovat a jejich 

sociální práce má potom ve větší míře kontrolní či represivní charakter.

Sanace rodin, je vhodnou metodou práce u dysfunkčních rodin, které své děti v 

menší míře zanedbávají, u rodin sociálně vyloučených, především romských. 

Sociální pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany dětí však s nimi často zachází 

jako s rodiči, které své děti týrají, zneužívají nebo jinak ohrožují jejich život či 

výchovu. Důsledkem je potom mnohdy umísťování dětí do ústavních zařízení 

z důvodů nezajištěného bydlení, problematické komunikace rodin se školou a 

s orgány státní správy či samosprávy, z důvodu odsouzení rodiče k výkonu trestu 

odnětí svobody, jejich vzetí do vazby, nezletilosti rodičů, aniž by byly zvažovány 

nebo realizovány jiné možnosti řešení těchto problémů. Při posuzování situace v 

rodině se jednotlivé sociální pracovnice, ke kterým rodiny spadají trvalým bydlištěm, 

většinou opírají o materiální zabezpečení rodiny a zcela opomíjí citové a vztahové 

vazby v rodině.
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Rodiny nejsou schopny získat své děti zpět ani poté, kdy se situace v rodině 

zlepší. Většinou jen proto, že nemají potřebné schopnosti a znalosti ohledně jednání 

se státními orgány, orgány samosprávy a soudy. Při řešení této situace se osvědčuje 

sanace, tj. podpora rodin, prostřednictvím právního a sociálního poradenství, terénní 

sociální práce, mediace a vyjednávání apod.

Sanaci rodin naopak není možné provádět v těch rodinách, které své děti ve větší 

míře zanedbávají, týrají či zneužívají. V uvedených případech, nastupují opatření 

státu, ve formě nalezení vhodné formy náhradní rodinné péče pro děti, které 

nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. O formách náhradní rodinné péče 

pojednávám v páté kapitole.

Závěrečnou část své práce věnuji výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat 

současnou situaci v poskytování služeb ohroženým rodinám ze strany orgánů 

sociálně-právní ochrany dětí na území hl. města Prahy.
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1. Definice rodiny, její význam a změny v současné době

Zamyslíme-li se nad pojetím pojmu rodina, zjistíme, že je to jedno z mnoha 

běžně námi užívaných slov, ovšem při bližším pohledu si uvědomíme, že jen 

málokdo z nás je schopen přesně definovat jeho význam. V odborné literatuře 

nalézáme různé definice tohoto pojmu. Snad nejvíce se touto problematikou zabývá 

psycholog Oldřich Matoušek. Dle jeho Slovníku sociální práce se v užším, tradičním 

pojetí rodinou rozumí „skupina lidí spojená pouty pokrevního příbuzenství nebo 

právních svazků (sňatek, adopce). Toto pojetí koresponduje s vymezením tématu mé 

práce. Přičemž je potřeba podotknout, že moderní představu rodiny, tj. párové 

monogamní rodiny tvořené párem muže a ženy a jejich dětmi, ve skutečnosti tvoří 

pouze zhruba jedna třetina domácností. Ostatní domácnosti jsou tvořeny rodinami 

neúplnými, doplněnými, nebo jinak pozměněnými. (Matoušek, Možný)

Sociolog Ivo Možný (2006), vysvětluje původní význam slova „rodina“, který byl

podstatně jiný ........ U šlechty a patricijů se rodina chápala jako systém širokého

pokrevního příbuzenství, jednalo se tak v podstatě o rod udržující jednotu moci a 

majetku.

Pokud budeme hledat právní vymezení pojmu rodina, shledáme, že v současné 

legislativě Zákona o rodině definice tohoto základního pojmu chybí, ačkoli s pojmem 

rodina zákon v textu pracuje. Podíváme-li se však do starší verze Zákon o rodině 

(1963) je „rodina založená manželstvím je základním článkem naší společnosti, která 

všestranně chrání rodinné vztahy“1. Novelou Zákona o rodině, která byla přijata 

v roce 1998 byly tyto úvodní Základní zásady ze zákona vypuštěny. Tím zmizela i 

uvedená definice rodiny, ale s pojmem rodina zákon dále pracuje. Definice 

manželství v Zákoně o rodině zůstala : podle § 1 je manželství trvalé společenství 

muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem a podle § 2 je hlavním 

účelem manželství založení rodiny a řádná výchova dětí .

Cílem rodiny je uspokojovat potřeby a požadavky každého jejího člena. Aby 

došlo k uspokojení těchto potřeb, musí rodina plnit alespoň základní funkce, které

1 Zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině (citace článku II., Základních zásad zákona o rodině, která 

umožňují lépe vyložit a aplikovat jednotlivá ustanovení zákona)

2 Zákon č. 91/1998 Sb., -  novela zákona o rodině
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zabezpečují život člověka ve společnosti. Jak je vidět, řada funkcí rodiny se během 

doby postupně měnila a přetvářela.

• Reprodukční funkce, dle Možného (2006) nemusí být vždy přímo spjata 

s rodinou, je však zřejmé, že nejde jen o to přivést dítě na svět, ale také mu zajistit 

potřebné podmínky pro jeho život a další vývoj. Matoušek (1997) uvádí, že rodina 

odedávna a především existuje proto, aby lidé mohli náležitě pečovat o své děti. 

Kromě toho, že je rodina biologicky významná pro udržení lidstva, je také základní 

jednotkou každé lidské společnosti.

• Ekonomicko -  zabezpečovací funkce se vztahuje jak na děti, tak na dospělé 

členy rodiny. Národní koncepce rodinné politiky (MPSV, 2005) uvádí význam 

rodiny s ohledem na tuto funkci rodiny takto: „Na prosperitě rodiny závisí udržitelný 

rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, sociální a ekonomický“3.

• Emocionální funkce spočívá dle Možného (2006) v poskytování citového 

zázemí, pocitu bezpečí a jistoty svým členům. Matoušek (1997) dále uvádí, že stálá 

přítomnost vysoce citově angažovaných rodičů je považována za podmínku zdravého 

duševního a tělesného vývoje dítěte. Další takovou podmínkou je bezpečí domova, 

jako stabilního a chráněného prostředí. Obojí může dítěti poskytnout jen rodina a to 

nezastupitelně4. Současně se však zmiňuje o tom, že v dnešní době většinou už 

nejsou rodiny zakládány proto, aby reprodukovaly populaci nebo jinak prospívaly 

velkým společenstvím lidí, ale hlavně k uspokojování citových potřeb partnerů 

(nikoli dětí). Stabilita těchto rodin proto stojí a padá s citovou bilancí partnerského 

vztahu. Jen některé rodiny si dnes nechávají posvětit manželský svazek v kostele, 

stále méně rodin si jej nechává potvrdit úředně, takže roste počet nesezdaných 

soužití. Dítě je v současnosti především citovou investicí, neboť z čistě 

ekonomického hlediska je dítě investice velká a nevratná. Proto se již od svého 

narození a vlastně už daleko dříve, stává položkou racionální kalkulace, zahrnuté pod 

„rodičovské plány“.

3 MPSV ČR - Národní koncepce rodinné politiky, 2005
4 Matoušek, O. -  Rodina jako instituce a vztahová síť, 1997, s. 8
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• Výchovná a socializační funkce, spočívá dle Možného (2006) v opravdovém 

zájmu o dítě, v jeho výchově, v umožnění dítěti rozvíjet své schopnosti a v celkovém 

připravení dítěte pro samostatný vstup do společnosti5. Matoušek (1997) uvádí 

význam této funkce, tím, že rodina propojuje generace, vytváří mezi nimi kontinuitu 

a pouta solidarity. Rodina je prvním místem, se kterým se dítě setkává, předurčuje 

jeho osobní vývoj a vztahy k jiným skupinám lidí. Orientuje dítě na určité hodnoty, 

vystavuje ho určitým konfliktům, poskytuje mu určitý typ podpory. Tímto dítěti 

předává sociální dovednosti, bez kterých se v dospělosti neobejde. Každá rodina má 

svou vlastní vůli a v nějaké míře respektuje obecně závazná pravidla fungování 

společnosti. Je tedy unikátní a nenahraditelnou institucí proto, že nejlepším možným 

způsobem spojuje specifické a univerzální. Další podstatnou věcí je, že dítě se v 

rodině učí své sexuální roli, jehož podmínkou je přítomnost obou rodičovských 

vzorců. Dívka se těžko stane vyrovnanou, společensky kompetentní ženou, nemá-li v 

dětství na očích matku či její náhradu. Chlapec se těžko bude orientovat v tom, co je 

správné mužské chování, nebude-li v rodině vystaven vlivu otce či jiného muže. Pro 

formování sexuální role je podstatný i kontakt s rodičem opačného pohlaví. 

Rozhodujícím obdobím pro toto učení je  předškolní věk.

V současné době se v odborných kruzích hovoří o oslabování funkčnosti a role 

rodiny. Na tento znepokojivý stav reaguje MPSV v Národní koncepci rodinné 

politiky6 (2005), kde popisuje důvody, které uvedený stav po roce 1989 zapříčinily, a 

nastiňuje možnosti řešení, které podrobně popisuji v samostatné kapitole 4.2.. Mezi 

hlavní důvody, patří - protirodinné tlaky, tj. například tlak médií, tlak na konzumní 

orientaci a flexibilní pracovní síla a nová rizika, tj. například chudoba, 

nezaměstnanost. Současně nastaly také postupné změny v rozdělení rolí muže a ženy 

v rodině, a především oslabení role muže jako živitele a otce. V důsledku 

emancipace, došlo ke změnám v postavení žen na trhu práce, nicméně toto postavení 

je i nadále v souvislosti se zastáváním role matky a pečovatelky, znevýhodněné. 

Mezi další jevy patří vysoká úroveň rozvodovosti a vysoký podíl neúplných rodin s 

nezaopatřenými dětmi. V Národní zprávě o rodině z roku 2004 MPSV konstatuje, že 

českého státu se jakoby od doby jeho vzniku tento znepokojivý vývoj vůbec netýkal.

5 Možný, Ivo: Sociologie rodiny, Slon, Praha 2002

6 MPSV ČR -  Národní koncepce rodinné politiky, 2005
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Teprve v posledních letech se začínají ve veřejné politice prosazovat snahy o změnu 

tohoto nepříznivého stavu. Tyto snahy jsou motivovány uvědoměním si skutečnosti, 

že bez fungující rodiny, realizující své základní sociální funkce, je  ohrožena samotná 

existence dané společnosti. Jinými slovy řečeno: bez soudržné rodiny nebude 

soudržná společnost a lidé budou méně spokojeni se svým životem, nesoudržná 

společnost bude rozkládána vnitřními tenzemi (včetně politických konfliktů) a bude 

se muset potýkat s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady v rovině 

ekonomické, sociální i emocionální7.

2. Charakteristiky funkčních a dysfunkčních rodin a jejich vliv na zdravý vývoj

a výchovu dětí

Funkční rodina, nebo-li také rodina normální, harmonická, zdravá či neklinická, 

se dle odborníků, vyznačuje nepřítomností nějaké nemoci či poruchy. Tato rodina 

plní své hlavní funkce, jimiž jsou výchova dětí a uspokojování potřeb dospělých 

členů rodiny. Ve funkční rodině se obecně očekává „dobré za dobré“. Členové 

rodiny na sebe berou ohledy a respektují se. Tato rodina je charakteristická pevnou 

aliancí mezi rodiči, kterou žádný vnější vliv nedokáže trvale ohrozit. V rodině je 

jasná hierarchie odpovědnosti. Jedinečnost jednotlivců je hodnocena pozitivně.

V rodině existuje rovnováha mezi potřebou soukromí a potřebou sdílení. Promluvy 

jsou jasné, přímé a adresované, každý mluví sám za sebe. Komunikace je živá a 

aktivní. Je v ní hodně dialogů, které plynule přecházejí od jedné dvojice ke druhé. 

Rodina je otevřená pro nové myšlenky a nová řešení problémů. V komunikaci je také 

hodně humoru. Sociální a jiná realita je rodinou interpretována nezkresleně, je 

zpracovávána pod vlivem rodinných tradic, které rodinu hodnotově orientují. Ve 

funkční rodině je pozitivní atmosféra, lidé dávají najevo potěšení ze vzájemného 

kontaktu. Funkční rodina zvládá domácí provoz hladce, bez velkého dohadování. 

Závažnější záležitosti rozhodují rodiče, a to tak, že se oba drží dohodnutého řešení, i 

když jejich výchozí názory mohly být různé. V některých sférách je dětem dovoleno,
o

aby s rodiči diskutovaly, a při konečném rozhodnutí je na přání dětí brán ohled .

7 MPSV ČR - Národní zpráva o rodině, 2004
8 Matoušek, O. - Rodina jako instituce a vztahová síť, 1997, 132 -  135 
12 Dunovský, J. -  Dítě a poruchy rodiny, 1986, s. 28
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Dysfunkční rodina, nebo-li také rodina klinická, špatně adaptovaná, hostilní, 

mnohoproblémová, se vyznačuje tím, že jen obtížně naplňuje potřeby svých členů a 

selhává při plnění svých základních funkcí. Mezi členy rodiny jsou narušeny 

vzájemné a v sociálním fungování se projevuje mnoho obtíží.

Dunovský (1986), vypracoval nástroj diagnostiky rodinných poruch, tzv. dotazník 

funkčnosti rodiny ve vztahu k dítěti. Úroveň rodiny zde hodnotí na základě osmi 

diagnostických kritérií, jimiž jsou : složení rodiny, stabilita, sociálně ekonomická 

situace (věk členů rodiny, rodinný stav, zaměstnání rodičů, příjmy rodiny a bydlení), 

osobnost rodičů a sourozenců (zdravotní a psychický stav, společenská adaptace), 

zájem o dítě a péče o ně. Na základě získaných šetření pomocí tohoto dotazníku, pak 

stanovil čtyři základní typy rodin9:

• Rodiny funkční, které zaručují zdravý vývoj dítěte a dobrou péči o ně, v

populaci je  až 85% těchto rodin.

• Rodiny problémové, u nichž se objevují závažnější poruchy v rodinných

funkcích. Tyto rodiny jsou však schopny obtíže řešit vlastními silami či 

s krátkodobou pomocí zvenčí. Jejich výskyt v populaci je  12-13%. Tyto rodiny 

vyžadují zvýšenou pozornost a pomoc odborníků.

• Rodiny dysfunkční s výraznými poruchami funkcí rodiny, které již tyto rodiny

nedokáží sami účinně zvládat. Úroveň závažnosti situace vyžaduje vnější pomoc, 

především sanaci rodiny. Autor uvádí 2% zastoupení.

• Rodiny afunkční, kde poruchy v rodinném fungování jsou již natolik závažné, že

dochází k těžkému poškozování dítěte či jeho ohrožení na zdraví a životě. Dle

autora je snaha o sanaci těchto rodin bezpředmětná a jedinou možností pomoci 

dítěti je  jeho odebrání z rodiny a vyhledání kvalitní náhradní rodinné péče. 

Takových rodin je v populaci zhruba 0,5%.

Mnohoproblémová rodina (MPR), se podle Matouška (2005) potýká s mnoha 

obtížemi najednou. Oblasti vnějších obtíží těchto rodin lze zařadit do sfér : vzdělání a
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práce, hospodaření s penězi, provozu domácnosti, stravování, bydlení, výchovy dětí, 

vztahů v širší rodině, kontaktů s jinými lidmi a rodinami i kontaktů s institucemi atd. 

Individuální problémy, se potom vyskytují v různých kombinacích, např. zločinnost, 

závislost na návykových látkách či hazardních hrách, nezaměstnanost, prostituce, 

nechtěné, případně předčasné těhotenství, zanedbávání, týrání a zneužívání dětí i 

dospělých, incestní chování k sourozenci, záškoláctví dětí, útěky dětí z domova, 

osobnostní poruchy, duševní nemoci, sebevražedné pokusy a sebevraždy, somatické 

nemoci, zdravotní a mentální postižení, poruchy chování dětí, poruchy učení u dětí, 

předčasné ukončení vzdělávání apod. Všechny tyto problémy se vzájemně podmiňují 

a významně ovlivňují rodinné fungování, zejména pak péči o děti. Tyto rodiny se 

vyznačují tím, že nedokáží tyto problémy samy řešit, ani k řešení využít existujících 

sociálních služeb. Traumata a ztráty jsou v těchto rodinách tak časté, že se členové 

rodiny stávají vůči nim zdánlivě imunními. Ztráty jsou popírány nebo odreagovávány 

agresivním chováním, nejsou však „prožity do konce“ ani zužitkovány k osobnímu 

růstu. Vzájemné vztahy členů rodiny, lze charakterizovat pojmy, jako 

nediferencovanost rolí, dezorganizace, dezintegrace, chaos, izolovanost jednotlivců, 

nejasnost komunikací, negativní emoční reakce, destruktivní konflikty.

Z hlediska systému sociálních služeb bývají potřeby těchto rodin ignorovány 

nebo naplňovány jen velmi parciálně. Důvodem je chybný předpoklad pracovníků 

služeb, že rodina, která chce dojít nějaké změny, najde sama zdroj pomoci a sjeho 

přispěním změny dosáhne. Přístup těchto rodin ke službě však může být blokován už 

jen tím, že o ní neví, že v rodině nikdo nemá telefon, že je  služba v příliš velké 

vzdálenosti od bydliště rodiny, že nedostatečné verbální a sociální dovednosti 

dospělých členů rodiny brání ve formulaci „zakázky“, že služba vyžaduje 

(pravidelnou) docházku a není poskytována v domácím prostředí, že se na službu 

musí dlouho čekat, že služba vyžaduje finanční příspěvek aj. Využívání služeb 

těmito rodinami je  navíc komplikováno jejich častou ambivalencí k sociálním 

službám. Jejich kontakt se službou je nejčastěji iniciován institucemi, jako jsou: 

soud, škola, místní úřad, policie aj., a to ve fázi neúnosné rodinné krize nebo pokud 

je porucha u jednoho člena rodiny natolik závažná, že vzbudí pozornost okolí. 

Ochota členů docházet do instituce poskytující odbornou pomoc není vysoká. Pro 

mnohoproblémové rodiny je typické, že nedodržují dohodnuté termíny, případně se
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v dohodnutých termínech nedostaví ti členové, kteří byli pozváni. V případě, že přeci 

jen využijí pomoci některé ze sociálních služeb, po odeznění nej akutnější krize ze 

služby odcházejí, neboť nejsou schopni dlouhodobější systematické spolupráce10.

Velký vliv rodiny na vývoj dítěte mají také poruchy rodičovské péče, tzv. 

poruchy rodičovství” ( Dunovský, 1986). Tyto poruchy vznikají tím, že rodiče 

nemohou, neumějí nebo nechtějí dělat to, co je potřebné pro výkon rodičovské role 

vedoucí ke zdárnému vývoji dítěte. Konkrétními překážkami, které vedou k těmto 

poruchám, mohou být: nepřítomnost jednoho z rodičů (např. z důvodu výkonu trestu 

odnětí svobody, vážného onemocnění aj.), nedostatečné rodičovské dovednosti a 

nezájem o dítě. Ve většině těchto případů se jedná o extrémně mladé, nevyzrálé a na 

sebe zaměřené jedince, kteří vyrůstali v problematickém rodinném prostředí, 

popřípadě jej vůbec nepoznali. V praxi bylo vysledováno několik vzorců 

rodičovského chování typických pro tyto osobnosti:

• dítě je  po svém narození odloženo či dokonce fyzicky likvidováno,

• rodiče si dítě po porodu nechají ve své péči, ale nepřijímají jej citově,

• příliš mladí rodiče nejsou ještě dostatečně vyspělí k plnému přijetí dítěte a

náležité péči o ně, naopak rodiče ve vyšším věku mohou vykazovat vyšší 

úzkostnost ve vztahu k dítěti a menší jistotu v zacházení s ním i menší 

spontaneitu a omezují tím jeho zdárný vývoj,

• svobodné matky, podporující hostilní postoje k mužům a vytvářející s dítětem 

příliš silná spojenectví, tím omezují kontakt dítěte se světem a rozvoj jeho 

sociálních kompetencí,

• rodič, který není schopen náležité péče o dítě pro somatické či psychické

onemocnění

Syndrom CAN (Child Abuse and Neglect), tedy syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte, je  specifický druh poruchy rodičovské péče,

10 Matoušek, O., Kláčková, J., Kodymová, P. -  Sociální práce v praxi, 2005
11 Dunovský, J. -  Dítě a poruchy rodiny, 1986, s. 13
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který již není možné řešit sanací rodiny. Jde o nenáhodné jednání rodičů nebo jiné 

dospělé osoby, které je  v dané společnosti odmítané a nepřijatelné, a které poškozuje 

tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobuje i smrt. Uvádí se 

výskyt kolem 1-2% ročně v České republice, takové špatné zacházení postihuje 

zhruba 25 000 dětí za rok.

Z uvedeného vyplývá, že rodina může být pro dítě místem bezvýhradného 

láskyplného přijetí, ale také místem dítě ohrožujícím či dokonce poškozujícím. 

Autoři Matějček a Langmeier (1974) poukazují na možnost strádání dítěte v rodině a 

vzniku psychické deprivace12. Psychická deprivace postihuje hlubší stránky 

osobnosti dítěte, především rozvoj poznávacích a emočních funkcí. Projevem pak 

může být např. opoždění či regrese v psychomotorickém vývoji, ve vývoji řeči a 

sociálních dovedností, dále neschopnost navázat stabilní a uspokojivé vztahy k jiným 

lidem. Reakce dětí na psychickou deprivaci mohou být různé,např. děti hledají 

náhradní uspokojení v přejídaní se, hromadění věcí či nepřiměřenými sexuálními 

aktivitami, děti mohou být také apatické, odvracející se od lidí, nenápadné a ničeho 

se nedožadující nebo naopak dožadující se pozornosti jakýmkoli způsobem.

Přitom rozlišují, zda v rodině dochází k neuspokojování základních psychických 

potřeb dítěte na základě vnějších či psychologických příčin. Mezi vnější důvody 

problémů v péči o dítě může patřit např. obtížné socioekonomické a kulturní 

postavení rodiny, nepřítomnost některého z jejích členů, fyzické či psychické 

onemocnění v rodině, popřípadě také rizikové faktory na straně dítěte. 

Psychologické překážky na straně rodičů, např. osobnost nevyzrálých a 

nevyrovnaných rodičů, jsou hůře ovlivnitelné. Tolik diskutovaná psychická 

deprivace se tedy nevyskytuje pouze v ústavních zařízeních nebo v rodinách na první 

pohled problémových, ale také v rodinách dobře situovaných a zdánlivě zcela 

funkčních.

Autoři se vedle psychické deprivace, podmíněnou neuspokojivým výchovným 

prostředím, také zaměřují na výchovnou zanedbanost dítěte, která postihuje více 

jeho povrchové stránky osobnosti, jako např. hygienické návyky, životosprávu, 

společenské dovednosti, osvojování znalostí apod. Těmto dětem se nedostává

12 Langmeier, J., Matějček, Z. -  Psychická deprivace v dětství, 1974, s. 270 - 303
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dostatečné výživy, řádné hygieny, dohledu či lékařské péče a často vyrůstají 

v podnětně chudém prostředí. Mohou být však dostatečně citově saturovány. 

Úpravou a zvýšením kvality výchovného prostředí se v takových případech dá 

dosáhnout poměrně velkých pokroků.

2.1. Posouzení funkčnosti - dysfunkčnosti rodiny

Posouzení funkčnosti rodiny vyžaduje podle Matouška (2003), delší přímý 

kontakt s rodinou, čas a dovednosti, které se dají získat jen tréninkem. Zvláštní nárok 

na profesionála se v našich podmínkách klade na činnost pracovníka orgánu 

sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Právě zákon o sociálně-právní ochraně 

dítěte, kterým by se pracovnice OSPOD měly řídit, deklaruje, že jedním 

z prvořadých zájmů dítěte je vyrůstat ve vlastní rodině a zdůrazňuje, že hlavním 

způsobem řešení situace ohroženého dítěte má být ozdravění rodinného prostředí, 

tzv. sanace rodiny. V praxi našich státních orgánů, které sociálně-právní ochranu 

dítěte vykonávají, však dosud přetrvává zaměření na deficity. Zjišťuje se, které 

zákonné povinnosti rodiče neplní, proč se nechtějí nebo nedovedou o děti starat.

Přetrvávajícím typem řešení situace ohroženého dítěte u nás zatím bývá návrh na 

ústavní výchovu. Důvod tohoto nepříznivého stavu je přisuzován skutečnosti, že 

sociální pracovnice v ČR zatím nemají pro systematičtější práci s rodinami 

vytvořeny ani jeden ze dvou základní předpokladů, jako jsou speciální školení pro 

poradenskou, resp. terapeutickou práci a počet případů, jimiž se souběžně zabývají, 

jim ani soustavnou soustředěnou práci s rodinami neumožňuje. Soustavná práce 

s problémovými rodinami vyžaduje, aby se jedna kvalifikovaná pracovnice současně 

zabývala maximálně několika rodinami a věnovala se jim  v případě potřeby i několik 

měsíců.

Kvalifikované posouzení stavu rodiny je u nás v současnosti pro pracovnice 

orgánů péče o dítě nesnadné. Fígrová (1998), zjistila:

• Jen 13% pražských sociálních pracovnic, které se účastnily jejího šetření,

navštěvuje rodiny večer, tj. v době, kdy je většina členů rodiny doma.
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• 88% těchto sociálních pracovnic soudí, že při podezření na zanedbávání dítěte lze 

získat věrohodné údaje od sousedů, v případech podezření na týrání dítěte má 

totéž mínění 87% pracovnic orgánů péče o dítě,

• Žádná ze sociálních pracovnic prověřujících podezření na zanedbání nebo týrání 

dítěte předem svou návštěvu neohlásí.

Studie zahrnovala všechny pracovnice v té době působící na odděleních péče o dítě 

všech pražských obvodních úřadů. Návratnost dotazníků byla 90%.

Při hodnocení rodiny13 (Matoušek, 2003) by její členové neměli být podrobováni 

výslechu. Dříve než profesionál dojde k názoru, co je v rodině za problém, měla by 

rodina sama dostat prostor k tomu, aby své problémy zformulovala. Řešení problému 

definovaného rodinou by v situaci, kdy to je možné, mělo mít přednost před řešením 

problému, který v rodině vnímá pracovník. Nicméně existuje několik základních 

ukazatelů funkcí rodiny, které by měl pracovník umět zhodnotit. Jsou to:

• kulturní a hodnotová orientace rodiny

• nasycení základních potřeb jednotlivých členů rodiny a stav domácnosti 

z hlediska potřeb členů rodiny

• funkčnost rodičovského systému, tzn. kvalita vztahu k dětem, v dimenzích 

akceptace, disciplína, angažovanost, ohraničení rodičovského problému vůči 

dětem

• hodnocení vývoje dětí, tj. zvláště s ohledem na emocionalitu a sociální vztahy, u 

školních dětí je  významný postoj ke škole a studijní výsledky

• funkčnost manželského systému, tzn. emocionální bilance, existence sdílených 

zájmů, dlouhodobé konflikty a způsob jejich řešení

• vztahy členů rodiny k širšímu příbuzenstvu a vztahy k institucím pro rodinu

• zaměstnání rodičů, jeho perspektiva, pracovní spokojenost

13 Matoušek, O. a kol. -  Metody a řízení sociální práce, 2003, s. 190
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• materiální zdroje, které má rodina k dispozici, a způsob rozhodování o nich

• styl komunikace

Některými z těchto ukazatelů se v následujícím textu zabývám podrobněji. 

Jmenovitě kulturní a hodnotovou orientací rodiny a stylem komunikace. Konflikt 

mezi kulturní orientací rodiny a orientací většinové společnosti je  v našich 

podmínkách typickým problémem rodin romských. Tento konflikt vyplývá z toho, že 

předchozí generace vyrůstali v jiných společenských podmínkách než současná 

generace dětí z těchto rodin. Výchozí kultura etnické menšiny definuje její 

hodnotový žebříček, předepisuje mužskou a ženskou roli, určuje, jakým způsobem 

mají být řešeny konflikty, jak mají být trestány prohřešky proti morálce, jaké cíle a 

prostředky má mít výchova dětí, kde je hranice mezi dovoleným chováním a 

kriminálním činem, jaké místo má v životě dospělého člověka jeho zaměstnání, jak 

se může či nemůže projevovat zlost, resp. úzkost, jak se má projevovat náklonnost, 

jakou míru má mít solidarita mezi členy rodiny a kdo vůbec má být do rodiny 

počítán. Znalost jazyka většiny se rovněž liší u rodičů a dětí příslušejících 

k menšinám. Rodičovská generace menšin bývá v těžším konfliktu s orientací 

většinové společnosti než generace dětí. Rodiče se proto někdy snaží opevňovat 

rodinu proti vlivu většinové společnosti, nebo ztrácejí vodítka, a tím i schopnost 

efektivně se vyrovnávat s působením většinové společnosti.

I v rámci stejné kultury se rodiny liší svou hodnotovou orientací. D. Weiss 

(1987), používá pro soubor rodinných morálních norem výraz rodinný kodex. Kodex 

je jakýmsi skladem rodinných zkušeností a současně vodítkem, podle kterého rodina 

reguluje své chování. Určuje, co je žádoucí dělat, jak a kdy se to má dělat. Kodex si 

rodina připomíná hmotnými památkami na předchozí generace, které jsou obvykle 

součástí rodinného pokladu, připomíná si ho i rodinnými legendami.Ty zachycují 

situace, v nichž došlo ke konfliktu hodnot, popisují řešení konfliktu, příp. i 

dlouhodobé následky zvoleného řešení. Na legendy se mohou vázat i tzv. rodinné 

pověry, což jsou konstrukce, kterými rodina udržuje konflikty v neřešeném stavu a 

které dávají smysl různým „symptomům“ členů rodiny.

16



Komunikační styl rodiny můžeme posuzovat z hlediska : jasnosti ( od nečitelnosti 

vyžadující „čtení myšlenek“ po naprosto zřetelné sdělování, s jednoznačným 

emočním doprovodem), participace ( kdo se jak účastní, kdo začíná, kdo ukončuje 

téma, kdo se na koho obrací, kdo mlčí ), řešení neshod ( potlačení něčího názoru, 

potlačení tématu, uznání různosti ) a emocionálních vztahů ( negativní, pozitivní ). 

Posouzení komunikačního stylu rodiny je dle odborníků možné jen v situacích, 

k nímž obvykle v rodinném prostředí dochází, na nichž by měl sociální pracovník 

nenásilně participovat, např. při předem dohodnuté návštěvě v rodině. Pokud 

pracovník organizuje komunikaci s rodinou záplavou dotazů ze své strany, jde o 

situaci stejně málo příhodnou, jako když dá rodině nesplnitelnou instrukci: „Dělejte, 

co v tu dobu obvykle děláte“ a stáhne se do ústraní, kde si dělá poznámky o tom,co 

vidí.

Z výše uvedeného vyplývá, že přirozené rodinné prostředí je pro sociálního 

pracovníka, tím nej lepším místem k posouzení funkčnosti rodiny a výtečným 

prostředkem ke sblížení se členy rodiny. Během návštěvy v rodině je možné zjistit 

mnohem více, než během série kontaktů členů rodiny s pracovníky v instituci 

poskytující sociální služby. Za ideální, kolektiv autorů, považuje návštěvu během 

večera provedenou dvěma pracovníky, kteří si rozdělí role -  jeden je rodině více 

k dispozici, druhý je více pozorovatelem. Ačkoli se jedná o šetření, jako žádoucí je 

považováno ponechání jeho rámce na úrovni „společenské návštěvy“ a režii nechat 

více na navštívené rodině než na předem připraveném scénáři návštěvníků. Návštěva 

může také přinést zjištění o tom, jak rodina akceptuje cizí lidi, a napovědět něco o 

tom, jak rodina funguje sama o sobě, tj. v době, kdy není navštívena.

3. Současné vývojové trendy podpory rodiny

V posledních desetiletích lze v západním světě pozorovat příklon k opatřením, 

která ve všech případech, kdy je to možné, posilují schopnost rodiny problém řešit a 

chrání neporušenost rodinných vazeb. Dalším zřetelným trendem je upřednostňování 

služeb, které jsou rodinám poskytovány v domácím prostředí před službami 

v institucích, kam za nimi rodiny musejí docházet. Roztržení rodiny a umístění 

dítěte, příp. dospělého do ústavního zařízení ukazuje soudobý výzkum, jako řešení 

v mnoha případech nevýhodné, nebo dokonce destruktivní.
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I u nás můžeme v současnosti vidět rozvíjející se snahu o podporu rodiny. Na 

základě „Národní zprávy o rodině“, vydala Vláda ČR usnesení ze dne 15.9.2004, kde 

uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí zpracovat „Návrh 

koncepce státní rodinné politiky“ a předložit jej do 31.8.2005 vládě. Tento návrh je 

rozdělen do dvou částí. V první, tzv. obecné části je  popsána současná situace 

českých rodin, cíle rodinné politiky a zásady její realizace. Druhá, tzv. speciální část 

se v několika oddílech zaměřuje na praktické zvládnutí dané problematiky.

• podporu rodičovství a rodinné soudržnosti ( tj. výchova k partnerství, manželství 

a rodičovství, podpora rodičovství, postavení otce či seniora v rodině, rodinná 

soudržnost),

• finanční podporu rodin a bydlení (tj. finanční podpora mladé bezdětné rodiny a 

rodiny s nezaopatřenými dětmi, rodiny se zaopatřenými dětmi a rodiny seniorů),

• služby pro rodinu,

• slučitelnost profesních a rodinných rolí,

• podporu systému vzdělávání (tj. pro rodiny s dětmi předškolního a školního 

věku),

• podporu systému zdravotní péče (tj. zaměřená na mladé bezdětné rodiny a rodiny 

s dětmi předškolního a školního věku),

• podporu rodin se specifickými potřebami, tj. vícedětná či neúplná rodina, rodina 

se členem se zdravotním postižením, rodina v systému náhradní rodinné péče, 

romská rodina a rodina přistěhovalců,

• podporu rodiny na úrovni krajů a obcí,

3.1. Sociální služby poskytované rodinám

Vzhledem k závažným legislativním změnám, především přijetí Zákona o 

sociálních službách, považuji za důležité pozastavit se u služeb pro rodinu. Sociální 

službou se dle uvedeného zákona rozumí „činnost nebo soubor činností zajišťujících

18



pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního 

vyloučení“ . Sociální služby se odlišují podle :

• délky trvání ( na krizové až dlouhodobé ),

• prostředí (v domově rodiny, v instituci specializované na práci s rodinou, 

v komunitním centru aj.),

• užité metody práce s rodinou ( poradenství, odborně vedená terapie, svépomocné 

skupiny aj.),

• toho, co dalo podnět k práci s rodinou (např. ohrožení dítěte, dospělého, 

rozvodová situace) 14

Po roce 1989 se rozšířilo spektrum nových typů sociální služeb pro rodiny, jako 

např. osobní asistence, centra denních služeb, raná péče. Rozvoj služeb zajišťují 

především obce a nestátní neziskové organizace. Od 1.1.2003 jsou garancí 

poskytování většiny sociálních služeb pověřeny v rámci samostatné působnosti obce 

a kraje. Jelikož stávající úprava v oblasti sociálních služeb pro rodiny neodráží 

celkové změny posledních let, mnoho nově vzniklých sociálních služeb pro rodiny 

není legislativně zakotveno a ošetřeno. Není garantována dostupnost ani úroveň 

kvality poskytovaných služeb, jasně definovány kompetence jednotlivých 

poskytovatelů. Přetrvávají též problémy v systému financování sociálních služeb, 

zejména v rozložení zdrojů financování mezi stát, obce a uživatele. Některé tyto 

deficity řeší právě nová legislativní úprava Zákona o sociálních službách. Cílem 

sociálních služeb pro rodiny je, z hlediska rodinné politiky, zajištění nabídky účinné 

podpory a pomoci s řešením, co nejširšího spektra problémů, které mohou rodiny 

zatěžovat a které mohou být tímto způsobem zmírněny. Dílčími cíli poskytování 

služeb pro rodinu je umožnit členům rodiny setrvat nebo se navrátit do jejich 

přirozeného prostředí, předcházet sociálnímu vyloučení rodin, podporovat duševní 

zdraví a psychickou stabilitu rodinných příslušníků jako prevenci rozpadů rodin, řešit 

konflikty a problémy v partnerském a rodinném soužití ve snaze obnovit 

soběstačnost a funkčnost rodiny, podporovat ohrožené rodiny, pomáhat rodičům při

14 Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce, 2003, s. 195
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problémech s výchovou a péčí dětí. Rodina potřebuje, jak materiální, tak 

nemateriální podporu a pomoc. Výzvou pro rodinnou politiku je rozvoj služeb 

zaměřených na podporu rodin, které pomáhají zvládat rodičům sladění jejich 

rodičovských a pracovních povinností, rozvíjet a posilovat vztahy rodičů a dětí a 

doplňovat výchovu a péči v rodině volnočasovými aktivitami.

4. Sociální práce s dysfunkčními rodinami

Matoušek (2003) uvádí, že k sociální práci s dysfunkčními rodinami, je nutné 

znát potřeby a problémy jednotlivých rodin, neboť jsou mnohdy zcela odlišné. Každý 

sociální pracovník by měl mít k dispozici širokou škálu možných forem práce 

s rodinou, které ovšem odpovídají zaměření organizace pro kterou pracuje. Ať již 

zasahuje do života rodiny přímo, tzn., že chce objektivně určit, v čem má rodina 

těžkosti, a chce je řešit správně z hlediska neosobního předpisu, či nechává rodině, 

aby problém sama definovala, a cíl profesionální práce stanovuje až ve spolupráci 

s ní, vždy by měl především podporovat schopnost rodiny řešit náročnou situaci 

vlastními silami.

Prvním krokem by měla být snaha o vybudování důvěry mezi pracovníkem 

organizace a členy rodiny. Odborníci v této souvislosti doporučují, aby taková 

organizace nedisponovala žádnou represivní mocí. Rodina pak snáze vnímá 

organizaci jako prostředek pomoci a jako partnera. Pracovník se po celou dobu 

spolupráce, snaží rodinu motivovat a povzbuzovat tak, aby ji dostal do úlohy experta 

na její vlastní problémy a to tak, že posiluje rodinné kompetence, tj. její schopnosti 

řešit obtíže a její samostatnost. Zcela kontraproduktivní může být pracovníkova 

potřeba přebírat za rodinu zodpovědnost, rozhodovat za ni a plnit za ni její základní 

funkce15.

4.1. Sanace dysfunkčních rodin

Slovo sanace, pochází z latiny a znamená vyléčení, uzdravení či napravení.

V češtině však převládá užívání tohoto pojmu spíše ve spojení s neživotnými 

substantivy. Dle Slovníku sociální práce ( Matoušek, 2003), je  sanace rodiny

15 Matoušek, O. a kol. -  Metody a řízení sociální práce, 2003, s. 181
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definována, jako „postupy podporující fungování rodiny, které jsou opakem postupů 

vyčleňujících některého člena rodiny kvůli tomu, že někoho ohrožuje, případně kvůli 

tomu, že je sám někým z rodiny ohrožen“. Cílem sociální služby, je  dle Metodické 

příručky pro práci s rodinami (MPSV, 2007)16, zachování nebo obnovení funkcí 

rodiny v jejím přirozeném prostředí a udržení dítěte v podmínkách funkční rodiny, 

nejlépe biologické. Činnosti směřující k tomuto cíli jsou nazývány sanací rodin.

Sanace rodin by měla být, dle současných moderních trendů v sociální práci, 

první metodou při práci s rodinami v obtížné životní situaci. Sanace rodin také 

zapadá do mezinárodního kontextu sociálně-právní ochrany dětí, především 

s ohledem na Úmluvu o právech dítěte OSN z roku 1989, kterou Česká republika 

ratifikovala v roce 1991. Tato Úmluva vymezuje rodinu, jako základní jednotku 

společnosti a přirozené prostředí pro růst a blaho všech jejích členů, zejména dětí. 

S tím je spjat požadavek, že rodina musí mít nárok na potřebnou ochranu a takovou 

pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti. Úmluva dále klade 

důraz na období rané péče a jednoznačně zdůrazňuje biologické rodičovství a 

vyžaduje jeho respektování.

V roce 2005 začaly být finančně podporovány prostřednictvím dotačního 

programu MPSV: „Program podpory fungujících rodin“ a „Program sanace rodin 

s dětmi ohrožených dysfunkcí17“. Program sanace rodin je určen na podporu projektů 

zaměřených na terénní a ambulantní služby poskytované rodinám s dítětem, u 

kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé sociální situace, kterou 

rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika ohrožení 

jeho vývoje. Cílem program uje zaměření na znovuobnovení fungování rodiny nebo 

umožnění jeho návratu zpět do rodiny. Podporováni jsou žadatelé vyvíjející v dané 

oblasti zejména sociálně terapeutickou činnost, výchovně-vzdělávací a aktivizační 

činnost, poskytující pomoc při prosazování práva zájmů a žadatelé napomáhající 

zprostředkovávat kontakt rodiny nebo jejích členů se společenským prostředím. Tyto 

činnosti spočívají zejména v posilování rodičovského chování, snížení závislosti na 

poskytování dlouhodobé pomoci a snížení rizika opakování sociálního selhání.

16 MPSV -  Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce (s., 143, kap. Rodiny s dětmi)
17 www.mpsv.cz -  sekce rodiny
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Sanace rodiny -  právní rámec:

Téma sanace rodiny je v legislativních úpravách sociální práce novinkou. Je 

upravena novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (rozsáhlá 

novela č. 134/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1.6.2006) a nově zákonem č. 

108/2006 Sb. O sociálních službách, který nově platí od ledna 2007.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí ve vztahu k sanaci rodiny obsahuje 

následující změny:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost využít 

pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou 

poradenskou pomoc, ačkoli dítě takovou pomoc nezbytně potřebuje a tamní úřad 

takovou pomoc předtím doporučil, nebo nejsou-li rodiče schopni řešit problémy 

spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je  povinen poskytnout rodiči pomoc po 

dobu umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo do zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, spočívající zejména v pomoci uspořádat rodinné 

poměry, které by umožnily návrat dítěte do rodiny, při řešení životní a sociální 

situace, včetně hmotné úrovně rodiny, v pomoci při spolupráci s orgány sociálního 

zabezpečení, úřady práce a dalšími státními a jinými orgány, a za tím účelem také 

zprostředkuje rodiči pomoc poradenského zařízení.

Za účelem zjištění zda trvají důvody pro pobyt dítěte v ústavním zařízení, 

zaměstnanec Obecního úřadu obce s rozšířenou působností má uložené následující 

povinnosti:

• nejméně jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní 

výchova nebo uložena ochranná výchova,

• nejméně jednou za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena 

ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova,
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Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

V rámci Zákona o sociálních službách lze nalézt sanaci rodiny ukrytou pod

oddílem s názvem „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. Je zařazena

mezi služby sociální prevence, které pomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob,

jež jsou ohroženy z důvodu krizové sociální situace, životními návyky a způsobem

života vedoucím ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím a

ohrožením práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem

služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální

situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní

služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku

dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci
. 1 8

překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje .

„Při současných počtech sociálních pracovnic na obecních úřadech obcí 

s rozšířenou působností a jejich pracovní náplni, která jim  dává aktivní legitimaci 

k výkonu sociálně-právní ochrany v plném rozsahu, lze této novele zákona v praxi 

obtížně dostát. Zvýšení počtu zaměstnanců (sociálních pracovníků na práci 

s rodinou) jmenovaných úřadů by bylo nepochybně potřeba. Dobrou zprávou je, že 

v souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, dotačními 

podmínkami MPSV a novým trendem komunitního plánovaní na úrovni obcí, 

vznikají neziskové (NNO), příp. i obecní organizace, poskytující aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi, jejichž nástrojem je sanace rodiny. Zaměstnanci obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností tak dostávají nástroj naplňování jmenované novely 

prostřednictvím vznikajících NNO, se kterými mohou síťovat služby a využívat pro 

klientské rodiny i pro svou práci výhod, které propojení pravomoci, podpory a 

pomoci přináší19“.

4.2. Sociální práce s dysfunkčními rodinami z pohledu ústředních orgánů státní

správy

18 Časopis Děti a my, 1/2007, str. 42,43 -  Sanace rodiny -  šance pro děti a rodiče
19 Citace z časopisu Děti a my -  1/2007, str. 44
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Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je dle zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, vrcholným orgánem sociálně-právní ochrany dítěte, 

metodicky vede ústavy sociální péče a orgány sociálně-právní ochrany při městských 

a obecních úřadech. S žádostí o konzultaci jsem se obrátila na vedoucí odboru 

rodinné politiky MPSV - Mgr. Kristýnu Kotalovou. Mým záměrem bylo získat 

pohled ústředních orgánů státní správy v oblasti podpory a práce s rodinou. Mgr. 

Kotalové Kristýně20, jsem kladla následující otázky:

1) Pracuje MPSV na nějakém koncepčním materiálu, který by směřoval

ke zlepšení prevence a terénní sociální práce s ohroženými rodinami?

Oblast sociálně-právní ochrany dětí tvoří propojený systém subjektů působících 

ve vzájemné spolupráci při řešení nepříznivé situace dítěte. Problémy, které jsou 

předmětem sociálně-právní ochrany dětí v ČR, procházejí v posledních letech 

značnou proměnou. Reakcí na tyto změny je mimo jiné novela zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti k 1.6.2006 a novelizace 

dalších významných předpisů, např. zákona o rodině, občanského soudního řádu, 

zákona o výkonu ústavní a ochranné výchovy, správního řádu, zákona o Policii ČR 

atp. Potřeba změny ale vyvstala také v oblasti metodické a to v podobě nutnosti 

reagovat na některé nově vzniklé jevy v oblasti sociálně - právní ochrany dětí a 

aktualizovat postupy, které již neodpovídají původním potřebám. MPSV vydalo 

v roce 2006 „Koncepci péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu“21,

V tomto roce „Metodickou příručku pro výkon terénní sociální práce“ (viz. 

samostatná kapitola 4.3.) a připravuje „Metodiku případové konference a 

individuálního plánu dítěte“ .

2) Jaké jsou cíle a priority Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní

rodinu?

20 Mgr. Kotalová, K. -  vedoucí odboru rodinné politiky a rovnosti mužů a žen na MPSV ČR

21 Koncepce je  dokumentem, jehož příprava byla schválena v rámci usnesení vlády ze dne 

21.prosince 2005 č. 1652. Cíle a priority vymezené touto Koncepcí se vztahují na období let 2006- 

2008.
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Cílem je sjednotit problematiku sociálně-právní ochrany dětí do jednotného 

materiálu, který by zmapoval současné trendy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 

stanovil priority řešení základních aktuálních problémů a nastínil další žádoucí vývoj 

této oblasti. Cílem Koncepce v žádném případě není podávat jednostranné návody 

k řešení konkrétních situací, ale naopak podpořit účelnou spolupráci mezi odborníky 

různých oborů, státní i nestátní sféry a vytvářet tak komplexní fungující systém péče 

o ohrožené děti nezatížený překážkami způsobené kompetenčními spory.

Priority Koncepce jsou definovány s cílem určit základní směry vývoje péče o 

ohrožené děti v rámci sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o principy, které reagují 

na současnou potřebu praxe v této oblasti, a to zejména s ohledem na základní 

požadavek zajištění plnohodnotného dětství pro co největší počet dětí. Z hlediska 

systému péče o ohrožené děti přitom zůstává zásadní biologická rodina dítěte a na 

všechny formy náhradní péče je nahlíženo jako na dočasné.

Za hlavní priority MPSV považuje spolupráci a komunikaci subjektů v rámci 

péče o ohrožené děti, jedná se o spolupráci mezi jednotlivými resorty státní správy, 

mezi subjekty státní správy a samosprávy, mezi subjekty státními a nestátními, ale 

také mezi subjekty přímo činnými v sociálně-právní ochraně dětí a veřejností, médii 

a zahraničními odborníky. Další prioritou je vzdělávání v oblasti sociálně-právní 

ochrany d ě tí, tzn. podpora a rozvoj vzdělávání subjektů v rámci státní správy přímo 

zajišťujících sociálně-právní ochranu dětí a nestátních subjektů pověřených k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí. Důraz je přitom kladen zejména na komplexní 

individuální vzdělávání všech pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, a to v rámci 

naplňování požadavků na obecné a speciální znalosti, včetně požadavků na výkon 

sociální práce podle zákona č 108/2006, o sociálních službách. Podporován bude též 

systém dalšího vzdělávání vzhledem k potřebám praxe, sebepoznávání a supervize. 

Dále zvyšování povědomí veřejnosti o sociálně-právní ochraně dětí, jedná se 

zejména o působení na veřejnost ve smyslu většího zapojení občanů do spolupráce 

s orgány sociálně-právní ochrany dětí při vyhledávání a upozorňování na ohrožené 

děti. Rozvoj sítě náhradní péěe o děti, tj. motivace zájemců o NRP, náhradních 

rodičů a pečovatelů, zřizovatelů různých typů zařízení rodinné péče o děti a 

odborníků poskytujících poradenství a podporu tak, aby byla pokryta specifická 

potřeba péče o ohrožené děti při zachování jejich základních práv. Motivací může
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být například rozvoj podpůrné sítě služeb pro náhradní rodiče, finanční podpora 

formou dotací nebo dávek ze sociálního systému a důraz na názor dítěte a jeho 

práva v rámci rozhodování péče o něj, znamená především zohledňování názoru 

dítěte s ohledem na jeho psychický vývoj v každé fázi rozhodování o péči o dítě, 

zejména při umisťování dítěte mimo jeho vlastní rodinu. S ohledem na práva dětí je 

nadále nutné zvyšovat povědomí dětí i veřejnosti o těchto právech a jejich praktické 

aplikaci.

3) Vede MPSV evidenci nejčastějších důvodů pro umístění dětí do ústavní péče?

Ano, například jen v dětských domovech (zařízení MŠMT) j e v  současné době 

umístěno 7. 500 dětí, z nichž 1. 800 tam bylo umístěno z důvodu týrání či 

zneužívání, jen nepatrná část jsou sirotci (uvádí se kolem 2% z celkového počtu 

dětí). To znamená, že největší část tvoří děti zanedbávané. Problémem je, že 

orgánům sociálně-právní ochrany dětí v postavení ochránců práv dětí nebo v roli 

opatrovníků či poručníků se v rámci výkonu sociálně-právní ochrany přiznává 

značná odpovědnost za osud dětí. Přitom v některých případech právní nástroje, které 

mohou využívat, jsou málo účinné nebo mají nízkou faktickou vynutitelnost, 

případně jejich využití není vhodné. Aby bylo možné poskytovat sociálně-právní 

ochranu v adekvátní míře, je třeba také zajistit dostatečný počet pracovníků.

V současné době je to 369 případů ročně na jednu pracovnici, ideálem by bylo 20 

těchto případů, ale snažíme se prosadit alespoň 80 případů na 1 pracovnici za rok. 

Navíc ze statistických údajů vyplývá, že od roku 2000 došlo k poklesu celkového 

počtu pracovníků SPOD o 10%. Není tak prakticky možné vyčlenit specializované 

pracovníky pro jednotlivé oblasti sociálně-právní ochrany, a to nejen v souladu 

s požadavky zákona, ale především praxe. Samotný výkon SPOD je navíc zatížen 

administrativní činností. Pracovníci SPOD se účastní soudních jednání ve věci 

nezletilých dětí, přičemž je často nutné dostavit se ke vzdáleným soudům. Obecně 

lze říci, že přes veškerou snahu pracovníků není za současné situace možné 

vykonávat sociálně-právní ochranu v dostatečné míře, zejména z hlediska prevence a 

terénní sociální práce s rodinou. Důsledkem vysokého vytížení pracovnic SPOD je 

také zvýšené riziko výskytu syndromu vyhoření. Tomuto jevu by se dalo předcházet 

například využitím supervize jako metody odborného dohledu a vedení, podpory 

duševní hygieny a zdravých mezilidských vztahů. Dále je možné realizovat tzv.
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případové konference v podobě vzájemné konzultace odborníků v oblasti sociálně- 

právní ochrany.

Z uvedeného plynou pro MPSV tyto úkoly:

1) Iniciovat mezirezortní jednání za účelem optimalizace a stabilizace počtu 

pracovníků v oblasti SPOD a vytvoření standardů personálního zajištění 

sociálně-právní ochrany.

2) Podporovat supervizi v oblasti sociálně-právní ochrany.

3) Vytvořit metodický pokyn k efektivní komunikaci o případech dětí a rodin 

v obtížné rodinné situaci (případové konference).

4) Aktualizovat proces pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

5) V návaznosti na ustavení mezirezortní pracovní skupiny pro implementaci práv 

dítěte pokračovat v jednání ve věci sloučení agendy týkající se ohrožených dětí a 

dětí žijících mimo vlastní rodinu.

4) Jak by měla vypadat práce s ohroženou rodinou z hlediska SPOD?

Má směřovat k obnovení narušených funkcí rodiny tak, aby zájem a blaho dítěte 

byly zachovány v co největší míře. Úkolem pracovníků SPOD je tak především 

neustále monitorovat a vyhodnocovat situaci v rodině z hlediska míry ohrožení dítěte 

v souvislosti s vývojem nepříznivé situace. Klasifikace rizik v rodině zahrnuje 

definování:

• rizik a rizikových činitelů,

• možných zdrojů těchto rizik,

• podpůrných činitelů uvnitř a vně rodiny.

V rámci vyhodnocování situace v rodině by pracovnice SPOD měly úzce 

spolupracovat s dalšími odborníky z oblasti psychologie, medicíny, pedagogiky, 

práva, sociální politiky a dalších. Za účinnou formu takové spolupráce lze považovat 

například „případové konference“. Dalším krokem v práci s ohroženou rodinou je
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stanovení sanačního plánu rodiny na základě poznatků získaných výše uvedenou 

klasifikací. Sanační plán by měl zahrnovat postupy vedoucí k obnově narušených 

funkcí rodiny při maximálním využití jejích vlastních zdrojů. Přitom nadále probíhá 

monitorování situace v rodině z hlediska zájmu a blaha dítěte. Výchozím kritériem je 

míra zájmu rodičů o zachování rodiny příznivé pro dítě, a názor dítěte s ohledem na 

jeho věkovou a rozumovou vyspělost. Výše uvedené činnosti jsou definovány mimo 

jiné v rámci sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Velmi náročným momentem 

v práci s rodinou jsou případy, kdy dochází k přemístění dítěte mimo vlastní rodinu. 

Práce s rodinou ani tehdy samozřejmě nekončí, ale naopak se nadále soustředí na 

obnovení funkcí rodiny směřující k vytvoření podmínek pro urychlený návrat dítěte 

do rodiny.

Z uvedeného plynou pro MPSV tyto úkoly:

1) Vypracovat metodický materiál k práci s ohroženou rodinou.

2) Realizovat odbornou konferenci a mezinárodní jednání k tématu rodičovských, 

zejména porozvodových konfliktů.

3) Zmapovat nabídku mediačních a poradenských služeb v ČR a podporovat jejich 

širší využití, podporovat vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti mediace.

4) Vytvořit informační materiály k prevenci a řešení rodičovských konfliktů se 

zaměřením na porozvodové konflikty.

5) Vytvářet účinné nástroje pro řešení rodičovských konfliktů na mezistátní úrovni a 

informovat o nich širokou veřejnost.

4.3. Terénní sociální práce s dysfunkčními rodinami

Ministerstvo práce a sociálních věcí, vydalo publikaci nazvanou „Metodická 

příručka pro výkon terénní sociální práce“ která podává ucelený přehled o terénní 

sociální práci v kontextu zákona č .108/2006 Sb., o sociálních službách. Její autoři 

využívají jak teoretických, tak praktických zkušeností. Ve své práci využiji 

především její kapitolu „Terénní sociální práce s dysfunkčními rodinami.“
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Terénní sociální práce je z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách realizována prostřednictvím terénních forem sociálních služeb. Sociální 

službou se přitom podle §3 a) tohoto zákona rozumí činnost nebo soubor činností 

zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo 

prevence sociálního vyloučení. Jednotícím znakem těchto služeb je jejich naplňování 

v přirozeném sociálním prostředí, které § 3 d) vymezuje, jako rodinu a sociální vazby 

k osobám blízkým, domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují 

běžné sociální aktivity. V terénní sociální práci s rodinami se využívá také pojmu 

„sociální nebo terénní asistence“. Tyto výrazy obvykle označují návštěvní službu 

v rodinách s dětmi, založenou na pozvání pracovníka do rodiny, tedy na 

dobrovolnosti, nedirektivním přístupu pracovníka, s charakterem doprovázení -  

odvozeno od pojmu asistence (účast, podpora, přispění). Uživateli takových služeb 

bývají členové rodin označovaných jako dysfunkční nebo problémové, ve snaze 

pojmenovat široký okruh jevů se společným jmenovatelem -  ohroženým vývojem 

dětí, který rodina bez vnější pomoci není schopna zvládnout. Text pracuje s pojmem 

ohrožená rodina, který je ve shodě s „Koncepcí péče o ohrožené děti a děti žijící 

mimo vlastní rodinu“ a umožňuje zachytit neoddělítelnost životní situace dětí a 

rodičů : ohrožení rodiny jako celku je současně vždy ohrožením jejích členů, přičemž 

míra tohoto ohrožení je nejzávažnější pro ty nej zranitelnější z nich. Vnitřní ohrožení 

rodiny má původ ve vztahovém rámci rodiny, která není schopna řešit vzniklou 

nepříznivou situaci vlastními silami. Jedná se například o týrání, zneužívání a 

zanedbávání dítěte v rodině, domácí násilí, rozpad partnerského vztahu, rodičovský 

konflikt, atp. Vnější ohrožení rodiny vzniká za situace, kdy rodina není schopna 

např. zajistit pokrytí materiálních potřeb, je ohrožena chudobou, nezaměstnaností, 

onemocněním (fyzickým nebo psychickým) nebo postižením některého ze svých 

členů, sociálním vyloučením, následky živelné katastrofy atp.

Významným znakem sociálních služeb poskytovaných ohroženým rodinám je, že 

podléhají zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů a jejich poskytovatelé musejí mít k jejich výkonu pověření. 

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je podle citovaného zákona zájem a 

blaho dítěte. Sociálně-právní ochranou dětí (SPOD) se rozumí zejména:

• ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
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• ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

• působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,

Podle § 48 tohoto zákona, mají pověřené osoby vyhledávat děti uvedené v tomto 

právním předpisu, pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě, poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství 

při výchově a vzdělání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené, pořádat přednášky 

a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících 

s péčí o dítě a jeho výchovou, vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před 

škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. V rámci sociálně-právní ochrany 

zaměřuje pracovník pozornost na využívání volného času dětí, na děti v kontaktu 

s osobami, které požívají alkoholické nápoje a jiné návykové látky či páchají trestnou 

činnost, sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí, věnuje pozornost dětem 

z rodin s nízkou sociální úrovní, zabraňuje pronikání nepříznivých sociálních a 

výchovných vlivů mezi ostatní skupiny dětí, nabízí dětem programy na využití 

volného času, spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími 

a dalšími subjekty Pověřené osoby mohou dále působit proti opakovaným poruchám 

chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnovanou pachatelům trestné činnosti, 

upozorňovat krajské úřady na potřebu napomáhat dětem, které ukončily školní 

docházku, při získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména 

jde-li o děti propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu 

odnětí svobody, spolupracovat s úřady práce při zprostředkování vhodného 

zaměstnání pro tyto děti, usměrňovat péči o tyto děti podle programů péče o 

problémové skupiny dětí zpracovaných státními orgány, obcemi, pověřenými 

osobami a dalšími právnickými a fyzickými osobami, pomáhat dětem překonat 

problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování.

Specifika terénní sociální práce s dysfunkčními rodinami

Současný systém sociálních služeb je postaven na ochraně práv uživatele a jeho 

autonomii. Pro poskytování sociální služby jsou rozhodující cíle a přání uživatele, 

které však ustupují před ochranou práv a oprávněných zájmů dítěte. Blaho dítěte je 

nadřazeno nad všemi ostatními zájmy, jako jsou zájmy rodičů, rodiny (nebo i státu) a
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stejně tak musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se 

dětí, ať už je uskutečňována veřejnými nebo soukromými institucemi, soudy, 

správními nebo zákonodárnými orgány (Úmluva o právech dítěte 104/1991 Sb.), a 

tedy i při poskytování sociálních služeb. Zejména při práci s touto cílovou skupinou 

je třeba brát v úvahu nejen zájem a přání uživatele, ale i zájem dítěte, přičemž tyto 

zájmy nemusejí být vždy ve shodě. Na druhou stranu primární odpovědnost za blaho 

dítěte náleží rodičům, nikoli státu či konkrétnímu poskytovateli sociální služby, a 

pro rodinu není užitečné a obvykle ani žádané, přebírá-li ji na sebe pracovník 

automaticky. Zásah do rodičovských práv je krajním řešením a možnosti spojovat při 

práci s rodinou tak silné prvky kontroly s pomocí založenou na vztahu důvěry jsou 

omezené. Terénní práce s rodinou při tom spočívá zejména v návštěvách 

v domácnostech, kde je vztah důvěry a vzájemnosti základním předpokladem. Vstup 

do soukromého prostoru rodiny kombinuje profesionální roli pracovníka s rolí 

návštěvníka a klade vysoké požadavky na udržení hranic ve vztahu mezi 

pracovníkem a rodinou a na srozumitelnost vysvětlení účelu služby a role 

pomáhajícího. Porozumění těmto skutečnostem je složité zejména pro děti.Vyjasnění 

podmínek a vlastní role v rozhovoru s klientem předchází vlastní pracovníkovo 

rozhodnutí a sebereflexe. Práce s rodinou v přirozeném prostředí umožňuje 

pracovníkovi lépe zachytit kontext a vnímat rodinu jako celistvou jednotku, současně 

však mohou členové rodiny, všichni klienti téhož pracovníka, vystupovat jako lidé 

s různými cíli a představami o řešení.

Nejčastější problémy, na nichž terénní pracovníci s rodinami spolupracují

Problémy rodin představují propojený systém, který nelze obecně schematizovat 

ve smyslu příčin a následků, za nejčastější témata spolupráce lze zjednodušeně 

považovat:

• sociokultumí znevýhodnění rodiny a jeho projevy (může se projevovat při 

uplatnění rodičů na trhu práce, kulturní a jazykové znevýhodnění i odlišná 

společenská pravidla komplikují prospívání dětí ve školách dimenzovaných na 

jiný sociokultumí standard)
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• zdravotní znevýhodnění některého z členů rodiny ( duševní či tělesné 

onemocnění, včetně závislostí, rodiče komplikující fungování rodiny),

• ohrožení chudobou a sociálním vyloučením ( se zvláštní pozorností věnovanou 

neúplným a vícedětným rodinám)

• nedostatek schopností a dovedností, příp. motivace, zejména v oblasti 

uplatňování rodičovských kompetencí (nejasná pravidla týkající se výchovy dětí, 

nedostatek času na dítě, zanedbávání či deprivace, problematický výchovný styl 

od přehnané tvrdosti, hyperprotektivity, až po absenci výchovných postupů) a 

vztahové problémy v rodině (domácí násilí, partnerská krize či rozpad, syndrom 

zavrženého rodiče apod.)

• výchovné a výukové problémy dětí s nebo bez zjevné vazby k okolnostem 

uvedeným výše (školní neprospívání, zanedbávání školní docházky, útěky 

z domova, delikvence atd.)

• odebrání dětí z rodiny do ústavního zařízení a podpora rodičů v dosažení návratu 

dítěte zpět do rodiny

4.4. Sociální práce s dysfunkčními rodinami z pohledu neziskových organizací

V této kapitole jsem se zaměřila na příklady „dobré praxe“ všech neziskových 

organizací, které se zabývají sanací rodin na území hl. města Prahy a jejich 

zkušenosti při terénní sociální práci s dysfunkčními rodinami :

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, jak již název organizace napovídá, 

zaměřuje svoji činnost na více dalších programů a aktivit, občanské sdružení Střep -  

České centrum pro sanaci rodiny, je prozatím jedinou organizací, které se výhradně 

specializuje na sanaci rodin. Občanské sdružení na pomoc ohroženým dětem - Fond 

ohrožených dětí, který se v rámci činnosti svých zařízení pro děti vyžadujících 

okamžitou pomoc -  Klokánků, snaží sanovat biologickou rodinu dítěte. Občanské 

sdružení Člověk v tísni, který se zabývá sanací rodiny v programu sociální integrace 

a romská organizace Romodrom, která svou činnost zaměřuje na terénní sociální
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práci ve vyloučených romských komunitách. Poslední organizací v Praze podporující 

biologickou rodinu je Home -  start ČR, která sanuje rodinu do 6 let věku dítěte.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Vzhledem k tomu, že již druhým rokem pracuji v této organizaci, jako terénní 

sociální pracovnice v programu sanace rodin, budu především vycházet z vlastních 

zkušeností a praxe a celého pracovního týmu Poradny, tzn. právníků, sociálních 

pracovníků a dobrovolníků.

Dle „Metodiky poskytování služeb rodinám, které mají děti umístěné v ústavní
r 22výchově“ , která je interním materiálem Poradny, je  sanace rodin definována, jako „ 

aktivity směřující k zachování nebo obnovení funkcí rodiny v domácnostech 

uživatelů, za pomoci profesionála pomáhající profese“. V praxi se především jedná 

o dlouhodobou a systematickou, sociálně - terapeutickou práci, která je každé 

rodině, tzv. „šitá na míru“. Každý pracovník zde má dostatečný prostor pro výkon 

tak potřebné terénní sociální práce, která je  realizována přímo v domácnostech 

uživatelů. Je to vlastně návštěva pracovníka v rodině, uskutečněná pouze se 

souhlasem a na pozvání uživatele. Na začátku spolupráce navštěvuje pracovník 

uživatele jedenkrát týdně, v pozdější době spolupráce, zpravidla dvakrát měsíčně, 

vždy dle potřeb uživatele a po vzájemné dohodě. Pracovník zjišťuje aktuální situaci 

v rodině, pomáhá uživatelům řešit aktuální situace, problémy. Oceňuje rodinu za 

pokrok, který od poslední návštěvy učinila. Pracovník podporuje rodiny v aktivní 

spolupráci a v jejich schopnostech řešit situace především vlastními silami. Uživatelé 

jsou partnery, kteří sami hrají rozhodující úlohu v úsilí o setrvání dítěte ve svém 

přirozeném prostředí tak, aby nebylo vystaveno traumatické zkušenosti separace od 

svých nejbližších, umístěním do institucionální péče nebo ve snaze získat děti zpět 

do rodiny. Přístup pracovníka je většinou nedirektivní.

Pracovníci Poradny zahájili projekt Sanace rodin, již  v roce 2002, tehdy pod 

názvem „Program na podporu mimoústavní péče“, který byl realizován 

prostřednictvím sociálního poradenství pro ohrožené rodiny, které měly děti

22 www.poradna-prava.cz. - Metodika poskytování služeb rodinám, které mají děti umístěné v ústavní 
výchově.
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umístěné v ústavní péči. Od roku 2003 realizuje projekt s názvem „Návrat dítěte do 

rodiny“, který trvá dodnes. Projekt je  zaměřen na podporu a pomoc rodinám, kterým 

bylo dítě odebráno do ústavní výchovy nebo jim  takové odebrání hrozí a to z důvodu 

nefunkčnosti rodiny. Sanace je zde spíše chápána, jako práce s rodinami 

zanedbávajícími, či rodinami sociálně vyloučenými, nikoli s rodinami, které své děti 

jakkoli týrají či zneužívají. Rodině je po celou dobu spolupráce s Poradnou 

k dispozici tým složený ze sociálního pracovníka, právníka a případně dobrovolníka, 

který zajišťuje motivaci ke školní práci a doučování dětí přímo v rodinách.

V rámci projektu jsou rodinám poskytovány tyto služby:

• sociální poradenství, pomoc při vyhledávání a poskytování informací, 

poskytování rad a doporučení týkajících se optimálního chování klientů -  

poradenství zaměřené na péči a výchovu dítěte, komunikaci s úřady, 

zaměstnavateli, školou, pronajímateli apod., zastupování a doprovázení klientů 

při jednání s úřady, pomoc při zpracovávání písemných podání, vyplňování 

úředních formulářů apod.

• právní poradenství, pomoc při vyhledávání a poskytování právních informací, 

zpracování písemných podání včetně žalob a odvolání k soudu, právní 

zastupování v zájmu klienta

• asistence, se zaměřením na posilování soběstačnosti rodin, patří sem vypracování 

individuálního sanačního plánu, návštěvy v rodinách zaměřené na podporu 

rodičovských dovedností, jako používané metody sociální práce jsou uváděny 

především rozhovory, aktivní naslouchání, podpora

• mediace, pomoc klientům při řešení problémů vyplývajících z existence 

konfliktu, nestranná pomoc při komunikaci mezi účastníky konfliktu a při 

dojednávání kompromisního řešení

• domácí příprava dětí, doučování a zvyšování jejich motivace ke vzdělávání

Druh a objem uvedených služeb záleží na individuálních potřebách klientů a jsou jim 

poskytovány na základě „sanačního plánu rodiny“. Ten je  aktivitou, která slouží jako
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podpora aktivního přístupu rodin k řešení jejich problémů. Sanační plán je základem

plánování a průběhu sociálních služeb a spolupráce mezi uživatelem a pracovníkem.

Sanační plán rodiny zpracovává každý sociální pracovník společně s rodinou, s níž

spolupracuje. Jeho zpracování probíhá v několika fázích, kdy:

• společně definují cíle spolupráce

• definují kroky, které by mohly vést k vyřešení situace

• sestaví kroky vedoucí k cílům

• dohodnou se, jaké kroky, kdo provede a do kdy

• po uplynutí stanovené doby, provedou společné zhodnocení, zda a které kroky se 

podařilo uskutečnit, jaké byly výsledky a které kroky zůstaly

Cílem poskytování uvedených sociálních služeb je:

• snížit počty dětí, které jsou umísťovány do ústavní výchovy z důvodu 

nefunkčnosti rodiny nebo jejích sociálních či bytových problémů

• překonat důsledky sociálního vyloučení sociálně slabých rodin, které se projevují 

v odebrání dětí do ústavních zařízení

• přispět k integraci sociálně slabých posílením jejich důstojnosti, sebevědomí a 

soběstačnosti jako šancí k tomu, aby se stali rovnocennými členy společnosti

• přispět ke zvýšení práva dětí vyrůstat v přirozeném prostředí rodiny

• posilovat kontakt dětí umístěných v zařízení ústavní výchovy se svými rodiči

nebo jinými příbuznými

• preferovat mimosoudní řešení konfliktů a zamezit nadužívání institutu ústavní 

výchovy jako řešení problému rodin
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Cílové skupiny:

První cílovou skupinou jsou rodiče, jejichž děti jsou v ústavní výchově, nebo 

jimž odebrání do ústavní výchovy hrozí. Charakteristickým znakem této cílové 

skupiny je ekonomické nebo společenské selhání nebo ohrožení ekonomickým nebo 

společenským selháním, které ohrožuje nebo které způsobilo umístění dětí do 

ústavního zařízení. Jeho formou je např. umístění rodiče do výkonu trestu nebo 

vazby (nikoliv za trestný čin spáchaný na dítěti), dlouhodobá nezaměstnanost, která 

vyústila ve ztrátu bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení, nebo obtíže při kontaktu se 

státními orgány, kdy má ohrožení dítěte vysloveně povahu sankce zajednání rodiče. 

Druhým charakteristickým znakem vymezujícím cílovou skupinu rodičů je 

zachování citových vazeb k dítěti, které se projevuje soustavným zájmem o dítě a 

přáním získat je  zpět domů. V tomto smyslu patří do cílové skupiny nejen otcové a 

matky dětí, ale podle okolností i další blízcí rodinní příslušníci schopní umožnit dítěti 

život v přirozeném prostředí rodiny -  dědečkové nebo babičky, tety, strýcové a 

sourozenci. Z poskytování služeb jsou vyloučeni rodiče, kteří týrali nebo zneužívali 

své děti. Druhou cílovou skupinou jsou děti rodičů z první cílové skupiny. 

Charakteristickým znakem této cílové skupiny jsou důsledky sociálního propadu 

těchto rodin a důsledky umístění dětí do ústavních zařízení. Zejména se jedná o 

problémy citové deprivace, subdeprivace, záškoláctví, školního selhání, zdravotní 

problémy a poruchy sebevědomí a osobnosti, které se navenek často projevují jako 

poruchy chování. Dalším znakem této cílové skupiny je citová vazba dětí k rodičům. 

Tyto děti chtějí žít s rodiči v rodině, pokud jsou již dostatečně rozumově vyspělé aby 

takové přání mohly vyjádřit, právě tak jako rodiče chtějí žít s nimi.

Principy poskytování sociálních služeb:

Zájemci o služby se na základě nabídky služeb Poradny, daných možností a 

odhadů vývoje situace, rad a doporučení, rozhodují sami, zda služeb využijí či 

nikoliv. Pracovníci respektují rozhodnutí a vůli uživatele ve všech věcech týkajících 

se poskytování sociálních služeb. Uživatel může službu ukončit kdykoliv a také 

může kdykoliv znovu začít spolupracovat. V průběhu poskytování sociálních služeb 

pracovník spolupracuje sjinými organizacemi pouze na základě rozhodnutí 

uživatele. Pracovníci mají povinnost respektovat vůli a důstojnost uživatelů. Většina
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uživatelů se řadí k sociálně vyloučeným skupinám obyvatel. Vzhledem k negativním 

postojům většinové společnosti vůči těmto klientům se pracovníci zařízení snaží 

předcházet diskriminaci a nerovnému zacházení ze strany majoritní společnosti. 

Pracovníci se snaží svým chováním být příkladem pro dobrovolníky, spolupracující 

pracovníky z jiných organizací a jiné osoby. Při signálech, že dochází k diskriminaci 

uživatele, se pracovník snaží uživatele poučit o možnostech postupů v těchto 

případech. Rozhodnutí, jak dále postupovat je výhradně na uživateli. Pracovníci sami 

mají prostor o svých předsudcích a stereotypech hovořit na intervizi a supervizi a 

k tomuto jsou také aktivně vybízeni vedoucím zařízení. (Poradna, Procedurální 

standardy, 2006)

Návaznost na další zdroje :

Pracovníci zařízení podporují a posilují přirozenou síť vztahů uživatele. 

Pomáhají uživatelům tuto vztahovou síť obnovit nebo vybudovat. Souvisí to s cíli 

poskytování služby, kterými je fungování rodiny i s dětmi bez zásahů pracovníků 

zařízení. Podporují především kontakty uživatele sjeho rodinou, přáteli, partnery a 

jinými blízkými osobami. Tyto kontakty jsou zdrojem sociální integrace a předchází 

sociálnímu vyloučení, což je posláním zařízení. Posilováním těchto kontaktů se 

pracovníci snaží předejít návyku uživatele na sociální služby poskytované zařízením. 

Zařízení nenahrazuje veřejné instituce jako jsou např. školy, úřady práce, zájmové 

organizace, zdravotnická zařízení atd. Pokud veřejné instituce nabízí služby, které 

uživatel chce využít, pracovník uživateli pomůže navázat kontakt s touto organizací.

V případě zájmu uživatele je do těchto organizací doprovází. Stejné platí i pro 

komerční služby, které chce uživatel používat. Nikdy pracovník nekontaktuje jinou 

organizaci či osobu bez svolení uživatele.

Pracovníci zařízení spolupracují s institucemi, odborníky a dalšími osobami, které si 

uživatel přeje. Pokud pracovníci zařízení nemohou pokrýt potřeby uživatele nabízí 

mu zprostředkování jiné odborné pomoci, která by mohla jeho potřeby uspokojit. Při 

konfliktech mezi uživatelem a jinou organizací či příbuznými nebo blízkými
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osobami se snaží pracovníci zachovávat neutralitu a snaží se využít všech metod
9 "?

mediace. Na tato mediační jednání si může uživatel přizvat blízkou osobu .

Úskalí terénní sociální práce při sanaci dysfunkčních rodin

Sociální pracovník v nestátní organizaci plní především funkci zprostředkovatele 

mezi klientem a úřadem. Tato činnost je mnohdy velice obtížná. V této kapitole se 

tedy popisuji nejčastější problémy, se kterými se terénní sociální pracovníci Poradny 

při sanaci rodin setkávají v kontaktu s orgány sociálně -  právní ochrany dítěte. Na 

problémy ze strany klientů, jsem se dotazovala pracovníků spolupracující organizace 

Poradny, a to Člověka v tísni.

1) Chybění preventivního, poradenského, podpůrného působení pracovnic orgánů

SPOD na rodiny

„Vůdčím pravidlem SPOD je princip preventivního působení na rodinu a 

poradenská činnost“ (§ 10, 11 ZOSPOD). Umístění této zásady do čela zákona 

vypovídá o významu a roli funkční rodiny, jak pro celou společnost, tak pro zdravý 

vývoj a výchovu konkrétního dítěte. Zatímco principem preventivního působení je 

především realizace preventivních programů, vzdělávacích a osvětových přednášek 

snažících se zabránit šíření škodlivých vlivů pro zdravý vývoj dítěte, poradenství, je 

chápáno, jako opatření na zmírnění či zamezení problémů v rodině, které ohrožují 

její zdravé fungování. Rodina či dítě, které čelí aktuálním problémům, musí mít 

možnost obrátit se na odborníky, kteří jim pomohou problém překonat tak, aby 

prostředí, ve kterém dítě žije, neohrožovalo jeho zdravý vývoj, ale naopak vytvářelo 

optimální podmínky pro naplňování všech jeho práv a potřeb. Působnost v oblasti 

poradenské činnosti byla v rámci přenesené působnosti svěřena obecním úřadům 

obcí s rozšířenou působností (dále jen OÚORP), které pomáhají rodičům při řešení 

výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytují nebo 

zprostředkovávají rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o 

dítě zdravotně postižené, pořádají v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy (§

11 odst. 1 ZOSPOD). OPD může rodičům uložit povinnost využít pomoc odborného 

poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, ačkoliv dítě

23 Poradna občanství, občanská a lidská práva, Procedurální standardy, 2006)
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takovou pomoc nezbytně potřebuje a OÚORP takovou pomoc dítěti předtím 

doporučil (§12 ZOSPOD). Pokud obecní úřad odhalí případ ohrožení rodiny a dítěte 

negativními jevy, má povinnost navázat kontakt s rodinou a poskytnout pomoc a 

radu, pokud je to v jeho působnosti, jinak pomoc či radu zprostředkovat. Obecní úřad 

je povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské 

zodpovědnosti, projednat s rodiči i s dítětem nedostatky v chování, dále poskytnout 

nebo zprostředkovat rodičům na jejich žádost poradenství. V procesu šetření za 

účelem vyhodnocení rodinné situace je třeba, aby terénní sociální pracovník získal co 

nejvíce informací o rodině a dítěti, zmapoval situaci v rodině, identifikoval bolestivá 

místa a hledal přijatelná řešení. Protože se jedná o náročnou činnost, měl by na ní 

participovat dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců OPD, který by dokázal 

včas a správně identifikovat potřebný, vhodný a přiměřený způsob zásahu 

do narušených vztahů mezi rodiči a dítětem. OPD dále poskytují asistenční služby a 

snaží se pomoci překonat problémy, kterým rodiče či děti čelí.

S preventivní a poradenskou činností, se v praxi můžeme setkat jen zřídka. 

Pracovnice OSPOD, nejčastěji omezují tuto činnost, na předvolání rodičů do své 

kanceláře, kde jsou ( nejlépe před další kolegyní), zavaleni palbou otázek, zda 

dodržují a plní „plán rodiny“, který si většina pracovnic vypracovává sama, bez 

konzultace s rodinou. Jde tedy spíše o kontrolní činnost, než o pomoc či podporu 

rodiny. Některé pracovnice předají rodině kontakty, na koho se obrátit o pomoc při 

řešení určitého problému, ale žádná už první kontakt s doporučenou službou, 

nepomůže osobně (doprovodem) či alespoň telefonicky zprostředkovat. Ačkoli musí 

vědět, že právě tento „první kontakt“, dělá klientům největší problémy. 

Telefonování, jasný a stručný popis své tíživé situace, vyplnění žádosti apod., jsou 

pro ně mnohdy nepřekonatelným problémem, který často plyne z nedostatku 

sebedůvěry těchto klientů si něco vyřídit. Pracovníci Poradny se také setkávají 

s názorem klientů, že je  lepší se s ničím nesvěřovat a o nic nežádat, neboť se tak 

vyhnou pozornosti pracovnic OSPOD, které se pak na rodinu okamžitě zaměří a 

začnou provádět tzv. šetření v rodině. Tato šetření spočívají, dle popisu klientů, ve 

zhruba 5-10 minutové neohlášené návštěvě, kdy se sociální pracovnice zaměří na 

obsah ledničky a dětského pokoje. Pak si udělá pár „tajných“ poznámek, jejichž 

obsah se klient v lepším případě vůbec nedozví a pokud ano, většinou znamenají
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neblahé důsledky pro rodinu, navržením tvrdších výchovných opatřeních. Mezi tato 

opatření, patří možnost obecního úřadu předvolat rodiče eventuálně i dítě a projednat 

nedostatky ve výchově dítěte. Pokud tento postup nevede k nápravě, může obecní 

úřad (pokud je  již dříve neuložil soud), uložit některé z výchovných opatření. 

Situace, kdy přichází jejich uložení v úvahu jsou signálem toho, že ve vztazích mezi 

rodiči a dětmi existují poruchy, které pokud budou včas odstraněny, nevyžadují 

zásadnější zásah do rodičovské zodpovědnosti. Jde o situace, ve které dítě působí 

výchovné problémy, rodiče zanedbávají výchovu svého dítěte, nebo pokud je 

výchova dítěte zabezpečena, ale perspektiva poměrů nejistá.

Mezi výchovná opatření řadíme :

• napomenutí (nezletilého, jeho rodiče a osoby, které narušují jeho řádnou 

výchovu, a to za podmínky, že to vyžaduje zájem na jeho řádné výchově. Jedná 

se většinou o situace, kdy rodiče neplní řádně své povinnosti, ovšem napomenutí 

může být uloženo i samostatně nezletilému dítěti)

• ustanovení dohledu (stanovuje v případě závažnějších poruch v chování rodičů 

nebo nezletilého. Ukládá se zejména v situacích, kdy se mírnější výchovná 

opatření ukázala jako neefektivní. Může být ovšem uloženo nezávisle na tom, zda 

již bylo uloženo napomenutí, což přichází v úvahu zejména v případech nízkého 

věku rodičů, jsou-li rodiče vážně nemocni, je-li vážně ohrožena sociální nebo 

bytová situace atd. Dohled se provádí za součinnosti školy, občanských sdružení 

v místě bydliště nebo na pracovišti. Soud vyžaduje v pravidelných obdobích, 

nejméně jednou za 6 měsíců, zprávy o výchově a chování nezletilého, a to od 

příslušného orgánu péče o dítě nebo od školy či internátu. Soud soustavně sleduje 

průběh dohledu a na základě jeho výsledků rozhoduje o dalších potřebných 

krocích).

• uložení omezení ( zabrání škodlivým vlivům na výchovu. Jedná se zejména o 

zákaz návštěvy podniků a zábav pro nezletilého vzhledem kjeho osobě 

nevhodných. Jejich nařízením může dojít k faktickému omezení rodičovských 

práv).

Pokud OPD učinil některé z výše uvedených opatření, nepotřebuje k tomu 

schválení soudu (§ 43 odst. 2 zákona o rodině). Obecní úřad sleduje dodržování
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svých uložených opatření, popřípadě na žádost soudu dodržování opatření, která 

uložil soud (§13 odst. 2 ZSPOD).

2) Nemožnost navázat spolupráci s pracovnicemi OSPOD

Orgány sociálně-právní ochrany dětí, by měly v přenesené působnosti 

poskytovat služby ohroženým rodinám. Dobrou spolupráci pracovnic OSPOD 

s neziskovými organizacemi, považují pracovníci Poradny za velmi efektivní při 

sanaci rodiny, neboť se tím rozdělí kompetence a urychlí někdy velmi zdlouhavý 

proces vyřizování potřebných záležitostí. Pracovnice OSPOD, mají příliš velké 

množství klientů (dle MPSV je to v průměru 369 ohrožených rodin na jednu 

pracovnici za rok), na to, aby se jim  mohly plně věnovat a dle potřeb vykonávat 

terénní sociální práci. Navíc jsou zavaleny další administrativou, která dle výzkumů, 

činí až 80% jejich práce. Problémem neziskových organizacích zase je, že nemají 

takový přístup k dalším důležitým informacím o rodině, které s jejich problémy úzce 

souvisejí. Naopak, pracovnice OSPOD, mají možnost je získat z pozice tzv. „moci 

úřední“. Vzájemným předáním těchto informací a zkušeností práce s určitou rodinou, 

pak nedochází ze strany klientů, k překrucování či zatajování určitých skutečností 

jedné či druhé straně. Klienti tak přesně vědí, co se od nich očekává, tedy jakých 

změn musí být dosaženo, pro udržení rodiny pohromadě či návratu dítěte zpět do 

rodiny. V průběhu několika posledních měsíců, zaznamenávají pracovníci Poradny 

zvýšenou snahu a zájem pracovnic OSPOD, spolupracovat s neziskovými 

organizacemi, především ve složitějších případech rodin tuto pomoc velmi oceňují. I 

ze statistik Poradny vyplývá, že zatímco dříve kontaktovaly rodiny Poradnu zhruba 

z 50% samy, z 25% byly kontaktovány přímo pracovníky v terénu a ze zbylých 25% 

na podnět orgánu sociálně-právní ochrany dětí, dnes je to zhruba z 80% na základě 

kontaktu pracovnic OSPOD.

Příklad z praxe:

Pro zajímavost uvedu případ z praxe, kde se bohužel nepodařilo navázat spolupráci 

mezi orgánem OSPOD a neziskovou organizací. Jedná se o úplnou rodinu s jedním 

dítětem, matka měla v mládí problém s užíváním návykových látek, proto byl nad 

dítětem stanoven soudní dohled. Rodina kontaktovala Poradnu s tím, že sociální
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pracovnice OSPOD nutí matku, již několik let, pravidelně docházet na léčení do 

zařízení Sananim, pod pohrůžkou, že jinak dítě odebere do ústavní péče. Oba rodiče 

byly zaměstnáni,dítě pravidelně navštěvovalo mateřskou školku, kde si jej paní 

učitelky velmi chválily. Rodina bydlela v pěkně zařízeném, čistém bytě o velikosti 

2+1. Sama jsem s klientkou navštívila zařízení Sananim, kde souhlasila s odebráním 

vzorku, na základě kterého se neprokázalo užívaní jakýchkoli drog. Klientka již 

v minulosti, právě na doporučení pracovnice OSPOD, několik let pravidelně 

docházela na sezení. Také pracovnice Sananimu, již neviděla jediný důvod, proč by 

měla klientka na sezení docházet. I přes její písemné prohlášení, že je klientka, tzv. 

„čistá“, pracovnice podala předběžné opatření soudu k odebrání dítěte z rodiny, 

důvodem bylo právě požívaní drog matky, čímž měla uvést dítě v ohrožení života. 

Na základě zprávy o rodině (sepsané pracovnicí Poradny) soud předběžné opatření 

zrušil. Nicméně za dva měsíce pracovnice OSPOD podala nové předběžné opatření, 

naprosto totožné s tím předchozím, soud ho opět zrušil. Celá situace se opakovala 

znovu, to již soud částečně uvěřil tvrzení pracovnice a chlapec je  nyní v péči zařízení 

Klokánek, kde má (dle „tety“, tj. pracovnice zařízení) silné návaly pláče, které 

přecházejí do zvracení. Pracovnicí OSPOD, přistoupila na schůzku s pracovnicí 

Poradny, zpočátku tvrdě obhajovala svůj názor, že matka bere drogy, který byl již 

několikrát vyvrácen všemožnými potvrzeními odborníků v dané oblasti. Poté 

vymyslela několik „drobností“, na základě kterých, ale není možné podat tak tvrdý 

návrh k soudu. Během rozhovoru vlastně nedokázala ani jednou a přímo odpovědět, 

co jí vlastně přimělo k podání několika předběžných opatření, za tak krátkou dobu. 

Po hodině rozhovoru prohlásila, že jí vlastně vadí životní styl této rodiny a že by 

chtěla, aby to u nich vypadalo, jako u ní doma. Na základě této zkušenosti, se 

pracovníci Poradny rozhodli požádat o případovou konferenci na MPSV ČR, které se 

zúčastní obě sociální pracovnice, jak státní, tak nestátní organizace a zástupce 

MPSV. Měly by mít možnost celou situaci zkonzultovat (z různých úhlů pohledu) 

s odborníky a poté navrhnout to nejlepší řešení. Termín zatím nebyl stanoven.

3) Nedostatečná kvalifikace sociálních pracovnic OSPOD

Pracovnice OSPOD často stojí před problémem, na jedné straně nejednat 

unáhleně a nezasahovat do rodičovských práv ve vysoké intenzitě, na druhé straně 

včas a efektivně odvrátit situaci vážně ohrožující výchovu dítěte. Proto se musí
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rozlišovat mezi možnostmi reaktivovat zdroje na straně rodičů nebo podniknout 

vhodná opatření k odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí dítěte ve formě jeho 

odebrání z rodiny. Jedná se o velice těžké balancování, při kterém se musí zohlednit 

nebezpečí traumatizace dítěte skrze oddělení dítěte od rodičů a také nebezpečí 

pokračujícího ohrožení dítěte v případě jeho ponechání v nebezpečném prostředí. 

Protože se jedná o složitý proces vyhodnocování těžkých životních situací rodin a 

dětí, je dle odborníků, nutná vysoká odborná úroveň a kvalifikace pracovníků v 

oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Je třeba zajistit nepřetržitou supervizi a 

vzdělávání, a to prostřednictvím obsáhlých vzdělávacích programů, neboť na tomto 

vysoce citlivém poli mohou působit jen osoby dostatečně kvalifikované. K naplnění 

úkolů je třeba dostatečného množství pracovníků, kteří by poskytli potřebné služby a 

volili zodpovědná a správná opatření sloužící blahu a nejlepšímu zájmu dítěte.

Zatímco v neziskových organizacích je kladen velký důraz na dosažené vzdělání 

pracovníků a v rámci programu „celoživotního vzdělávání“ jsou jim  umožněny a 

propláceny další různé sociálních výcviky apod., mají také možnost pravidelné 

supervize či intervize, většina sociálních pracovnic, které pracující ve státní sféře má 

vzdělání středoškolské, jen výjimečně vyšší odborné. Na důvod, proč tomu tak je, 

jsem se ptala vedoucích odborů SPOD. Jejich nejčastější odpovědí bylo, že většina 

sociálních pracovnic byla přijímána na své pracovní pozice ještě v době, kdy zákon 

nevyžadoval vysokoškolské vzdělání a vzhledem k tomu, že jsou již mnoho let „ze 

školy“, nemají velkou šanci projít sítem přijímacího řízení a dostat se na vysokou 

školu. Úřady se jim  prozatím snaží zajistit různé formy vzdělávacích kurzů a 

výcviků. Většina z nich však doufá, že se zákon změní či své požadavky na vzdělání 

zmírní.

Na základě zkušeností sociálních pracovníků z Poradny, pracovnice OSPOD 

často nedokáží správně posoudit situaci v rodině a zachází se sociálně slabými 

rodinami, které své děti v malé míře zanedbávají většinou stejně, jakoby své děti 

týraly, zneužívaly nebo jinak ohrožovaly jejich život či výchovu. Důsledkem je 

potom mnohdy odebrání dítěte z rodiny na základě, neschopnosti rodičů zajistit 

vlastní bydlení, hygienických nedostatků, záškoláctví aj. Při posuzování situace v 

rodině se jednotlivé sociální pracovnice OSPOD, ke kterým rodiny spadají trvalým 

bydlištěm, většinou opírají o materiální zabezpečení rodiny a opomíjí citové a
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vztahové vazby v rodině. Jejich rozhodnutí je v těchto případech neadekvátní a 

následky katastrofální. S uvedeným se potýkají především sociálně slabé rodiny a 

osamělé matky s dětmi. Tyto rodiny totiž nemají dostatek finančních prostředků na 

zakoupení „vhodného“ bydlení či placení drahého pronájmu bytu. V současné době 

také velmi rychle rostou ceny za pobyt v azylových bydlení pro matky s dětmi nebo 

domech tréninkového bydlení, kde rodina zaplatí zhruba 5-6 tis. měsíčně. Z toho lze 

soudit, že sociálně slabé rodině či osamělé matce, většinou ještě na rodičovské 

dovolené po zaplacení této výše nájmu, již nezbývají prostředky na nutnou výživu aj. 

základních potřeb rodiny. Navíc to jejich tíživou situaci neřeší nebo jen na krátkou 

dobu, max. 1 rok. Dalším problémem je, že „zájemkyň“ o tuto formu bydlení 

neustále přibývá, takže čekají i několik měsíců, než je jejich žádosti vyhověno. 

Předtím však musí projít složitým výběrovým řízením a poté se přizpůsobit přísnému 

ubytovacímu řádu. V případě jeho porušení se ocitají okamžitě zpátky „na ulici“. 

Klienti Poradny sami většinou vyrůstali v dětských domovech aj. formách ústavní 

péče, tudíž nemají rodiče, příbuzné ani známé, kteří by jim  mohli pomoci. Mívají 

nízké vzdělání a problémy v partnerských vztazích. Stačí, aby se dostali do nečekané 

tíživé životní situace, jako je např. hospitalizace v nemocnici a nemají nikoho, kdo 

by se jim  v uvedenou dobu postaral o jejich děti. Většina z nich se rozhodne je 

umístit na tzv. „dobrovolný pobyt v Klokánku“, tj. zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. Od této chvíle je rodina vedena na oddělení SPOD, jako 

„problémová“ a většina sociálních pracovnic dojde k závěru, že matka není schopna 

se o své děti náležitě postarat. Během krátké doby je doručeno „předběžné opatření k 

soudu“, které zapříčiní odebrání dítěte z rodiny, které poté zůstává, dle rozhodnutí 

soudu, v trvalé péči zařízení Klokánek nebo je nařízena ústavní výchova. Jen velmi 

malá část klientů se dokáže proti tomuto usnesení soudu odvolat nebo ví, kam se 

obrátit o pomoc. Často také považují toto usnesení za konečné a platné. Odebráním 

dětí ztrácejí rodiny motivaci k řešení situace a citové vztahy se mnohdy rozvolňují, 

neboť jsou děti pravidelně umísťovány do ústavní péče daleko od místa bydliště 

rodičů, což znemožňuje častý styk rodičů a dětí. Právě umísťování dětí daleko od 

bydliště rodičů je dalším velkým problémem, se kterým je možné se v praxi běžně 

setkat, dalo by se říci, že je pravidlem. Ani po vyřešení případných problémů rodiny, 

nenásleduje automatický návrat dítěte zpět do rodiny, rodiče musí podat návrh soudu 

na zrušení ústavní výchovy a projít složitým řízením, aby dostali své děti zpět.
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Rodiny postrádají poradenství ohledně toho, jak mají postupovat, aby soudu 

prokázaly, že jsou schopny opět zajistit a plnit své rodičovské funkce. Rodiny, jimž 

byly odebrány děti nebo jimž toto odebrání hrozí, jsou často poznamenány 

nedůvěrou nebo strachem z pracovníků OSPOD, s jejichž činností mají někdy špatné 

zkušenosti.

Případ z praxe :

Na Poradnu se obrátil manželský pár, žádající o pomoc, neboť jim  z bytových 

důvodů, byly odebrány děti do ústavní péče. Celá událost se stala již před 15 lety, 

bohužel se o činnosti Poradny dozvěděli příliš pozdě a sami nebyli schopni čelit 

usnesení soudu o nařízení ústavní výchovy. Děti (dvojčata), byla navíc umístěna do 

dvou různých dětských domovů, vzdálených od místa bydliště rodičů cca 150 km. Po 

přezkoumání situace v rodině bylo zjištěno, že hlavním důvodem k odebrání dětí 

(několik týdnů po jejich narození), byla „garsoniéra“, považovaná sociální 

pracovnicí, jako prostředí nevyhovující pro řádnou výchovu dětí. Vzhledem k tomu, 

že rodina je sociálně slabá, žije zde dodnes, neboť nemá dostatek finančních 

prostředků na zakoupení drahého komerčního bydlení. Tato skutečnost by neměla 

být důvodem k odebrání dětí, přesto se tomu tak stalo. Rodiče po celou dobu děti 

pravidelně navštěvovali a doufali, že se ,jednou“ vrátí domů. Podáním návrhu 

k soudu měla být zrušena ústavní výchova dětí, jedinou podstatnou překážkou, proč 

se tomu tak nestalo bylo, že děti se po 15 letech prožitých v dětském domově, již 

domů vrátit nechtěly. Uvedly u soudu, že by to nemohly udělat svým tetám 

(vychovatelkám v DD), že zde mají své kamarády a školu, kterou chtějí dokončit, a 

že jejich rodiče jsou chudí, kdežto oni, že mají vD D  vše, co jen chtějí. Ačkoli se 

těmto rodičům „zhroutil celý svět“, přesto měli alespoň jeden druhého. Ve většině 

dalších případů tomu tak bohužel není. Je mnoho rodičů, kteří mají opravdový zájem 

o své děti pečovat, přestojím  to není z různých důvodů umožněno.

v  v
STŘEP -  České centrum pro sanaci rodiny

Střep je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje od roku 1997 sociální 

služby rodinám s dětmi, které jsou v důsledku nejrůznějších obtíží ohrožené 

odebráním z rodin, nebo soud o jejich odebrání již rozhodl, a leje  v jejich zájmu, aby

45



se do kvalitativně lepšího prostředí mohly vrátit. Programy této organizace vznikly 

jako reakce na vysokou institucionalizaci péče o sociálně znevýhodněné a 

zanedbávané děti a na absenci sociálních služeb, které by v rámci sociálně-právní 

ochrany státu pomáhaly dětem zlepšit podmínky v jejich rodině. Posláním sdružení 

je  pomáhat dětem ( 0 - 1 5  let), jejichž vývoj je ohrožen v důsledku existence rizik 

anebo různé míry zanedbávání péče v rodinách. Nástrojem pomoci je poskytování 

sociálních služeb (s aspektem sociální rehabilitace, integrace, vyrovnávání 

příležitostí a vazeb na dodržování lidských práv), které mají charakter služeb veřejně 

prospěšných. Příjemcem této pomoci je nejen dítě, ale celá jeho rodina. Prostředkem 

je sociální a rodičovský výcvik - stimulace a rozvoj osobnosti dítěte, nácvik a 

podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních podmínek celé rodiny. 

Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny, nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze 

zařízení pro výkon ústavní výchovy či z jiných typů rezidenčních služeb.

Organizace má mnoho dalších aktivit a projektů. Pro účely této práce se však 

zaměřím na program zaměřený na sanaci rodin, tj. „Víceúrovňový program 

sociálních služeb pro děti ohrožené odebráním z rodin ze sociálních důvodů“. Tento 

program je současné době je realizován ve třech střediscích - Praha, Kladno, Beroun, 

skládá se z projektů:

• „Doprovázení rodin-altemativa k umísťování dětí mimo domov“, určený pro 

cílovou skupinu dětí ve věku 4 - 1 5  let, které vykazují různou míru zanedbávání, 

žijící v rodinách nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (s perspektivou 

návratu do rodiny). Základním nástrojem projektuje sanace rodinného prostředí, 

tedy soubor služeb a programů zaměřených přímo na příčiny zanedbávání péče o 

dítě a na jejich eliminaci.

• „Dejme šanci šanci“ - projekt rané intervence, určený pro cílovou skupinu 

mladých sociálně handicapovaných rodičů s dětmi v raném věku (0-3 roky) se 

zaměřením na nácvik rodičovského chování a stabilizaci sociálních podmínek pro 

péči o dítě -  jedná se o prevenci zanedbávání péče o děti.

• „Dobrovolnický projekt“, určený pro děti v rodinách, které jsou nebo byly 

zařazeny do jednoho z výše uvedených projektů sociálních služeb. Vybraní
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dobrovolníci pomáhají dětem při koordinaci a nácviku školní přípravy a aktivním

trávení volného času24.

Ředitelce organizace „Střep“, paní Věře Bechyňové jsem kladla následující otázky:

1) Jaká je  definice „sanace rodin“ a co je  jejím cílem ve Vaší organizaci?

Sanaci rodiny chápeme, jako soubor služeb a programů, které jsou poskytované 

zejména biologické rodině dítěte, ohroženému na sociálním, biologickém a 

psychologickém vývoji. Cílem sanace je předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny 

ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování celé 

rodiny, k odvrácení možnosti odebrání dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy, 

nebo k umožnění jeho návratu z některého z těchto zařízení zpět domů. Naplnění cíle 

a efektivitu sanace rodiny v praxi ovlivňuje řada faktorů, se kterými je třeba od 

samého počátku počítat, pracovat s nimi a brát je reálně v úvahu při sestavování 

sanačního plánu.

2) Jaké rizikové faktory máte na mysli?

Za prvé jsou to rizikové faktory rodiny, tzn., že rodiče, nebo jeden z rodičů, žili 

v dětství v dysfunkční rodině, část života prožili v zařízení pro výkon ústavní 

výchovy, některé z dětí mají odebrané mimo rodinu, u některého z dříve narozených 

dětí dali souhlas s adopcí, zneužívali drogy, alkohol, atp., zpravidla mají nízké 

vzdělání, jsou dlouhodobě nezaměstnaní, žijí dlouhodobě na nebo pod hranicí 

životního minima, mají těžkosti s hospodařením, dluhy na bydlení, dluží různým 

finančním společnostem atp. Za druhé jsou to rizikové faktory prostředí, ve kterém 

rodina žije a bude žít -  je  třeba citlivě hledat kompromis mezi životem v širší rodině, 

v komunitě rodiny a sociálním vyrovnáváním obtíží, které ohrožují děti v rodině a ke 

kterým směřují jednotlivé kroky sanace rodiny. Při zařazení rodiny do programu 

sanace rodiny, je třeba znát aktuální sociální situaci rodiny, tzn. znát výše uvedené 

faktory rizikovosti, úroveň rozvoje dítěte, jeho situaci v rodině a v širším sociálním 

prostředí. Při posuzování je vhodné se zaměřit na oblasti ohledně fyzického zdraví 

dítěte, je  psychosociálního rozvoje, kvalitu vztahu mezi dítětem, rodiči, sourozenci,

24 www.strep.cz
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příp. širší rodinou, schopnost rodičů zajistit odpovídající péči a dohled nad dítětem.

V neposlední řadě je třeba brát v úvahu případné pravomocně uložené výchovné 

opatření soudu, které je významným faktorem při plánování délky, frekvence a 

intenzity práce s dítětem a rodinou. Je-li rodina zařazena do programu o.s. Střep 

v době zjištění rizika a dítě nemá uložené žádné výchovné opatření, je 

pravděpodobnost, že v 97% nebude nutné k žádnému přistoupit a dítě zůstane 

v rodině. Je-li dítě již umístěno v dětském domově, podaří se ho navrátit do původní 

rodiny pravděpodobně ve 26%. Nedílnou součástí sanace rodiny je pravděpodobnost 

udržitelnosti kvality podmínek v rodině i po ukončení tohoto druhu podpory rodiny.

3) Jaké jsou základní znaky sanace rodiny ?

Rodiče s děti vědí, že jsou zařazeni do programu sanace rodiny, participovali na 

sestavení sanačního plánu a souhlasí s ním. Sanační plán minimálně obsahuje: cílový 

stav situace rodiny , ke kterému jednotlivé dílčí sanační kroky směřují, časový úsek 

předběžně určený pro naplnění cíle, minimální časový úsek, po kterém bude 

efektivita sanačních kroků hodnocena, jsou domluveny znaky, podle kterých bude 

efektivita hodnocena, je sestaven multidisciplinámí tým, který má jasného 

koordinátora. Role a úkoly každého jeho člena jsou známy členům týmu i rodině, 

tým pracuje podle předem domluvených pravidel a pravidla jsou známa rodině i 

členům týmu, všichni s nimi souhlasí a dodržují je

Fond ohrožených dětí (FOD)

Je občanské sdružení, které se v rámci činnosti svých zařízení pro děti 

vyžadujících okamžitou pomoc -  Klokánků, snaží sanovat biologickou rodinu dítěte.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc :

Dohled nad provozem těchto zařízení spadá do působnosti MPSV. Novela 

zákona o rodině účinná od 1.7.2002 zavedla do našeho právního řádu poprvé 

možnost svěřit dítě do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen 

ZDVOP) jako alternativu k nařízení ústavní výchovy. Pobyt dítěte v tomto zařízení 

byl zamýšlen jako krátkodobý, řešící akutní krizovou situaci a nenahrazující dítěti 

novou rodinu. Nejedná se o institut náhradní rodinné péče. Podle § 46 zákona o
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rodině, může soud svěřit dítě do tohoto zařízení, jestliže je  výchova dítěte vážně 

ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo 

jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit. 

Jestliže je to v zájmu nezletilého nutné, může soud svěřit dítě do tohoto zařízení i 

v případě, že jiná výchovná opatření nepředcházela. Podle odst. 2 má náhradní 

rodinná péče a péče v ZDVOP přednost před nařízením výchovy ústavní. Podle 

ZOSPOD poskytují zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ochranu a pomoc 

dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj 

vážně ohroženy, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o 

dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena 

jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování 

základních životních potřeb, včetně ubytování, a v zajištění lékařské péče 

zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péče.

Provozovatelem těchto zařízení je Fond ohrožených dětí, který má v současnosti 

na našem území 13 zařízení nazvaných „Klokánek“ s celkovou kapacitou 210 míst,
9  cz toho 6 ve vlastních bytech pečovatelů a 7 ve střídavém typu rodinné péče.

V bytech služebních se péče uskutečňuje formou nepřetržité týdenní střídavé péče 

dvou stabilních pečovatelů. Podle informací FOD je  průměrná doba pobytu dítěte 6 

měsíců, cca 80 % dětí je  přijato na základě dohody s rodiči, ve značné části na 

doporučení OPD, 20% na základě soudního rozhodnutí. Asi 70% se vrací do původní 

rodiny, 20% přechází do trvalé náhradní rodinné péče, 1% zde dosahuje zletilosti a 

asi 9% přechází do ústavní výchovy nebo jinam.26 Zařízení mají povinnost vést 

evidenci dětí a na základě oznamovací povinnosti, neprodleně ohlásil přijetí dítěte 

zřizovateli i příslušnému OPD. § 42a určuje obsahové náležitosti evidence a dále 

přiznává příspěvek na úhradu pobytu a péče, který je  stanoven pevnou částkou a 

odstupňován podle věku dítěte, a který hradí rodiče dítěte, nezletilý rodič umístěný 

společně s dítětem v tomto zařízení nebo příjemce sirotčího důchodu. Zařízení nově 

získá i státní příspěvek pro zřizovatele.

Výše příspěvku pro zřizovatele zařízení :

25 Viz blíže oficiální stránky občanského sdružení Fond ohrožených dětí, kde se mj. uvádí: „FOD 
zaručuje psychologické vyšetření pečovatelů, jejich zaškolení, supervizi, každoroční vzdělávání a 
společné poradensko- relaxační prázdninové pobyty“, http://www.fod.cz/
26 Viz tamtéž
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Věk dítěte Výše příspěvku v Kč Věk dítěte Výše příspěvku v Kč

Do 6 let 15 750 Od 10 let do 15 let 20 790

Od 6 let do 10 let 17 550 Od 15 let do 18 let 22 770

Zdroj: MPSV -  w w w .portal.mpsv.cz/ssp/obcane/zarizeni

Sociálních pracovnic v těchto zařízeních jsem se při osobním rozhovoru ptala na 

sociální práci s rodinami a dětmi v zařízeních „Klokánek“

1) Jak zajišťujete podporu kontaktů rodičů s dětmi?

Souhlasně odpovídaly, že umožňují návštěvy rodičů po celý den (tzn. i mimo 

vyhrazené návštěvní hodiny, tj.do 15,00 hodin) a děti, které mají své rodiče ve 

výkonu trestu, vozí sociální pracovnice jednou měsíčně na návštěvy do příslušných 

věznic. Dále působí v každém zařízení zdravotní sestra a psycholožka, která má 

výcvik v rodinné terapii a pracuje s rodiči a dětmi při řešení vzájemných konfliktů. 

Jejích služeb využívají hlavně rodiče, kteří mají děti v období puberty.

2) Jaké jsou charakteristické znaky rodičů dětí umístěných v zařízení?

Sociální pracovnice se shodly, že se jedná především o sociálně slabé rodiny, 

nikoli jen romské (např.v Klokánku ve Štěrboholích, j e z  celkového počtu 43 dětí jen

6 dětí romských). Tito klienti jsou nejčastěji dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na 

sociálních dávkách, lidé zadlužení, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, nebo 

jednotlivých chudinských domech, ale i v bezdomoví, lidé se špatným vzděláním, 

příslušníci minorit -  hlavně Romové nebo lidé v okamžité krizi. Nejčastějším 

důvodem pro umístění dětí je  bytová situace. Pracovnice tyto klienty vnímají, jako 

nepřizpůsobivé, neintegrované a diskriminované.

3) Na základě jakého podnětu jsou děti umísťovány do zařízení nejčastěji?

Děti, jsou umístěny v Klokánku na tzv. „dobrovolný pobyt“, tzn., že je tam 

rodiče dobrovolně umístí a kdykoli si je  zase mohou vzít domů. V tomto případě je 

rodič povinen hradit Kč 1950,— měsíčně za pobyt dítěte v zařízení, což dle vyjádření 

sociálních pracovnic plní jen mizivé množství rodičů. Nebo na základě rozhodnutí
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soudu o svěření nezletilého dítěte do péče zařízení Fondu ohrožených dětí pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc - Klokánek. V tomto případě je soudně stanovenou 

výživné na dítě, a to od každého z rodičů zvlášť.

4) Jak dlouhou dobu mohou být děti umístěny v Klokánku?

Pokud jsou zde děti umístěny za základě „předběžného opatření“, podané 

orgánem SPOD, měl by pobyt trvat 1 měsíc a poté musí soud rozhodnout o dalším 

opatření. Toto předběžné opatření je však možné 2x prodloužit, tzn., že je zde možné 

dítě ponechat až 3 měsíce, než soud rozhodne, zda bude svěřeno do trvalé péče 

Klokánku nebo do jiné formy ústavní péče. V případě, že je dítě svěřeno do péče 

Klokánku, může Krajský úřad ve spolupráci s Klokánky zprostředkovat náhradní 

pěstounskou rodinu a to i bez souhlasu rodičů. Pokud jsou rodiče navíc zbaveni také 

rodičovské zodpovědnosti (tj. po půl roce, kdy rodiče nejeví žádný zájem o dítě), 

může být dítě dáno do osvojení. V Klokánku - Hostivicích se např. podařilo takto 

umístit 22 dětí za rok 2006, ve Štěrboholech jen 3 děti za rok 2006, neboť je to 

zařízení nové, fungující teprve 1,5 roku. V opačném případě zde děti mohou zůstat 

až do své zletilosti a potom jim sociální pracovnice zajišťují pobyt v Domech na půl 

cesty, se kterými mají navázanou dobrou spolupráci.

5) Jaké jsou největší úskalí při práci s těmito rodinami?

O děti, které jsou v Klokánku umístěny ať už na dobrovolný pobyt či 

rozhodnutím soudu, rodiče postupně ztrácejí zájem. V prvních týdnech rodiče své 

děti pravidelně navštěvují a slibují jim, že už půjdou brzy domů, bohužel, po měsíci 

až dvou, četnost jejich návštěv pomalu klesá. Většina rodičů není schopna urovnat 

své rodinné poměry tak, aby si dítě vzali či dostali zpět, problémem je, že děti jsou 

na své rodiče velmi vázané a žijí v naději, že tato situace je  pro ně jen přechodná, což 

se projevuje neposlušností vůči tetám a nezájmem o jakoukoli nabízenou činnost. 

Tyto děti např. odmítají vybalit své věci a v napětí čekají, kdy už půjdou domů. 

Nezávisle na chování rodičů si je  děti velmi idealizují a vymýšlejí si zájem rodičů, 

který ve skutečnosti není. Dle sociálních pracovnic se opravdový zájem projevuje 

cca u 20% rodičů. Dalším problémem jsou opakované pobyty dětí v Klokánku, 

z důvodů, špatných vztahů v rodině (např. neshody s otčímem), neschopnosti
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postarat se o děti (např. zameškané a neomluvené hodiny ve škole, špatný prospěch, 

zanedbanost) a hlavně z důvodu bytových a dluhů. Sociální pracovnice si také stěžují 

na to, že nemají žádnou zpětnou vazbu, o tom, jak propuštěné dítě z Klokánku domů, 

prospívá.

v  v
Člověk v tísni, společnost při České televizi,o.p.s.

Programy sociální integrace fungují v organizaci od roku 1999, kdy začaly 

poskytovat služby terénní sociální práce (tehdy ještě pod názvem Terénní programy). 

Zaměřují se především na poskytování služeb v severních, středních Čechách, včetně 

Prahy, kde aktuálně působí 6 terénních sociálních pracovníků, a to na Smíchově (1), 

v Karlině (2), na Žižkově (2) a na Praze 9 (1). Tato místa patří k nejvíce postiženým 

tzv. novou chudobou - žije v nich nejvíce lidí ohrožených sociálním vyloučeným, je 

v nich nejvíce chudinských lokalit obydlených dlouhodobě nezaměstnanými lidmi 

závislými na sociálních dávkách, často Romy.

V rámci terénní sociální práce kombinují pracovníci 3 typy práce, tj. Streetwork, 

kdy terénní sociální pracovník (dále jen TSP), kontaktuje klienty v místech jejich 

spontánního pobývání, Home -  visiting, kdy TSP chodí za klienty domů a pracuje 

s nimi přímo v jejich domácnostech, sociální poradenství, které probíhá v kanceláři 

TSP, (kontaktní centra), při předem domluvené konzultaci a aktivní depistáž klientů, 

nové kontakty většinou získávají pracovníci na základě doporučení jiných klientů (v 

případě úspěšnosti a pomoci jedné rodině se rychle nabalují rodiny další, které žádají

o pomoc).

Posláním terénní sociální práce je snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby 

jednotlivců i celých rodin. Cílem těchto nabízených služeb je zastavení zhoršování 

situace klientů a zlepšení sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Dle 

názoru TSP má většina mladých romských rodin tendence a snahu se vymanit 

z romské enklávy, proto je jejich důležitou činností ovlivňovat obce v tom, aby tyto 

enklávy, které se vyznačují sestěhováním několika romských rodin dohromady, na 

jedno území a hlavně na okraj města, nevznikaly. Terénní sociální pracovníci 

vyhledávají a pracují s klienty a jejich rodinami, které: jsou v obtížné životní situaci 

a chtějí jí změnit, jsou dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na dávkách státní sociální 

podpory a sociální péče, mají špatné bytové podmínky, nízké vzdělání a tedy malou 

uplatnitelnost na trhu práce, mají obtíže při kontaktu s institucemi a sociálním
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prostředím a kumuluje se u nich najednou více problémů, tzv. multiproblémové 

rodiny27

Terénní sociální pracovníci Kontaktních center organizace „Člověk v tísni“ - Mgr. 

Štěpán Moravec ( Praha 3 -  Žižkov) a Natálie Landová (Kladno), mi sdělili největší 

úskalí při terénních sociální práci :

1) Problémy s udržením motivace rodiny a nezodpovědnost jejích členů

Pracovníci uvedli, že častým problémem klientů je, že přijdou s problémem, buď 

na poslední chvíli anebo pozdě, kdy už proběhly všechny možné lhůty (např. pro 

podání odvolání) a věří, že to za ně pracovník nějak vyřeší, nejlépe bez jejich 

vlastního přispění či aktivity. Obecně tyto rodiny řeší pouze akutní situace, ale nečiní 

žádná preventivní opatření, aby kn i m nedocházelo. Mnohdy si totiž ani 

neuvědomují, jaké následky z jejich nezodpovědného chování plynou a tak se o tom 

pracovníkovi ani nezmíní a veškeré písemnosti, které jim  přicházejí někam založí, 

popř. ztratí, mnohdy je ani nepřečtou nebojím  neporozumí. Žijí teď a tady a nemyslí 

na to, co bude zítra.

Pro pracovníka je velmi důležité navázat s rodinou dobrý vztah, kdy se jasně 

vymezí pravidla spolupráce. Při prvním kontaktu pracovník představí rodině služby 

nabízené jeho organizací a zjišťuje očekávání (objednávku) rodiny, většinou z popisu 

jeho situace, poté se doptává na další důležité informace, které si postupně doplní 

analýzou dokumentů (např. podnájemní smlouvy) či pozorováním chování rodiny ve 

jejím přirozeném prostředí. Postupně si vyjasňuje situaci a nabízí možnosti řešení, 

které konzultuje s rodinou. Celý tento proces vede ke stanovení zakázky rodiny, tj. 

konkrétní cíl spolupráce formulovaný rodinou. Tato zakázka může být buď 

krátkodobá, kdy postačí doba spolupráce pracovníka s klientem v rozmezí jedné až 

tří schůzek (např. sociální či právní poradenství) nebo dlouhodobá, u které rodina 

podepisuje (zhruba na třetí až čtvrté schůzce), tzv. „Smlouvu o spolupráci“ , a kde 

jsou především stanovena její pravidla, a to:

27 www.clovekvtisni.cz. Programy sociální integrace

53

http://www.clovekvtisni.cz


• motivace rodiny, která chce svou situaci změnit

• aktivita rodiny, která se chce na řešení své situace aktivně podílet

• důvěra rodiny, která nezatajuje důležité informace

Pracovníci se při své TSP drží hesla: „Nikdy nedělej za klienta to, co je schopen 

zvládnout vlastními silami“, neboť věří, že právě spoluúčast klienta při řešení jeho 

problémů udrží jeho motivaci a zároveň posílí jeho důvěru v sebe sama. Terénní 

sociální práce je  tedy poskytována pouze na základě dobrovolného rozhodnutí 

rodiny, rodina se kdykoli může rozhodnout pro ukončení spolupráce, kdy pracovník 

vychází z rovného partnerského vztahu vůči členům rodiny a profesionálních 

způsobů pomoci rodině, nikoli její kontroly

2) Chybění vhodného bydlení

Pracovníci organizace zde shodně uváděli, že jejich klientelu tvoří ve větší míře 

rodiny romské, kterým byl v minulosti přidělen státní byt, který z různých důvodů 

prodaly. Nejvíce takto prodaných bytů bylo kolem roku 1997, kdy mnoho romských 

rodin odcházelo do zahraničí s touhou začít zde nový, lepší život. Těm rodinám, 

kterým se to nepodařilo a vrátily se zpět, není umožněno podat novou žádost o byt. 

Není ani prakticky možné umístit početnou romskou rodinu k někomu do podnájmu 

či na ubytovnu, které rodiny s dětmi neubytovávají. Většina azylových domů v Praze 

ubytovává pouze matky s dětmi a to na omezenou dobu, nejdéle na 1 rok. Azylové 

domy jsou stále plně obsazené a tak je čekací doba min. 2 měsíce. Jedinými 

azylovými domy, které v Praze ubytují celou rodinu, což je právě případ většiny 

romských rodin, je  azylový dům v Horních Počernicích a azylový dům Společnou 

cestou v Donovalské ul., kde je však jen jeden byt (tzn. pro jednu rodinu).

Sociální pracovníci však uvádějí, že i přes všechny uvedené problémy, se romský 

klient nikdy neocitne „na ulici“, neboť se jeho široká rodina vždy postará. Proto 

můžeme často vidět, velký počet lidí žijících v jednom malém bytě, kde nikdo nemá 

stálou postel. Říká se, že široká romská rodina, tzv. ,j í  z jednoho hrnce“, což 

znamená, že ten, kdo má zrovna (ten den) nějaké peníze (např. z vyplacené dávky 

sociální péče), je  povinen nakrmit celou širokou rodinu.
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3) Rizika terénní sociální práce pro pracovníky

Sociální pracovník by měl být pro klienty zprostředkovatelem služeb, poradcem, 

mediátorem, organizátorem, průvodcem a také autoritou. Pracovníci na otázku, zda 

je jejich práce s klienty nebezpečná uvedli, že ano a to v případě, kdy se rodině nedá 

nijak pomoci. Informace o tom, že pracovník jedné rodině pomohl a s čím se nesou 

komunitou stejně rychle, jako informace o tom, že jiné rodině nepomohl. Klienti už 

většinou nehledají důvod, proč tomu tak bylo a přisuzují neúspěch tomu, že jim 

pracovník pomoci nechtěl, ne, že prostě nemohl. Pracovníci potom musí čelit ostrým 

slovním útokům a emočním tlakům, které naštěstí zůstávají ve verbální rovině. 

Pracovníci přiznali, že mnohem těžší práci s romskou komunitou měli romští 

pracovníci, kteří postupně práce v organizaci zanechali. Představa, že romský 

pracovník bude schopen navázat lepší spolupráci s romskou komunitou, bude jí více 

rozumět a tím jí také lépe pomoci, byla mylná. Neboť, z důvodu rozkastování 

romských rodin, tito pracovníci do některých rodin nemohli ani vstoupit s nabídkou 

pomoci. Zejména starší rodiny, stále držící tradice, ihned zjišťovali, do které rodiny 

pracovník patří a odkud pochází a jestli se s ním tedy vůbec budou bavit. V opačném 

případě zde byl názor, že on je přece také Róm, což znamená, že má ty samé 

problémy a jak by jim  tedy chtěl pomoci anebo prostě jen chtěli pomoci od „bílých“ 

a tím se jakoby vymanit z romské komunity. Tendence se co nejvíce asimilovat do 

většinové společnosti je  možné vidět hlavně u mladších romských rodin, kde je také 

TSP více úspěšná než u rodin tradičních, starších. Nicméně i přesto se jedná o práci 

velmi dlouhodobou, zpočátku postavenou více na aktivitě pracovníka než klienta. Za 

úspěch pracovníci považují, když je klienti sami začnou kontaktovat s žádostí o 

pomoc, začnou se radit o každém důležitém kroku, dodržují zpracovaný plán rodiny 

a sami se aktivně podílejí na řešení svých problémů.

4) Neuplatněné nároky na dávky státní sociální podpory a péče

Tvrzení pracovníků odporuje názorům, že klienti zneužívají systém státních 

sociálních podpor. Pracovníci si stěžovali na pracovnice úřadů, které nedrží stejné 

hranice pro všechny klienty. Většina klientů totiž neví, na jaké druhy dávek má nárok 

a pak tedy záleží jen na příslušné pracovnici, zda jim  jejich nároky vysvětlí a dá
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formulář k vyplnění, popř. jim sjeho vyplněním pomůže, aby žádost nebyla 

zamítnuta z formálních důvodů. Častou zkušeností je, že hlavně nároky na 

jednorázové dávky pro rodiny s dětmi, pracovnice rády zatajují. Proto je velmi 

důležitý doprovod klienta na úřad, kde pouhá přítomnost pracovníka organizace při 

jednání, většinou postačí k vyřízení všech dávek. Dalším problémem je, pokud 

klient není veden na úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání, či byl vyřazen z jeho 

evidence z důvodu maření součinnosti, to většinou znamená, že se nedostavil na 

sjednanou schůzku. V tomto případě nemá celá rodina nárok na dávky sociální péče 

a současně není hrazeno sociální a zdravotní pojištění klienta, čímž mu narůstají 

dluhy na zdravotním pojištění + penále a nemá nárok na výplatu invalidního či 

starobního důchodu. Obdobné důsledky má tzv. „práce na černo“, která je velmi 

rozšířena právě mezi romskými klienty.

Občanské sdružení -  Romodrom

Organizaci Romodrom jsem zahrnula do své práce proto, že zaměřuje svoji 

činnost na sanaci romských rodin ve vyloučených romských enklávách a ghettech. 

Terénní sociální práci zde zajišťují výhradně romští pracovníci. Vzhledem k tomu, že 

drtivou většinu klientů všech uvedených organizací zaměřených na sanaci rodiny 

tvoří rodiny romské, zajímalo mne, jestli jsou jejich zkušenosti z praxe odlišné. 

Hlavním posláním této organizace je hledání cest k prosazování práv a k integraci 

příslušníků romské národnostní menšiny a dalších osob ohrožených nepříznivými 

životními situacemi a sociálním vyloučením. Při naplňování tohoto poslání se řídí 

především těmito zásadami:

• poznat dobře prostředí, ve kterém rodina žije

• pracovat s ohledem na specifické podmínky v těchto rodinách

• porozumět příčinám nepříznivé situace

• řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků

• hledat taková řešení, která povedou k osamostatnění klienta

Cílem organizace je  vytvořit komplexní a koordinovaný program terénní sociální 

práce zaměřený na problematiku zmírnění sociální exkluze romské minority. Při své 

činnosti organizace spolupracuje s dalšími romskými organizacemi. Program terénní
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sociální práce, nazvaný „Romodrom pro regiony“ je zaměřen na klienty z romské 

minority a realizován romskými subjekty a romskými terénními sociálními 

pracovníky. Pracovníci této organizace jsou na rozdíl od pracovníků organizace - 

Člověk v tísni přesvědčeni, že je tak využito přirozených znalostí specifických potřeb 

Romů, jejich kulturních a jazykových specifik. Úlohou terénních sociálních 

pracovníků (TSP) je především pochopit situaci klienta, aktivně naslouchat a pomoci 

s řešením problému, který klienta tíží. TSP se s klienty setkává na místě, které je pro 

ně přirozené: v jejich bytě nebo na ulici. TSP nemá za úkol klienta kontrolovat, je 

jeho průvodcem, nikoli opatrovníkem. TSP je instruován tak, aby byl schopen zjistit 

si o daném problému odpovídající informace z různých zdrojů a na jejich základě 

vyjednat s klientem, případně s dalšími zúčastněnými, způsob řešení. TSP problém 

jako takový neřeší, ale pomáhá klientovi najít správnou cestu k řešení 

zprostředkováním kontaktu s příslušnými institucemi nebo službami a 

prostřednictvím systematické práce s klientem. V programu terénní sociální práce 

pracuje každý TSP s klientem dlouhodobě a komplexně - takovým přístupem by 

mělo dojít ke zvyšování sociálních dovedností a samostatnosti klienta a je tím 

současně nastartován proces vedoucí ke zmírnění projevů až eliminování sociální 

exkluze. Organizace Romodrom má sídlo v Praze, ale jejich terénní sociální 

pracovníci, kterých je celkem 25, působí ve vyloučených lokalitách Středočeského, 

Libereckého, Ústeckého kraje a na Jižní Moravě, kde jim  poskytují zázemí 

spolupracující romské neziskové organizace.

Vězeňský program :

Během terénní sociální práce v romských rodinách, našli pracovníci v mnoha 

případech společného jmenovatele sociálních problémů jejich klientů, a to pobyt 

člena rodiny (nejčastěji otce) ve výkonu trestu odnětí svobody. Proto se zaměřili na 

poskytování pomoci u kořene problémů a vytvořili Vězeňský program, realizovaný 

ve spolupráci s věznicí Vinaříce. Cílem tohoto programu je předcházet recidivě 

osoby opouštějící vězení a zároveň pracovat s jeho rodinou tak, aby byly vytvořeny 

lepší podmínky pro začlenění této osoby do společnosti a tím i pro jeho rodinu. V 

propojení služeb pro vězně a zároveň pro jeho rodinu je Vězeňský program 

ojedinělý. Během práce ve věznici jsou poskytovány služby sociálního pracovníka se
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specifiky, jaké pobyt ve věznici pro klienty přináší - zprostředkování kontaktu s 

rodinou a příprava na situace, které bude klient řešit po propuštění z výkonu trestu 

odnětí svobody. Pomoc je  poskytována především v těchto oblastech:

• zprostředkování kontaktu s úřady a institucemi

• jednání ve prospěch klienta a jeho rodiny na úřadech

• zprostředkování právního poradenství

• udržování kontaktu mezi rodinou a vězněm

• příprava vězňů na situace, které budou nuceni řešit po propuštění - především v 

oblasti bydlení a zaměstnání

Program je realizován formou pravidelných návštěv klientů ve výkonu trestu odnětí 

svobody ve věznici Vinaříce a zároveň terénní sociální prací v rodinách vězňů v 

Praze, kde projekt navazuje na další činnosti sdružení, především volnočasové akce 

pro děti z těchto rodin, protidrogovou prevenci pro romské rodiče nebo adresnou 

materiální pomoc sociálně nej slabším rodinám. Program se zaměřuje na uplatnění 

osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody ve věznici Vinařice na otevřeném 

trhu práce jako nástroj k zabránění sociálnímu vyloučení těchto osob. Obsahem 

projektu je obnova a rozvoj pracovních návyků cílové skupiny a rozvoj potřebných 

dispozic k úspěšnému zapojení na otevřeném trhu práce. Klienti jsou (na základě 

jejich dobrovolného zapojení do programu) zaměstnáváni v truhlářské dílně během 

výkonu trestu odnětí svobody a zároveň je jim  poskytován ucelený systém sociální 

asistence a podpory, který pokračuje i pro propuštění z věznice.

Pracovníci organizace zdůvodňují pracovní program ve věznici takto:

Projekt se zaměřuje na problém, který není v současné době v České republice 

řešen, ačkoli představuje vysoké společenské riziko. Jde o sociální začlenění osob, 

které byly odsouzeny k trestu odnětí svobody. Opatření k jejich návratu do 

společnosti jsou nedostatečná, postrádají komplexnost a návaznost jednotlivých 

služeb. Největší deficit při snaze o sociální začleňování těchto osob spočívá právě v 

pomoci těmto osobám uplatnit se na trhu práce. Ze zkušenosti získané z Vězeňského 

programu se ze 100 propuštěných podaří získat práci pouze 5-10 klientům. 

Nedostatečná možnost pracovního uplatnění během výkonu trestu a absence opatření
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vedoucích k uplatnění na otevřeném trhu práce po propuštění vedou k vysokému 

riziku z hlediska možné i faktické sociální exkluze. Projekt je tedy zaměřen na 

konkrétní řešení této "díry v systému" poskytovaných služeb v ČR. Je realizován v 

prostředí věznice Vinaříce, kde jsou uvedené nedostatky z různých důvodů 

vystupňovány, jak je popsáno níže. Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody 

jsou silně ohroženy sociálním vyloučením z následujících důvodů:

• dlouhodobý pobyt v nepřirozeném sociálním prostředí

• ztráta běžných sociálních i praktických návyků

• sociální stigma n základě předcházející trestné činnosti

• přerušení kontaktu s blízkým sociálním prostředím(rodinou)

• ztráta pracovních návyků a dovedností

• další materiální(zadluženost, ztráta zaměstnání a majetku), sociální a psychické 

následky pobytu ve věznici

Uvedené faktory znevýhodňují osoby opouštějící výkon trestu především na trhu 

práce. Vinařická věznice je typu C-s ostrahou-a to klade zvýšené nároky na 

bezpečnostní opatření při zaměstnávání odsouzených mimo objekt věznice, tím vyšší 

finanční nároky na potenciální zaměstnavatele, což je příčinou jejich nezájmu o 

zaměstnávání vězňů mimo areál. Důsledkem této situace je  80% nezaměstnanost ve 

věznici, ačkoli ochota vězňů pracovat rozhodně je28.

Úskalí terénní sociální práce s romskými komunitami:

1) Co je  nutné k tomu, aby terénní sociální pracovník dobře zvládl svoji náročnou 

práci?

Nutností je, aby pracovníci dokonale znali svou lokalitu, uměli definovat klíčové 

problémy svých klientů a uměli je také řešit, popř. kontaktovat kompetentní instituce. 

Dále musí umět určit priority v řešení krizových situací, rozhodnout, jaký postup 

v dané chvíli klientovi pomůže. Musí být schopni klienty motivovat k nastartování a 

udržení změn, získat si respekt, a to jak u klientů, tak u lidí se kterými přicházejí do 

kontaktu.

28 www.romodrom.cz

59

http://www.romodrom.cz


2) Čím je  způsobeno, že v Romodromu vykonávají TSP především muži?

Práce TSP je velice fyzicky náročná. Pracovníci mají sice zázemí v místních 

neziskových organizacích, ale většinu času stejně tráví v terénu, kde si ani nemají 

kam odložit věci nebo psát poznámky o situaci jednotlivých rodin. V zimě se nemají 

kde ohřát, nemají místo, kde by v klidu (beze svědků) mohli mluvit s klienty, kterým 

se do kontaktního centra příliš nechce. V jakémkoli počasí musí denně ujít několik 

kilometrů, vydat se sami do odlehlých lokalit. Dalším důvodem je velká časová 

vytíženost pracovníků, není neobvyklé, že pracují i 12 hodin denně, a pokud 

nastane nějaká krizová situace, musí být ochotni jít do lokality i v noci. Řada 

pracovníků řeší ve svých lokalitách kauzy, které se pohybují za hranicí zákona, což 

se jejich aktérům vůbec nezamlouvá. Může pak dojít k vyhrožování, popř. jiným 

nátlakovým akcím.

3) Jaké jsou typické problémy klientů a jak je  řešíte?

Pracovníci organizace uváděli, že se nejvíce setkávají s problémy :

• neplacení a dluhy na nájemném, řeší vyjednávání s cílem navést klienta na 

placení závazků, tj. nájemného, služeb, stravného ve škole či školce a splácení 

dluhů a pomoc s vypracováním a dojednáním splátkového kalendáře

• využití příjmů, řeší vyjednávání a nácvik s klientem s cílem zvýšit jeho 

schopnost efektivně nakládat se svými příjmy

• docházka dětí do školy, řeší vyhledávání dětí, které mají problém s pravidelnou 

školní docházkou, vyjednávání a pomoc s cílem odstranit příčiny tohoto stavu

• domácí příprava dětí, řeší monitoring patologických způsobů trávení volného 

času a navedení dětí na způsoby alternativní -  kombinace práce v rodině a na 

ulici a především doučování zajišťované dobrovolníky organizace přímo 

v rodinách klientů
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• toxikomanie, řeší monitoring, harm reduction, poradenství, osvětová činnost, 

navedení na kontaktní centra, případně léčebná zařízení

• prostituce, gangy mladistvých, řeší poradenství a asistence, spolupráce 

s odděleními sociální prevence takovou formou, která nepředstavuje pro klienta 

ohrožení

• možnosti vzdělávání a uplatnění pro děti, řeší nabízení možností dalšího 

směřování a rozvoje dětí na základě jejich schopnosti a motivace (školy, zájmové 

kroužky, učební obory, ZUŠ, střední školy), podpora žáků zvláštních škol, kteří 

mají motivaci a možnosti přestoupit na základní školu

• nezaměstnanost, řeší v krátkodobém horizontu zapojování nezaměstnaných 

klientů do různých činností prospěšných pro komunitu s cílem udržovat a rozvíjet 

jejich pracovní kompetence a motivaci, ve střednědobém horizontu navedení 

klientů na programy obecně prospěšných prací a chráněných dílen či jiných 

komunitních rozvojových projektů, posléze pomoc při shánění řádného 

zaměstnání, motivování klientů k udržení pracovního místa

• zdravotní problémy, řeší monitoring hygienické situace a pomoc při jejím 

zlepšování, asistence v případech dlouhodobé nemoci, postižení nebo invalidity 

formou navedení na příslušné organizace poskytující zdravotní a sociální péči

• lichva, řeší monitoring „služby“ lichvářů, osvětlení zhoubnosti využívání půjček, 

pomoc klientům vyjít s jejich příjmy, aby si půjčovat nemuseli, v případě potřeby 

spolupráce s orgány činnými v trestním řízení

• občanství, řeší poradenství v případech neuděleného státního občanství ČR a 

odeslání, příp. kontaktování příslušné organizace, která je schopna jim  ho vyřídit

• vyplácení sociálních a jiných dávek, především řeší situace, kdy rodině nejsou 

vypláceny dávky z různých důvodů
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• bydlení, řeší asistence rodinám, které bydlí v nevyhovujících podmínkách, 

pomoc při zlepšování těchto podmínek

• konflikty mezi rodinami, klientem a okolím, řeší vyjednávání, mediace konfliktu

• diskriminace a porušování lidských práv, řeší vyjednávání, mediace, základní 

poradenství, navedení na odbornou právní pomoc, podpora klienta

4) Jaké bývají nejčastější požadavky klientů/rodina na TSP?

Za nej častější požadavky klientů považují pracovníci organizace, okamžité 

vyřešení dlouhodobě neuspokojivé bytové situace (i v případě, že ztrátu bytu si klient 

zavinil sám) a vyřizování splátkových kalendářů, sepisování odvolání a psaní žádostí 

na poskytnutí sociálních dávek

5) Daří se TSP být prostředníkem mezí klientem a úřadem?

Tato role je pro TSP velice náročná, být partnerem pro majoritu i minoritu, 

vyžaduje celou řadu schopností, znalostí, dovedností, osobních předpokladů a chuť 

do vzdělávání. Na počátku TSP je evidentně nutné odborné vedení ze strany 

zkušenějších sociálních pracovníků. Přístup, který se osvědčuje vůči klientům i vůči 

úředníkům je umění komunikace, naslouchání a vcítění do jejich situace. TSP je 

většinou pro členy komunity přijatelný, berou ho, je  jejich, důvěřují mu. Aby mohl 

být TSP partnerem pro úřad, je  nutné, aby došlo k vysvětlení jeho role v lokalitě, aby 

byl představen a pracovníci úřadů byli vyzváni ke spolupráci. TSP se musí neustále 

vzdělávat a znát instituce v lokalitě, mít přehled v oblasti dávek sociální péče. Je to 

nekonečný proces, ve kterém se pozice TSP neustále vyvíjí.

6) Jaké závažné problémy v každodenním životě překonávají Romové na rozdíl od 

majority?
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Podle Balážové (2003), musí Romové překonávat v první řadě především 

verbálně i neverbálně projevovanou nedůvěru a stereotypy zažité v souvislosti 

s jejich původem. „V tramvaji si před námi drží kabelky, v práci si musíme 

vyslechnout mnohdy i pozitivně míněnou, leč iritující větu: ty ani nejsi Cikán, jsi tak 

pracovitý, poctivý, zodpovědný atd.“. Po převratu se vyostřila diskriminace, a to 

především v oblasti služeb. Také se čím dál častěji setkávám s projevy fyzického i 

latentního rasismu. Zaráží mě zejména nedovolený přístup na diskotéky, do 

některých restaurací a barů. Romští rodiče musí svým dětem vysvětlovat, proč s nimi 

nechtějí sedět spolužáci v jedné lavici a proč v žádném případě nechtějí vypadat jako 

oni. Dalším velkým problémem je lichva (mnohdy dokonce ze strany movitějších 

soukmenovců) a stále dramatičtěji se rozrůstající ghettoizace- soustřeďování Romů 

do určitých lokalit, navíc označovaných jako místa pro neplatiče. To vše přispívá ke 

stigmatizaci Romů, kterou lze vyjádřit takto: Rom je  prostě někdo, kdo v 90% 

nepracuje, není poctivý, má tendenci současný systém zneužívat, křičí, má spoustu 

dětí (aby ho uživily), je  nevzdělaný a nepřizpůsobívý. (Citace z časopisu Sociální 

práce, 4/2003)

7) Které z těchto problémů může řešit terénní sociální pracovník?

Podle Pišojové30 (2003), je  práce těchto pracovníků téměř zbytečná a ubíjející. 

„V jejich moci není ani zařídit Romům práci, ani změnit vlastními silami přístup 

úřadů apod. Možná namítnete, že to snad ani nemá v popisu práce, ale toto všechno 

Romové očekávají, že vyřeší. Myslím si, že většinová společnost a romská menšina 

se pořád míjí ve svých očekáváních. Na obou stranách chybí dostatečně silná vůle a 

snaha problémy společně řešit. Myslím si, že nej důležitějším posláním těchto 

pracovníků, je  vyvracet představy o „gadžích“ a zprostředkovávat nové a příjemnější 

zkušenosti“ . (Citace z časopisu Sociální práce, 4/2003)

Podle terénních sociálních pracovníků z organizace Společenství Romů, může 

být TSP můstkem mezi úředníky a „obyčejnými lidmi“, neboť má trpělivost se svými 

klienty a dokáže opakovaně vysvětlovat, což na úřadě samozřejmě nefunguje.

29 Mgr. Jarmily Balážové -novinářka a televizní moderátorka, které s organizací Romodrom 
spolupracuje.
Časopis - Sociální práce, 4/2003, str. 37 -  článek - Otazníky inkluze příslušníků romského etnika.
30 Edita Pišojová - romská poradkyně v Karviné
Časopis - Sociální práce, 4/2003, str. 37 -  článek - Otazníky inkluze příslušníků romského etnika.
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Mnohdy je schopen svou přítomností ovlivnit jednání vůči Romům. TSP také umí 

najít jiné alternativy řešení situací, ví totiž, kde shánět informace, a mnohdy jsou mu 

z jeho pozice dostupnější.

-J 1

Podle Sekyta (2003), se TSP osvědčila, neboť je pracovník (alespoň 

zpočátku) klientům k dispozici téměř po celý den. Jeho hlavní ambicí, je „vytáhnout 

rodiny z bláta“ a postavit je  na vlastní nohy. Sociální práce, by  vlastně měla 

směřovat k vlastní nepotřebnosti. Pokud sociální pracovníci učiní (ve spolupráci 

s dalšími institucemi a jednotlivci) ze svých klientů samostatné osobnosti schopné 

postarat se sami o sebe a osoby blízké, zůstane zbytek sociální práce pouze pro ty, 

kteří trvale osiří či se jinak ocitnou mimo systém. Hlavní metodou by měla být 

prevence a pouze doplňkem „hašení požárů“. (Citace z časopisu Sociální práce, 

4/2003)

Host Home - start ČR

Host je  nestátní nezisková organizace zaměřená na podporu rodičů a jejich péči o 

dítě, které je mladší 6-ti let. Tento model péče o rodinu a dítě založila paní Margaret 

Harrison v 70. letech v Anglii. V současné době funguje již ve 20 zemích po celém 

světě. V České republice je pražská organizace Host zatím jedinou tohoto druhu. 

Hlavním cílem organizace je předcházení rizikům již ve stádiu jejich zrodu. 

Zaměřuje se na podporu vývoje dětí v ranném stádiu, které je  z hlediska formování 

osobnosti a budoucích mezilidských vztahů nejpodstatnější. Podpora rodičů se děje 

prostřednictvím vyškolených dobrovolníků přímo v domácnostech rodin, kde působí 

jako hosté v jejich přirozeném prostředí. Významnou podmínkou služeb organizace 

je, že dobrovolníkem může být pouze osoba s rodičovskými zkušenostmi. To 

znamená, že dobrovolníky jsou sami rodiče, kteří již  překonali různé fáze vývoje 

rodiny a mají konkrétní představu o situacích a problémech, do kterých se mohou 

mladí a nezkušení rodiče dostat. Mohou tak pochopit a předvídat různé nepříjemné 

životní situace, které mohou v průběhu zakládání nebo fungování mladé rodiny

31 Viktor Sekyt - bývalý pracovník kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity (pozn. 
zemřel 29.9.2005)
Časopis - Sociální práce, 4/2003, str. 37 -  článek - Otazníky inkluze příslušníků romského etnika.
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nastat (mladou rodinou se rozumí rodina, kde je alespoň jedno dítě ve věku 6-ti let). 

Organizace je vstřícným a nápomocným zázemím pro rodiče, kterým v přirozené 

sociální síti chybí jistota. Funguje na principu dobrovolné přátelské pomoci 

zkušeného rodiče-dobrovolníka nezkušenému rodiči-klientu, rodič rodiči. Umožňuje 

rodičům získat stabilitu, kompetence a pozitivní motivaci pro vytvoření stabilního a 

láskyplného zázemí pro vývoj jejich dětí. Posilováním kompetencí rodičů zvládat pro 

ně náročné problémy služba směřuje k omezení potenciální konfliktnosti rodinného 

prostředí32.

Úskalí při práci dobrovolníků s rodinami:

1) Jaké služby organizace nabízí?

Napomáháme podporovat celistvost rodiny (i neúplné rodiny), posilovat její 

vlastní kompetence a pomáhat jí vytvářet harmonické a podnětné prostředí pro vývoj 

dítěte tak, aby byla posléze schopna plnit své funkce bez pomoci. Tím přispíváme 

k prevenci sociálně-patologických jevů, jako je rozpad rodiny, zanedbávání péče či 

týrání a zneužívaní dítěte.

2) Komu je  služba organizace určena?

Velmi mladým rodičům, kteří se o své dítě starají sami bez partnera - nebo jsou 

stále ještě sami dětmi, rodinám, kde jsou různé sociální a psychologické problémy 

pramenící například z nezaměstnanosti, alkoholismu, užívání drog, příslušnosti k 

určité etnické minoritě nebo z příslušnosti ke skupině cizinců žijících na území 

ČR apod., osamělým a izolovaným rodičům (včetně osamělých otců, kteří sami 

vychovávají dítě), rodičům s dětmi s postižením nebo samotným rodičům 

s postižením, rodičům, kteří trpěli deprivací ve svém vlastním živote a nikdy neměli 

příležitost zažít rodinný život (děti z dětského domova), maminkám v poporodní 

depresi

3) Jaké problémy dobrovolníci pomáhají v rodinách řešit?

32 www.hostcz.org
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Dobrovolníci napomáhají překonat důsledky nepříznivých životních událostí 

(odchod nebo úmrtí jednoho z rodičů, osamělost, nezaměstnanost, závažné nebo 

dlouhodobé zdravotní postižení rodičů nebo dětí apod.), ale i vyrovnávat se 

s minulými handicapy, nedostatkem zkušeností s rodičovstvím, chodem rodiny a 

domácnosti (např. rodiče, kteří vyrostli v dětských domovech). Zároveň 

dobrovolníci pomáhají rodinám začlenit se do širšího sociálního kontextu/prostředí 

dočasným suplováním nevyhovujících nebo neexistujících sociálních vztahů a 

postupně je napojovat do dalších možností komunity, a zabránit tak sociální izolaci 

(osamělí otcové nebo matky, české nebo cizinecké rodiny, které jsou v komunitě 

nové).

4) Podle jakých kritérií vybíráte rodiče -  dobrovolníky? Procházejí školením pro

práci s ohroženými rodinami?

V prosinci 2005 získala organizace akreditaci pro dobrovolnickou službu od 

MV ČR, tzn., že musí splňovat všechny podmínky, které tato akreditace ukládá: 

pojištění, školení, podmínky, supervize apod. Před zahájením svého působení v 

rodinách musí všichni dobrovolníci projít přípravným kurzem, který trvá 35 hodin, 

pro práci s rodinou a dětmi, aby byli správně vyškoleni a nabyli vhodné znalosti a 

zkušenosti. Jednou za měsíc probíhá supervizní setkání dobrovolníků, kde mají 

dobrovolníci možnost konzultovat, jakým způsobem pokračuje jejich působení 

v rodinách. Dobrovolníci jsou do kurzu vybíráni na základě podrobného 

individuálního rozhovoru. Pohovoru se účastní nejméně dva pracovníci organizace. 

Návštěvy v domácnostech klientů potom probíhají pouze na pozvání rodičů, tedy s 

písemným souhlasem klienta, který je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně dětí. Proškolených dobrovolnic máme v současné době 

dvacet a rozdělujeme do dvou skupin podle věku: mladší ženy na rodičovské 

dovolené a starší ženy ve věku 40-50 let

5) Jak intenzivně rodič -  dobrovolník s rodinou pracuje a jaké problémy j í  

pomáhá řešit?
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Kontakt dobrovolníka s rodinou probíhá většinou lx  týdně 2-3 hodiny, nejdéle 

po dobu 2 let. Je to však velmi individuální, záleží dle domluvy dobrovolníka s 

rodinou. Dobrovolníci nejčastěji pomáhají v rodinách se:

• zajištěním chodu domácnosti

• dovednostmi pečovat a vychovávat dítě

• provázením při vyplňování volného času

• v rámci svých možností se snaží podporovat vytváření pozitivních, přátelských 

vztahů v rámci rodiny a začleněním rodiny do širšího kontextu komunity

• důležitou dovedností dobrovolníka je, že umí rodičům naslouchat, poradit a 

pochopit jejich trápení (ale i radosti) a životní situace, ve kterých se právě 

nacházejí, a se kterými se nemají komu svěřit

6) Spolupracujete při své činnosti s orgány SPOD či jinými institucemi?

S rodinami, kterých máme v současné době třicet, navazujeme spolupráci 

nejčastěji přes orgány sociálně-právní ochrany dítěte v celé Praze a okolí, které jsme 

požádali o spolupráci hned při vzniku naší organizace, v roce 2003. Podmínkou je, že 

rodiny musí být motivované a ochotné ke spolupráci, často se totiž stává, že rodina 

sociální pracovnici OSPOD spolupráci s námi přislíbí, ačkoli o ní vůbec nemá zájem. 

Jedná se o rodiny sociálně slabší, kde již bylo nařízeno předběžné opatření 

s podmínkou, či se dítě čerstvě vrátilo z ústavní péče domů. Nespolupracujeme 

s rodiči, které své děti zanedbávají, zneužívají a týrají.

5. Formy náhradní rodinné péče v případě selhání biologické rodiny dítěte

Východiskem práce s dětmi v rámci náhradní rodinné péči (NRP) je pojetí 

vlastní biologické rodiny a společenství (komunity), ve kterém společně žijí, jako 

nej lepšího místa pro naplňování potřeb dětí. V případech, kdy dítě nemůže vyrůstat 

ve vlastní rodině, musí být pro něj hledáno alternativní řešení -  umístění v náhradní 

rodině. Do NRP jsou svěřovány děti na základě soudního rozhodnutí. Návrhu na 

svěření dítěte do pěstounské péče nebo osvojení by měl předcházet tzv. proces 

zprostředkování, při kterém jsou vytipováni vhodní žadatelé pro děti v evidenci dětí 

(vedené krajskými úřady, ministerstvem nebo Úřadem), kteří jsou zařazeni do
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evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče nebo osvojení. Obecně lze říci, 

že do NRJP mohou být umísťovány děti na základě souhlasu rodičů nebo bez něj, 

pokud jsou splněny stanovené podmínky. V případě osvojení, kdy jsou zákonnými 

zástupci osvojeného dítěte rodiče, není jejich souhlas potřebný, pokud po dobu 

nejméně šesti měsíců soustavně neprojevovali opravdový zájem o dítě. Souhlasu není 

třeba i v případě, že rodiče neprojevili o dítě žádný zájem po dobu nejméně dvou 

měsíců po narození dítěte. Ještě před rozhodnutím soudu o svěření do pěstounské 

péče nebo do péče budoucích osvojitelů může být dítě dočasně svěřeno do péče 

budoucích osvojitelů nebo pěstounů rozhodnutím orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. Toto rozhodnutí lze učinit o dětech, které jsou v ústavní péči nebo v zařízeních 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc z rozhodnutí soudu nebo se souhlasem rodičů. 

Prostředí, ze kterého děti přichází do systému NRP, je  tedy velmi různé. Může se 

jednat o rodinu, ústav, apod. Při zprostředkování NRP je  vždy nutné odborně 

vyhodnotit situaci dítěte právě v souvislosti k vazbám dítěte k předchozímu prostředí 

nebo umístění, neboť každé dítě žijící mimo vlastní rodinu prochází individuálním 

procesem vyrovnávání se s touto situací, odmítnutím, opuštěním, se selháním rodiny, 

ale i možným prožitkem selhání své vlastní osoby. Významný faktor v tomto procesu 

může hrát i setkání s dalšími dospělými osobami, zejména v tom, jakou důvěru či 

nedůvěru v dospělé si na základě vlastních zkušeností dítě vytvoří. Nejen citlivá , ale

i odborná příprava na přechod do NRP, by měla minimalizovat možný pocit ohrožení 

z další ztráty známého prostředí a osob.

5.1. Formy náhradní rodinné péče

NRP je institut sociálně-právní ochrany dětí určený dětem, které z různých 

důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní biologické rodině. Jejím účelem je poskytnout 

těmto dětem péči co nejvíce se podobající péči biologické rodiny. Jedná se o tyto 

formy NRP:

• osvojení, které se nejvíce blízké péči v biologické rodině. Osvojením dochází 

k přijetí cizího dítěte náhradními rodiči v takové právní, citové a sociální rovině, že 

vznikají vazby shodné jako mezi biologickými rodiči. Jedním z problémů, se kterým 

se oblast NRP v současné době potýká, jsou průtahy v soudním řízení o tzv. právní 

uvolnění dětí. Do evidence dětí vhodných k osvojení se tak dostávají děti až ve
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vyšším věku, čímž se jejich šance na umístění do náhradní rodiny formou osvojení 

snižuje

• pěstounská péče, je  vhodná pro děti, které není možné z právního hlediska 

osvojit nebo je složité vyhledat vhodné náhradní rodiče vzhledem ke zdravotní, 

mentální nebo sociální charakteristice dítěte. V evidenci dětí vhodných do NRP se 

počet těchto dětí zvyšuje, ale přetrvává malý zájem o jejich převzetí do pěstounské 

péče, a to z důvodu obav z nezvládnutí péče o tyto děti. Z evidence žadatelů o 

zprostředkování NRP je zřejmé, že počet osob ochotných přijmout dítě do 

pěstounské péče ubývá. Jednou z příčin je nízké společenské ocenění tohoto institutu, 

nedostatek relevantních informací v této oblasti, nedostatečná nabídka podpůrných 

služeb, ale i nedostatečné materiální zajištění pěstounů při péči o přijaté děti. Pojetí 

pěstounské péče se někdy blíží v našich podmínkách spíše pojetí osvojení, proto je 

třeba klást větší důraz na spolupráci s biologickou rodinou dítěte, které je součástí 

pěstounské péče. Zvláštní formou pěstounské péče je  potom pěstounská péče na 

přechodnou dobu (dle ustan.§ 27 a zákona o SPOD). Je určena pro děti, jenž 

nemohou po určitou dobu z velmi vážných důvodů zůstat ve své vlastní biologické 

rodině. O děti pečují speciálně školení pěstouni, kteří mají povinnost pracovat 

s biologickými rodiči na vytváření takových podmínek, které umožní navrácení 

dítěte zpět do rodiny, popř. jeho umístění do rodiny náhradní.

• svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče (podle § 45, zákona o 

rodině), dochází při něm k faktickému omezení práv a povinností rodičů k dítěti. 

Cílem tohoto institutu je zajistit dítěti osobní péči, kterou rodiče poskytnout 

nemohou. Ke svěření dítěte do péče fyzické osoby jiné než rodiče může soud 

přistoupit, vyžaduje-li to zájem dítěte, jestliže tato osoba poskytuje záruku jeho řádné 

výchovy a se svěřením dítěte souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud přednost 

zpravidla příbuznému dítěte. Je zde vyjádřen zájem na upevňování širší rodiny. Dítě 

je možno svěřit do společné výchovy manželů. Důvody tohoto opatření mohou být 

jak subjektivní (nedostatky ve výchově ve vlastní rodině dítěte), tak objektivní 

(nemoc, nevyhovující bytové poměry, úmrtí rodičů). Rodičovská zodpovědnost 

zůstává zachována, pouze její výkon je omezen v té míře, v jaké soud ve výroku 

rozsudku vymezí práva povinnosti třetí osoby. Rodiče tedy zůstávají zákonnými 

zástupci, pokud o zákonném zástupci nebylo rozhodnuto jinak. Třetí osoba je 

zpravidla povinna a oprávněna pečovat o nezletilého, zajistit jeho výchovu a výživu,
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řídit jeho jednání v běžných záležitostech. Rozhodnutí ve věcech, které nejsou 

běžnou záležitostí, této osobě nepřísluší nebo jí přísluší společně s rodiči. Soud je 

povinen rozhodnout o výživném, které se zabezpečuje z prostředků osob, které mají 

zákonnou vyživovací povinnost. OUORP má povinnost sledovat vývoj dětí 

svěřených do náhradní výchovy. Sociální pracovník je  povinen dítě navštěvovat co 3 

měsíce po dobu prvních 6 měsíců, poté podle potřeby, nejméně však jednou za 6 

měsíců.

• výkon osobní péče o dítě poručníkem, je  dobrovolnou funkcí, která spočívá ve 

výchově dítěte, jeho zastupování a spravování jeho jmění, a to na místě rodičů (dle § 

78 ZoR). Soud má právo ustanovit poručníkem toho, koho doporučili rodiče, není-li 

to v rozporu se zájmy dítěte. Poručník má práva a povinnosti vyplývající 

z rodičovské zodpovědnosti, ale mezi ním a dítětem nevzniká příbuzenský vztah. 

Jakékoli rozhodnutí v podstatné věci dítěte podléhá schválení soudu. Poručník 

podléhá pravidelnému soudnímu dohledu, je povinen se soudem průběžně 

„spolupracovat“ a podávat mu zprávy o poručenci a předkládat účty ze správy jeho 

jmění.33

5.2. Subjekty náhradní rodinné péče a jejich role

Pro zdárný průběh NRP je nutné, aby všechny subjekty, které se podílí na řešení 

situace dítěte a jeho rodiny, spolupracovaly ve všech fázích procesu, tzn. před i při 

umístění dítěte do NRP, při její změně a při návratu dítěte do původní rodiny či 

podpoře kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Cílem působení subjektů v systému 

NRP je naplnění potřeb dítěte tak, aby mohlo prožít plnohodnotné dětství a vyvinout 

se ve zdravého a samostatného dospělého jedince. Při procesu zprostředkování NRP 

musí být vždy respektována jedinečnost každého dítěte, jeho osobní historie a 

identita.

Za subjekty NRP považujeme vedle dětí další aktéry, kteří svým chováním a 

jednáním směřují k naplnění potřeb dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu. Potřeby 

dětí lze uspokojit pouze v rámci interdisciplinárního působení. Biologická rodina 

dítěte je základním subjektem, který je nedílnou součástí identity dítěte. Pokud dítě 

nemůže z jakýchkoliv důvodů žít dočasně nebo trvale ve své rodině a je umísťováno

33 Knapová, M., Švestka, J. a kolektiv -  Občanské právo hmotné 3., Aspi, 2002
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do NRP, biologická rodina i nadále zůstává součástí systému NRP a aktivity orgánů 

SPOD by měly vést k tomu, aby se dítě v případech, kdy je to pro něj žádoucí, mohlo 

navracet do své původní rodiny, byl s ní zachován kontakt a pozitivní obraz o ní. 

Širší rodina dítěte je  dalším subjektem v případech, kdy dítě nemůže vyrůstat se 

svými biologickými rodiči. Ostatní členové rodiny mohou být schopni se o dítě 

postarat. Tímto způsobem si dítě zachovává silný vztah s vlastní rodinou a je tak 

redukováno trauma oddělení od rodičů. Rozhodnutí směřující k umístění dítěte do 

příbuzenské péče musí být pečlivě zvažováno, zejména v situacích, kde bylo dítě 

zneužíváno v rámci vlastní rodiny. Náhradní rodina dítěte může být dočasným nebo 

trvalým subjektem v plánu péče o dítě. Dostatek kvalitně připravených náhradních 

rodin je předpokladem pro rozvoj NRP a umísťování více dětí do rodin, které jsou 

seznámeny s důležitostí uspokojování potřeb dítěte. Tzn. s důležitostí respektu 

k individualitě dítěte, posilování vlastní identity dítěte a uchování vazeb na původní 

rodinu či jiné pro dítě významné osoby. Stát je garantem sociálně-právní ochrany 

dětí a jako takový zajišťuje ochranu práv dítěte, jeho oprávněných zájmů a působí 

směrem k obnovení narušených funkcí rodiny. Nestátní organizace mohou na 

základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vykonávat činnosti vymezené 

zákonem. Je žádoucí, aby bylo dosaženo standardu kvality práce pověřených 

nestátních subjektů, které by mělo za následek lepší spolupráci a provázanost 

státního sektoru se sektorem neziskovým. Dalšími subjekty jsou například soud, 

lékaři, škola aj.

Významnou úlohu v systému NRP zaujímají sociální pracovnicemi orgánů 

SPOD, které jsou hlavním článkem v celém procesu zprostředkování NRP. Jejich 

role spočívá v minimalizování traumatu dítěte při procesu umísťování do nové 

rodiny a jeho sžívání se s novou rodinou. Pro jednotný profesionální postup a 

udržení kvality sociální práce v oblasti NRP je nutné definování základní odborných 

východisek a principů, které je možné označovat pojmem standardy. Vzhledem 

k rozvoji pěstounské péče a spolupráci s pověřenými osobami právě při této formě 

NRP se jeví nezbytné vytvoření standardů pěstounské péče, které umožní udržení a 

kontrolu kvality sociální práce při celém procesu zprostředkování pěstounské péče.
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5.3. Proces zprostředkování náhradní rodinné péče

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá ve vyhledávání vhodných 

osvojitelů nebo pěstounů pro děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské 

péče. Účelem je nalezení co nej vhodnějších náhradních rodičů pro dítě v rámci 

vhodné formy NRP, vždy je nutné přihlížet k doporučení poradního sboru, který 

tvoří odborníci působící v oblasti sociálně-právní ochrany, zejména z oboru 

pediatrie, psychologie, pedagogiky, zástupci školských, zdravotnických nebo 

sociálních zařízení pro výkon ústavní výchovy, zaměstnanci úřadů na úseku sociálně- 

právní ochrany. Proces přípravy žadatelů zajišťuje podle novely zákona o sociálně- 

právní ochraně dětí krajský úřad, který také poskytuje těmto osobám poradenskou 

pomoc, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu. 

S žadateli by měly být projednány určité „scénáře výchovy“ (tj. specifika výchovy 

dítěte v NRP a výchovných postojů náhradních rodičů), rizika projevů dítěte, 

možnosti řešení určitých typických i nestandardních situací, a to tak, aby se 

minimalizovala možnost selhání náhradního rodiče v jeho roli. Podle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, může 

zajišťovat proces zprostředkování NRP (do fáze vyhledávání vhodných náhradních 

rodičů) stát, prostřednictvím orgánů SPOD, tj. krajských úřadů, obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, obecních úřadů, MPSV a Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí, a to ve spolupráci s osobami pověřenými výkonem SPOD. Ve fázi 

zprostředkování kontaktu mezi náhradními rodiči a dětmi může vykonávat svou roli 

pouze stát.

5.4. Podpora dítěte a náhradní rodiny

Osvojením dítěte do vhodné náhradní rodiny prakticky proces zprostředkování 

NRP končí. Závisí jen na osvojitelích, zda a v jaké formě vyhledají pomoc či 

poradenství při výchově přijatého dítěte. V případě pěstounské péče je v zákoně o 

sociálně-právní ochraně dětí, stanovena povinnost příslušného pracovníka sociálně- 

právní ochrany ObÚ v pravidelném intervalu navštěvovat pěstounskou rodinu nebo 

zařízení pro výkon pěstounské péče, sledovat vývoj svěřeného dítěte v této péči a 

hodnotit, zda je tato péče ku prospěchu dítěte a nedochází kjeho ohrožení. 

Pracovník pak může v případě nutnosti rodině doporučit a zprostředkovat odbornou
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poradenskou pomoc ze strany státních i nestátních orgánů. Podle § 11 odst. 4 zákona 

o sociálně-právní ochraně, je krajský úřad povinen alespoň jednou v roce zabezpečit 

konzultace o výkonu pěstounské péče, kterých se kromě odborníků na řešení 

výchovných a sociálních problémů zúčastňují také pěstouni a děti jim svěřené. 

K formám pomoci osvojitelským a pěstounským rodinám patří i podpora finanční, a 

to jak standardní, tak v tísni. S ohledem na právní postavení osvojení se jedná o 

dávky státní sociální podpory, které jsou při splnění určitých zákonem stanovených 

podmínek dosažitelné běžným rodinám. Finanční pomoc individuálním pěstounským 

rodinám je výrazně širší než pomoc v případě osvojení, pěstounům náleží dávky 

pěstounské péče ze systému dávek státní sociální podpory, zahrnující příspěvek na 

úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a při splnění 

stanovených podmínek také příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Pěstounům 

pečujícím o tři a více dětí, případně o dítě těžce zdravotně postižené vyžadující 

mimořádnou péči, náleží zvláštní odměna pěstouna. V případech finanční tísně je 

možné (u obou forem NRP) využít pomoci ze systému dávek sociální péče. 

Pěstounům a pěstounkám v zařízeních pro výkon pěstounské péče náleží minimálně 

odměna, která je definována zákonem o sociálně-právní ochraně. Náklady na provoz 

jsou z 90% hrazeny zřizovatelem zařízení.34

Výzkum :

6) Sanace rodiny prováděná orgány sociálně-právní ochrany dítěte

Záměrem výzkumu je zmapovat současnou situaci v poskytování služeb 

ohroženým rodinám ze strany orgánů sociálně-právní ochrany dětí na území hl. 

města Prahy, tj. 22 městských částí. S žádostí o rozhovor jsem se obrátila na 

polovinu z nich, tzn. na vedoucí jedenácti pražských obvodů ( Praha -  

1,3,5,7,8,10,14,16,18,21,22). Daný vzorek jsem zvolila náhodným výběrem 

(losováním). Rozhovory jsem vedla formou dotazování na předem připravené 

výzkumné otázky. Jednotlivé rozhovory trvaly v průměru jeden a půl hodiny.

V souladu s principy kvalitativního výzkumu jsem nevstupovala do rozhovorů 

s předem připravenými předpoklady (hypotézami).

34 MPSV -  Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu, 2006
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Výzkumné otázky :

1) Jaké sociální služby nabízíte ohroženým rodinám ?

Vedoucí OSPOD uváděly jako nejčastější formu pomoci ohroženým rodinám, 

pravidelný kontakt s rodinou ( ať již formou neohlášených návštěv v rodině nebo 

předvolání rodičů na konzultaci do kanceláře), poradenství (právní, rozvodové, 

porozvodové, týkající se péče o děti, poskytování dávek státní sociální podpory a 

sociální péče, zaměstnání), výchovnou činnost, spolupráci se školou, zdravotníky a 

zprostředkování odborných služeb (NNO, specializovaná pracoviště). Výchovná 

opatření (napomenutí, dohled a omezení), jsou také považovány za formu pomoci 

ohroženým rodinám. Jedna pracovnice uvedla, že každoročně (s manželem) 

organizuje pro děti nespolupracujících rodičů, tzv. „rekreačně-výchovný pobyt“, 

který především napomáhá navázat kontakt a potřebnou spolupráci s rodiči a zároveň 

učí děti hygienickým návykům, společenskému chování aj. děti mají srovnání - 

rodičovských rolí, rozdělení činností v rodině a vůbec celkového fungování rodiny. 

Na tento pobyt dostává dotaci příslušného úřadu.

Návštěvy v rodině 11

Poradenství 11

Zprostředkování odborných služeb 8

Doprovod 1

Spolupráce s odborníky a NNO 6

Výchovná opatření 3
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2) Využíváte pří své práci služeb neziskových organizací či jiných institucí?

Pracovnice odlehlejších městských částí Prahy si stěžovaly na nedostatek 

sociálních služeb ve svém obvodu, které nemohou využívat pro své klienty, neboť ti 

nemají dostatečnou motivaci, finanční prostředky a čas na dojíždění. Naopak 

pracovnice městské části, blíže centru Prahy uváděli, že využívají ke spolupráci 

zařízení poskytující poradenskou a psychoterapeutickou pomoc rodinám s dětmi, a to 

nejvíce:

• Poradny ( Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Střep -  centrum 

pro sanaci rodiny, Poradna pro občanství, občanská a liská práva, Host, Člověk 

v tísni, Centra rodinné terapie, Pedagogicko-psychologické poradny, Rodinné 

mediace aj.)

• Krizové situace a psychické problémy klientů ( Linky bezpečí, Riaps, Středisko 

psychoterapeutických služeb, NNO pro sanaci rodiny, Dětská krizová centra, 

Dětské léčebny aj.)

• Výchovné problémy dětí ( Střediska výchovné péče, Ambulantní oddělení Klíč, 

Internátní oddělení Pontis, Pobytové oddělení Alternativa, Zařízení pro děti 

cizince, Spin -  sdružení pro videotrénink interakcí, Program „Pět P“, Lata -  

studentské sdružení pro pomoc rizikové mládeži aj.)

• Drogová problematika (Drop-in, Prev-centrum, Sananim, Centra pro rodinu, 

Kontaktní a drogově informační centra, Nemocnice milosrdných sester, PL 

Bohnice, Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii, Občanská sdružení pro 

péči o rodiny závislých)

• Zdravotní postižení ( speciální školky a školy dle postižení dítěte, Centra pro 

zdravotně postižené, aj.)

• Domácí násilí (Rosa- poradenské centrum pro ženy, oběti násilí, Elektra- pomoc 

ženám zneužitých v dětství, Acorus- pomoc ženám, obětem domácího násilí, Bílý 

kruh bezpeční-pomoc obětem trestných činů a pozůstalým po nich, aj.)



3) S jakými problémy se při poskytování služeb rodinám nejčastěji setkáváte?

V souvislosti s poskytováním služeb ze strany OSPOD bylo ve všech případech 

poukazováno na nedostatek času a pracovníků pro systematickou práci s rodinou a 

vysoký podíl administrativy. Také bylo zřejmé, že zájem dítěte je vždy kladen před 

zájem rodiny, pracovnice poukazovaly na svou odpovědnost za ochranu dítěte. Při 

poskytování služeb ohroženým rodinám narážejí pracovnice opakovaně na tyto 

překážky:

• Nedostatečná motivace klientů :

Pracovnice poukazovaly na rozdílnost práce OSPOD a neziskových organizací, 

kam docházejí motivovaní klienti a dobrovolně žádají o pomoc při řešení jejich tíživé 

situace, kdežto ony musejí pracovat se všemi klienty, často nemotivovanými 

k jakékoli změně. Navíc, přestože mají orgány SPOD možnost uložit rodičům, dle §

12 zákona č. 359/1999 Sb., povinnost vyhledání odborné poradenské pomoci, je toto 

ustanovení v praxi zcela neúčinné, neboť rodiče nelze nijak potrestat za nevyužití 

těchto služeb. Neziskové organizace, zdravotnická a jiná zařízení většinou odmítají 

pracovat s nemotivovanými klienty a často žádají, aby je  klient sám kontaktoval a 

vyžádal si osobně jejich pomoc, proto také neziskové organizace vykazují mnohem 

lepší výsledky.

• Neinformovanost spolupracujících institucí :

Především pedagogických a zdravotnických pracovníků o problematice týraných 

zneužívaných a zanedbávaných dětí. Ti potom neplní ohlašovací povinnost nebo 

nespolupracují s OSPOD a řeší situaci v rodině vlastními metodami, čímž mohou 

ohrozit zdraví či život dítěte.

• Pozice sociálního pracovníka ve vnímání široké veřejnosti

Obraz sociální pracovnice v očích veřejnosti je  často velmi nepříznivý, důvod 

vidí tyto pracovnice v působení médií, které pro upoutání pozornosti, uvádějí 

neúplné či nepravdivé zprávy, čímž srážejí tuto nelehkou, mnohdy až nebezpečnou 

práci.
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4) Snažíte se ohrožené rodiny nějak motivovat ke spolupráci?

Pracovnice většinou uváděly, že se snaží motivovat klienty poradenstvím, 

neustálým přesvědčováním a kontrolou, zda dodržely či vyřídili potřebné úkoly, 

rozebíráním situace v rodině, tak, aby měli i jiný náhled na daný problém. Bohužel se 

často setkávají se zapíráním, nezvedáním telefonu apod.

5) S jakými problémy se nejčastěji v těchto rodinách setkáváte?

Problémy, na kterých pracují pracovnice OSPOD se hodně shodovaly s problémy, 

které řeší pracovníci NNO. Nejčastěji uváděli -  dluhy na bydlení v důsledku 

rozdílných životních priorit (špatné hospodaření s penězi, kdy nezbývá na zaplacení 

nájmu a služeb), neléčené psychické poruchy, neomluvené hodiny dětí ve škole, 

nízká návštěvnost zdravotnických zařízení (hlavně stomatologa a povinného 

očkování dětí), nedostatečné příjmy v důsledku nezaměstnanosti a neuplatnění si 

zákonných nároků rodiny, vztahové záležitosti , nezájem o dítě po založení nové 

rodiny aj.

6) Souhlasíte s tvrzením, že sanace rodiny, by vždy měla být metodou první volby

při práci s ohroženou rodinou?

Pracovnice se s tímto tvrzením sice shodují, nicméně většina z nich přesně 

neví,co si pod pojmem sanace rodiny představit. Je možné se setkat s názorem, že 

NNO mají na rozdíl od nich dostatek času se rodině naplno věnovat, kdykoli klient 

potřebuje. Jako například, trávit v rodině celý den, naučit je  vařit a uklízet, chodit 

s dětmi na procházky, vodit je  do školy, učit se s nimi či hrát hry atd. Nebo naopak 

poukazují, že v určitých případech se o sanaci nedá vůbec uvažovat, za jakých 

okolností lze rodinu sanovat a kdy to není možné se jednotlivé pracovnice velmi 

rozcházení. ( Pozn.: Tuto rozdílnost je možné vidět i v praxi, kdy jedna pracovnice 

podá návrh na předběžné opatření z bytových důvodů, protože dítě nemá adekvátní 

rozměr postýlky a druhá nechá rodinu s deseti dětmi žít v zahradním altánu bez vody 

a elektřiny).
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7) Jaké jsou nejčastější důvody pro umístění dětí do ústavní péče?

Pracovnice nejčastěji uváděly tři důvody - v případě, že dítě zůstane 

„bezprizorní“, pokud dítě opakovaně utíká z domova a pokud páchá trestnou 

činnost. Jedná-li se o jednorázový případ, dítě je  na 30 dnů umístěno ( na základě 

předběžného opatření), do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, poté se 

s rodinou pracuje. V případě, že dojde ke změně situace, předběžné opatření se zruší, 

v opačném případě se může prodloužit až na půl roku a poté se podá návrh na 

nařízení ústavní péče.

8) Jaké jsou nejčastější podněty podávané soudu ?

Za nej častější podněty soudu pracovnice uváděly :

• návrh na zvýšení výživného na dítě

• svěření dětí do péče jednoho z rodičů + stanovení výše výživného na dítě

• úpravu poměrů mezi rodiči

• dohled

9) Používáte ke své práci nějakou publikaci zaměřenou na metody sociální práce

s ohroženými rodinami?

Žádná z dotazovaných pracovnic nezná ani nepoužívá žádnou publikaci o 

sociální práci s ohroženými (mnohoproblémovými) rodinami. Vedoucí OSPOD se 

účastní pravidelných porad s pracovníky MPSV, konaných na Magistrátu hl. města 

Prahy, kde jsou jim  představeny nové metody práce s těmito rodinami a kde mohou 

klást dotazy ohledně řešení jednotlivých případů.

Možnost supervizí není využívána, neboť se pracovnice domnívají, že interní 

porady zcela naplňují cíle supervize ( souvisí s tím, že pracovnice nemají o supervizi 

určitější představu) nebo není ochota jednotlivých městských částí na ně přispívat.
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Shrnutí výzkumu:

V závěru mého šetření musím poznamenat, že zpracování otázek výzkumu na 

základě informací vedoucích pracovnic OSPOD nebylo vůbec jednoduché. K jednání 

byly všechny velmi ochotné, nicméně jakoby „mlžily“, jakým způsobem pracují 

s ohroženými rodinami a ve svých odpovědích se striktně držely citací zákona. 

Přesto musím konstatovat, že se zcela nepotvrdil předpoklad „nepokrokovosti“ na 

straně OSPOD. Téměř všechny pracovnice uváděly potřebu lepšího přístupu 

k informacím, celoživotnímu vzdělávání a odborných výcviků, požadovaly také více 

prostoru pro práci s klientem. Nepokrokovost tedy spíše vidím na straně 

zaměstnavatelů úřadů městských částí, kteří odmítají financovat externí supervizory, 

vzdělávací aktivity a další pracovní místa. Činnost OSPOD je dle jejich pracovnic 

často v rámci úřadu vnímána jako okrajová a nenáročná.

Sanaci rodiny vidí většina pracovnic, jako metodu první volby při práci 

s ohroženými rodinami, liší se pouze v názoru, v jakých rodinách se o ni lze 

pokoušet. Převažuje však názor, že pro systematické úsilí o sanaci rodiny není 

v rámci činnosti OSPOD prostor, a že by tyto služby měly zajišťovat jiné instituce 

nebo alespoň na ni s OSPOD spolupracovat. Pracovnice dále shodně uvádějí, že 

neefektivnější metodou práce s těmito rodinami, jsou návštěvy v rodině a práce 

přímo v jejich přirozeném rodinném prostředí. Za další vhodné způsoby práce 

považují zejména poradenství a zprostředkování odborných služeb. Problémem se 

tedy nezdá být neznalost a neochota pracovnic poskytnout rodinám potřebné služby, 

ale spíše jejich nemožnost je poskytnout v důsledku pracovních podmínek, jako jsou 

nedostatečný počet pracovnic, mnoho administrativy, nedostatečný prostor pro 

soukromý rozhovor s klienty atd. Je možné říci, že jako jednu z největších překážek 

pomoci ohroženým rodinám nevidí pracovnice v nedostatku sociálních služeb, ale 

spíše v neochotě rodičů těchto služeb využít.
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Závěr :

V teoretické části své práce jsem se pokusila vymezit základní pojmy, se kterými 

se při sociální práci s rodinami, ať již funkčními či dysfunkčními můžeme setkat. 

Současně jsem se snažila nastínit možnosti v poskytování sociálních služeb těmto 

rodinám a povinnost státu tyto služby dle jejich potřeb zajišťovat. Prioritou všech 

vyspělých zemí EU je v současné době podpora péče o děti v rodině, přičemž je 

kladen důraz na nejlepší zájem dítěte spočívající v naplnění jeho základních potřeb, 

mezi které patří zejména potřeba vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, 

lásky a porozumění, jak uvádí Úmluva o právech dítěte, kterou Česká republika 

ratifikovala v roce 1991. Bohužel naše statistické údaje dlouhodobě vypovídají o 

vysokém počtu ohrožených dětí umisťovaných do ústavních zařízení, z čehož 

vyplývá, že se u nás ve většině případů nesledují nejnovější moderní trendy ani 

nevytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj efektivní pomoci rodinám s dětmi, ale i 

tolik žádoucí rozmach náhradní rodinné péče.

V praktické části jsem se snažila o zmapování současné situace v oblasti pomoci

rodinám ze strany pražských orgánů sociálně-právní ochrany dítěte. Cílem mého 

výzkumu bylo zjistit, jaké služby jsou ohroženým rodinám poskytovány a které 

naopak dle vedoucích těchto odborů schází. Dle jejich tvrzení ke své práci nejčastěji 

využívají tyto formy pomoci: sociální poradenství, návštěvy v rodině,

zprostředkování odborné pomoci, spolupráci s odborníky, výchovná opatření, 

nejméně potom doprovod. Ve svém dotazování jsem zaměřila také na potřeby těchto 

sociálních pracovnic, které shodně uváděly tyto problematické pracovní podmínky: 

velké množství aktuálních klientů, administrativy, nedostatek navazujících služeb, 

organizační překážky ze strany zaměstnavatele, nedostatek soukromí pro práci 

s rodinou, neexistence supervizí a dalšího vzdělávání apod. Sanaci rodin sice 

považují tyto pracovnice jako metodu první volby, nicméně uvádějí, že pro ni nemají 

podmínky. Z výzkumu tedy vyplývá, že by bylo potřeba navýšit počty sociálních 

pracovnic OSPOD, zajistit systém celoživotního vzdělávání a supervizí, tak, jak je 

tomu běžnou praxí v neziskových organizacích.

Z rozhovoru s vedoucí odboru rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních 

věcí bylo zřejmé, že si uvedené problémy uvědomuje a snaží se na ně reagovat.

V roce 2006 byla schválena „Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo
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vlastní rodinu“, jejímž cílem je především sjednotit problematiku sociálně-právní 

ochrany dětí do jednotného materiálu, který by zmapoval současné trendy v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí, stanovil priority řešení aktuálních problémů a nastínil 

další žádoucí vývoj v této oblasti. Ministerstvo chce také vypracovat pro OSPOD 

metodický pokyn s cílem sjednotit jejich postup při ochraně dětí, do systému práce 

s rodinami zahrnout všechny zúčastněné subjekty a dále podporovat nestátní i státní 

subjekty působící v oblasti prevence a pomoci ohroženým rodinám.

Sanace rodin je poměrně novou metodou práce s dysfunkčními rodinami. 

Z důvodu nedostatku odborné literatury k tomuto tématu jsem proto využila dobrých 

příkladů z praxe neziskových organizací v Praze, které mají podporu těchto rodin ve 

svých programech. Přestože se stávající nabídka služeb pro rodiny stále jeví jako 

nedostatečná, velice rychle se rozšiřuje a české prostředí je  novým službám otevřené.
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Příloha : Česko -  francouzská konference o sanaci rodiny, Kladno 2007

Ve dnech 27.-28.3.2007 se konala česko-francouzská konference s názvem 

„Dítě mezi rodinou a institucemi“, kterou organizovala organizace Střep. 

Konference byla závěrečnou aktivitou projektu Příklad dobré praxe 

v mikroregionu Kladno, jehož mottem bylo „Děti do ústavu nepatří“ v česko- 

francouzské spolupráci. V jeho rámci proběhlo vzdělávání odborníků státní správy, 

zařízení pro výkon ústavní výchovy a nestátních poskytovatelů sociálních služeb, 

zaměřené na vytvoření metodiky spolupráce s rodinami, které jsou různou měrou 

ohrožené sociálním vyloučením.

Významnou inspirací pro celý projekt byla metodika a praxe kolegů z Centra pro 

dětství a rodinu francouzském Limoges. Toto centrum je paralela kojeneckého 

ústavu a dětského domova pro děti od narození do šesti let. Jedná se o děti, které 

jsou na přechodnou dobu, průměrně na 5 měsíců, odloučeny od rodičů. Jmenované 

zařízení je  veřejná instituce financovaná z rozpočtu Centra pro dětství a rodinu 

departementu Horní Vinna ve Francii. Funguje zde systém profesionální partnerské 

spolupráce mezi jednotlivými institucemi a jednotlivci působícími v oblasti 

sociálních služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Tento systém je základem 

úspěšnosti sanace dysfunkčních rodin.

Role sociálního pracovníka

Paní Maurelet-Debord (2007), přednesla své zkušenosti sociálního pracovníka 

při policejním komisařství. V roce 1991, v prvním roce působení sociálního odboru 

při komisařství, bylo zjištěno, že 60 % případů, které se dostaly před policejní 

orgány, spadalo svou povahou do oblasti sociální a nikoliv trestní. Urgentní 

intervence Policie se často týkaly dysfunkčních rodin. Domácí násilí vůči partnerce, 

dětem nebo všem, sousedské nesrovnalosti, psychiatrické problémy atd.

Působení sociálního pracovníka při posouzení situace, zpracování hodnocení a 

nasměrování k příslušnému sociálnímu odboru bylo významné a zkracovalo průtahy 

v řízení. Úzká spolupráce sociálního odboru s policejní službou přispěla k rychlému

35 Marie-France Maurelet-Debord - Odborná poradkyně Odboru sociální pomoci dětství 

departementu Horní Vienna (Paralela OSPOD)
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zpracování informací a zdá se, že působila pozitivně i v prevenci recidivy. Všechny 

tyto prvky přispěly ke zobecnění této zkušenosti na celostátní úrovní a stanovily 

oběžníkem společný referenčního rámec pro sociální pracovníky pracující 

při policejních komisařstvích. Hlavní úkoly:

■ vyhodnotit povahu sociálních potřeb, které vznikají při policejní práci

■ uskutečňovat propagaci „nablízku“ občanům stran naléhavých problémů, 

v případě potřeby (výchovné akce, sociální mediace, osvěta, orientace).

■ usnadnit přístup potřebným osobám k příslušným sociálním službám a 

obecnému právu

Ve Francii o toto partnerství se sociálními odbory projevilo zájem značné 

množství policejních komisařství. Departementální zastupitelstva a stát podepsaly 

smlouvy. Je respektována autonomnost profese sociálního pracovníka, mezi ním a 

policejním ředitelem existuje pouze funkční účelový vztah spolupráce.

Role odborného poradce Odboru sociální pomoci dětství

Poradce Odboru sociální pomoci dětství (dále jen Poradce) je garantem právního 

aspektu příjmu do péče odboru. Zároveň zastává pozici interventa s přímou vazbou 

k justici pro nezletilé (směrem k státnímu zastupitelství ve věci nezletilých a k 

dětskému soudci).

Účastní se prvních soudních jednání, je  tím, jemuž jsou adresovány rozsudky a 

nařízení týkající se nezletilých dětí a předává je na místní úroveň sociálnímu sektoru, 

aby mohla být uskutečněna opatření stanovená dětským soudcem. Jde o opatření o 

krátkodobém nebo dlouhodobém umístění dítěte mimo rodinu, tj. do institucionální 

péče, případně umístění do pěstounských rodin. V rámci odboru pro pomoc dětem je 

jmenován výchovný referent, který je pověřen dohledem nad nezletilým, nad jeho 

vztahy s původní rodinou a který je zároveň zodpovědný za podporu vztahu dítěte s 

jeho rodinou. Tento pracovník informuje dětského soudce o vývoji dítěte, o 

podmínkách v jeho rodině a o jeho vztazích s rodinou.

Poradce využívá „Komisi pro přijímaní a revize situací“ . Jde o víceoborovou 

komisi, ve které působí: animátor - pracovník pověřený oblastí péče o děti a mládež 

na místní úrovni, odborný poradce, sociální pracovníci, vychovatelé, dětské
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zdravotní sestry, rodinní asistenti, psycholog. Komise věnuje pozornost každé situaci 

dítěte, zejména připomíná cíle opatření stanoveného soudcem, vyhodnocuje situace a 

žádosti o obnovení nebo ukončení dohledu.

Poradce je rovněž příjemcem všech oznámení týkajících se dětí, které se ocitly 

v situaci ohrožení či nebezpečí. Je zodpovědný za předání oznámení dětskému 

soudci nebo postoupení departementální sociální službě, která pak organizuje 

sociální doprovázení dítěte a rodiny. Odborný poradce zastupuje děti při soudních 

jednáních především u odvolacích soudů.

Role dětského soudce dle francouzského práva

Paní Eche36 (2007), uvedla, že ve Francii je  dětský soudce státním úředníkem, 

studuje na Ecole Nationale de la Magistrature (Národní škole pro soudce) 

v Bordeaux, je profesí právník, kterému se dostalo dalšího vzdělání (z oborů 

filozofie, psychologie, účetnictví,...). Soudci-čekatelé se vzdělávají ve všech 

soudcovských oborech a jeden soudce může v průběhu své kariéry vykonávat různé 

funkce (např.: občanský soudce, vyšetřovací soudce, rozvodový soudce, trestní 

soudce, dětský soudce případně prokurátor). Funkce dětského soudce se zaobírá 

člověkem, dítětem a rodinou.

Dětský soudce rozhoduje o všech nezletilých od 0 do 18 let (do věku plnoletosti, 

někdy i do 21 let věku mladistvého). Zabývá se situací nezletilých, kteří se ocitnou 

v nebezpečí i situací nezletilých delikventů. To rozděluje jeho práci do dvou velkých 

oblastí: občansko-právní a trestní.

Soudce se spisem dítěte zabývá pouze, pokud je mu předán. Může se na něj obrátit 

více osob:

státní zástupce, který dostává všechna oznámení od sociálních pracovníků,

nemocniční personál, v případech kdy se lékaři setkají s dítětem, které nese

stopy po zranění, jejichž původ nejsou rodiče schopni vysvětlit,

samotní rodiče, jestliže mají s dítětem problémy, obecně to bývá dospívající

dítě, nad nímž ztratí kontrolu,

rodič, myslí-li se, že dítě ohrožuje rodič druhý,

samotný nezletilý, hlavně při rozchodu rodičů,

36 Raphaěle Eche - dětská soudkyně ve Francii
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členové rodiny, kteří mají o dítě obavy,

konečně také jakákoliv osoba, která pocítí nutnost oznámit případ, kdy se dítě 

ocitá v nebezpečí.

Po přečtení oznamovací zprávy, soudce předvolá rodinu do své kanceláře. Paní 

Eche zdůraznila, že do své kanceláře zve také každé dítě, které může být dotčeno 

jejím rozhodnutím. Všechny strany mají právo na právní pomoc advokáta, čehož 

rodiny využívají stále častěji. Podle výše příjmů, mají nárok na pomoc od státu, aby 

si službu takového odborníka mohly dovolit. Kromě toho, od r. 2002, kdy bylo 

vydáno nové nařízení, mohou rodiny přijít nahlédnout do spisu soudce a seznámit se 

s fakty, u nichž se má za to, že vypovídají o nebezpečí pro děti. Při tomto úkonu 

rodiny doprovází sociální pracovník, který není na případu účasten.

Při jednání soudce rodinu seznamuje s obsahem spisu a žádá po rodičích, 

případně po dětech, podání vysvětlení. Jen zřídka soudce vyslýchá přímo samotné 

dítě stran rodinných problémů: je si vědom toho, že výpověď v těchto případech dítě 

staví do příliš obtížné situace. Z loajality k rodičům nemůže říct, v čem je problém. 

Nebo, naopak, může být postaveno do role žalobce jednoho ze svých rodičů, obvykle 

tím druhým, který si chce vyřídit účty. V tomto případě musí být soudce schopen 

odmítnout takovýto výslech/slyšení dítěte v boji, který se ho netýká. Aby se tito 

soudci vyhnuli přílišnému stresování dítěte, mají v kanceláři hry nebo pastelky a 

nechávají děti, aby si v průběhu stání hrály,přesto mohou zareagovat, kdykoli chtějí. 

To, že si soudce pozve děti k sobě do kanceláře, mu umožňuje pozorovat rodinné 

vztahy.

Po jednání obvykle soudce nařídí vyšetřovací opatření, aby rozšířil údaje 

z prvotního oznámení. Stává se, že soudce zhodnotí množství informací jako 

dostatečné, nebo že rodina sama požaduje výchovnou pomoc, nebo jde o naléhavý 

případ, kde je třeba vynést výchovné opatření bezprostředně. Za těchto podmínek 

může soudce již při prvním jednání vydat výchovné opatření. V ostatních případech 

soudce vyčká na výsledky vyšetřovacího opatření, aby mohl vydat výchovné 

opatření. Soudce má k dispozici více nástrojů ke zmírnění nebezpečí, které dítě 

prožívá.
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Rozhodnutí přijímaná dětským soudcem:

Jedná se o opatření sociálního šetření, které vede sociální pracovník. Ten 

informuje dětského soudce o rodinném životě. Jeho zpráva vychází z rozhovorů 

s jednotlivými členy rodiny, které proběhly v místě jejich bydliště nebo v zařízení 

pracovníka. Práce sociálního pracovníka spočívá též ve zjišťování informací o rodině 

a dítěti v místech, kde se dítěti dostává výchovné péče (např. jesle, škola) nebo u 

subjektů, s nimiž jsou v kontaktu rodičem příp. celá rodina (sociální služba, ošetřující 

lékař atd.). Obvykle příprava a zpracování takovéto zprávy trvá tři měsíce. Zpráva 

adresovaná soudci navrhuje výchovné postupy a opatření směrem k dítěti. Potřebuje- 

li soudce další informace, může rovněž nařídit vyšetření dalších členů rodiny, může 

nařídit vyšetření jednotlivých členů rodiny. Psycholog nebo psychiatr se pak 

s jednotlivými členy rodiny může setkávat buď společně se sociálním pracovníkem 

nebo samostatně provést požadovaná vyšetření. Zprávu soudu pak obvykle předává 

po šesti měsících. U specificky psychiatrických problémů není potřebné stanovisko 

sociálního pracovníka, soudce může nařídit psychologický nebo psychiatrický 

posudek, který umožňuje osvětlit stav rodiče nebo dítěte s mentálním postižením 

nebo psychologickými problémy, které mají vliv na péči o dítě. Poté, co má soudce 

dostatek informací, může vydat rozhodnutí k ochraně dítěte. Soudce má k vynesení 

rozhodnutí roční lhůtu.

Dále soudce vydává výchovná opatření, tj. rozhodnutí na dobu určitou, 

maximálně na dobu dvou let. To znamená, že každý případ může být kdykoliv 

přehodnocen, maximálně však každé dva roky. Proto, aby byl soudce pravidelně 

informován o vývoji případu každého dítěte, pověřuje sociální pracovníky, aby mu 

v rámci opatření předkládali každého půl roku zprávu. Zákon stanoví, že soudce 

musí dát přednost udržení dítěte v rodině. K tomu může dojít v případě, kdy existují 

určité nedostatky v péči o dítě, ale má se za to, že rodině lze v těchto nedostatcích 

pomoci a situace dítěte se může vyvíjet pozitivně. Výchovná práce může zahrnovat i 

hlubší otázky, týkající se bezprostředně vztahu rodič-dítě (proč se mi nedaří najít 

čas, který bych strávil se svým dítětem) nebo osobních problémů rodičů 

(alkoholismus, deprese, nezaměstnanost). Schůzky s profesionály rodiče mohou 

přivést k tomu, aby si uvědomili své obtíže, případně se léčili nebo podnikli kroky 

vedoucí ke získání práce. V rodinách, kde děti nedokáží slovně vyjádřit své
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problémy nebo úzkosti, mohou probíhat i individuální sezení dítěte s vychovatelem, 

což dítěti umožní nalézt důvěru a svěřit se.

Vyžaduje-li si to situace ohrožení dítěte a rodičům chybí manévrovací prostor, 

nemůže soudce dítě v rodině ponechat a musí je  chránit tím, že je rodičům odebere. 

Zákon stanoví, že dítě musí být na prvním místě umístěno k druhému rodiči (žijí-li 

rodiče odděleně), na místě druhém k nějakému členu širší rodiny a na třetím místě do 

zařízení určeného k ochraně dítěte. Podle věku dítěte a jeho problémů se rozhoduje o 

umístění do kolektivu dětí, tj. dětské domovy sociálního charakteru nebo do 

pěstounské rodiny. Kritériem pro toto umístění je také snaha udržet sourozence 

pohromadě. Do pěstounské rodiny je přitom obtížné umístit více než dvě děti.

V případech, kdy je v rodině zjištěna mezi sourozenci významná rivalita, nebo mají 

děti problém najít uvnitř své rodiny vlastní místo, může být rozdělení sourozenců 

součástí práce s dětmi a s jejich rodinou. Oddělené umístění dítěti umožní usadit se a 

být plně respektováno. V případě umístění sourozenců na různá místa se příslušní 

pracovníci snaží zajistit častá setkání mezi sourozenci, alespoň jednou za měsíc. O 

umístění může být rozhodnuto naléhavě nebo po vydání výchovného opatření, kdy 

odpovědný pracovník usoudí, že jeho působení je  omezené. Pokud lze umístění 

připravit, přemýšlí se o směrování dítěte a je o něm rozhodnuto za podmínek pro 

rodinu nej lepších.

O umístění může být rozhodnuto v naléhavé situaci (paralela předběžného 

opatření) v případě nebezpečí, které dítě přímo ohrožuje. Například případ matky, 

která byla nalezena opilá na veřejném prostranství, když se snažila vstoupit do baru 

s dítětem v náručí a druhé, několikaměsíční dítě, nechala doma samotné. Tyto dvě 

děti byly umístěny okamžitě, zatímco matka byla buď vyslýchána na policii nebo 

hospitalizována. Jiný příklad: matka, krátce po porodu, bez partnera, nebyla schopna 

dítěti poskytnout nezbytnou každodenní péči. Po několika dnech v porodnici bylo 

dítě umístěno buď do kojeneckého ústavu nebo do pěstounské rodiny. Pokud dítěti a 

rodičům účinně nepomůže tým pracovníků angažujících se okolo umístění, mohou 

nenávratně poškodit rodičovský vztah k dítě.

Děti mladší šesti let jsou směrovány do pěstounských rodin, nebo do 

kojeneckého ústavu, podle počtu volných míst a podle konkrétního problematiky 

každé rodiny. Kojenecké ústavy jsou zařízením spíše kolektivní povahy, personál je 

v těchto zařízeních obzvláště oddaný i v péči o rodiče. O děti, které jsou v kolektivu
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rozdělené do malých skupin, se stará tým odborníků a může zde existovat výlučnější 

vztah dítě -  pečovatelka jako např. mezi profesionální pěstounkou a dítětem. 

Významné je, že je zde rozvíjena spolupráce s rodiči, čímž se zabrání riziku porušení 

vztahu rodičů a dítěte. Tým vychovatelů organizuje až tři schůzky s rodiči týdně, aby 

bylo možno vybudovat si vazby. To je podporováno prožíváním každodenních 

okamžiků: jídlo, koupel, hry atd. Rodiče se často učí dovednostem, které jim možná 

nikdo předtím neukázal. Kromě toho tyto schůzky za účasti vychovatele poskytují 

možnost pozorování vztahu rodič-dítě a vycházejí z nich návrhy, které odborníci 

předávají soudci na konci období umístění, od tří do šesti měsíců někdy i později. 

Na základě takto učiněných pozorování tým, kromě jiného, navrhuje rozšíření práva 

rodičů na návštěvy, zejména pak na návštěvy v domácím prostředí, kam dochází 

odborník, který doprovází rodiče v budování jeho vztahu s dítětem. Postupně se 

odborník stahuje a nechává rodiče se všemi jeho načerpanými dovednostmi, aby se 

sám postaral o dítě. To je ideální situace. Bohužel se ale také stává, i když to není 

časté, že rodič odmítá spolupracovat v těchto činnostech, které jsou, chceme-li to tak 

chápat, jakýmsi vetřením se do vtahu rodič-dítě. Stává se, že rodič přes veškerou 

dobrou vůli nedokáže péči o dítě zvládnout sám. V tomto případě nemůže ve vztahu 

dojít k pokroku a umístění dítěte musí být potvrzeno na delší dobu (nejdéle však na 

dva roky).

Pro starší děti existují také různá zařízení nebo služby pěstounských rodin. Tyto 

služby vykonávají stejnou sanační činnost pro dítě a pracují s rodiči, aby mohly 

soudci podat návrh na další orientaci dítěte. Podle prostředků, které má každý tým 

k dispozici, a podle zaměření zařízení se liší i způsob práce s dítětem.

Typ připravovaného nebo dlouhodobého umístění dítěte se používá, po 

několika měsících práce s rodinou. Poté, co tým získá jistotu, že není jiné řešení než 

návrh na umístění dítěte. Hovoří o tom s rodinou a umístění se může připravit se 

všemi členy rodiny. V tomto případě tým kontaktuje několik zařízení, do nichž by 

bylo možné dítě umístit. Představí jim nezletilého a jeho problematiku a vyhodnotí, 

ve kterém prostředí bude nezletilému nejlépe.

Soudce bdí nad kvalitou každodenní péče o dítě a nad prací, kterou odvádějí 

týmy spolu s rodiči, protože umístění jako takové není konečným řešením. Dítěti 

nelze pomoci, pokud nebude brána v úvahu také jeho rodinná dynamika. Týmy
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mohou odvést vynikající práci, ale ta nebude účinná dlouhodobě, jestliže se k ní 

nepřipojí rodiče. Dítě je konec konců dítětem rodičů, a často se po ukončení umístění 

vrací právě knim . Tendence týmů odborníků a pěstounských rodin „spravit“ dítě a 

jeho rány a přehlížet, nebo potlačit přitom zdroj jeho bolesti, tedy rodiče, je 

nemožné. Je samozřejmě třeba chránit dítě, ale také respektovat jeho rodiče, což 

znamená pracovat spolu s rodiči na všem, co se týká života umístěného dítěte.

V tomto směru si rodiče zachovávají svá rodičovská práva a musejí být zapojeni a 

informováni. Je nutné se s nimi radit a v případě sporu mezi rodičem a zařízením, 

rozhodne o problému soudce. V praxi jsou tyto případy vzácné, zařízení a rodiny 

jsou nabádány ke společnému vyjednávání.

U některých problémových adolescentů, u kterých klasické umístění (domov 

nebo pěstounská rodina) selže a oni i nadále nedělají nic konstruktivního, se stále 

častěji používá přerušený pobyt. To je prostředek, který umožňuje mladistvému na 

dobu tří až devíti měsíců opustit prostředí, na které je zvyklý, přerušit styky se svou 

rodinou a dalšími blízkými. V průběhu pobytu je  dítě vystaveno novým 

zkušenostem, které mu umožní zamyslet se nad svou existencí. Je to řešení, které 

někdy funguje a které může zůstat pozitivním momentem v životě mladého člověka,

i když to není řešení zázračné.

Soudce, v případě umístění dítěte, rodině odebírá rodinné dávky pouze tehdy, 

pokud se rodiče s dítětem nesetkávají nebo na ně nevydávají žádné náklady. Ve 

většině případů jsou dávky rodině ponechány, někdy je přijato opatření dozoru nad 

sociálními dávkami, což umožňuje kontrolovat, zda jsou dávky používány v zájmu 

dětí.

Proti všem rozhodnutím dětského soudce, kromě nařízení vyšetřovacích opatření, 

je  možné podat odvolání a že všechna rozhodnutí mohou být znovu přezkoumána 

odvolacím soudem. Přesto se však odvoláním neodkládá výkon rozhodnutí soudce, 

výkon proběhne a zpochybněn bude pouze, rozhodne-li takto odvolací soud.

Rozhodnutí soudce - rozsudek nebo usnesení - jsou vždy stanovena na dobu 

určitou, která je v rozhodnutí uvedena (od tří do čtyřiadvaceti měsíců). Po skončení 

této lhůty je soudce povinen znovu předvolat a vyslechnout rodinu a znovu zhodnotit 

situaci dítěte a jeho rodiny. Žádné rozhodnutí není definitivní a každá situace může 

být kdykoliv znovu přehodnocena: opatření práce s rodinou neslouží k tomu, aby 

trvaly do plnoletosti dítěte, a cílem umístění musí vždy být návrat dítěte k rodičům, i
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když ve značném množství případů je zřejmé, že tohoto cíle nebude dosaženo, 

protože obtíže jsou příliš velké, nebo proto, že si rodiče i děti na umístění zvyknou a 

nevidí důvod, proč jej zpochybňovat. Soudce si tak může uvědomit důsledky 

rozhodnutí, které učinil, a může upravit věci, dojde-li k vývoji, jedním nebo druhým 

směrem. Soudce stojí rodinám po boku v jejich vývoji, vidí, jak děti vyrůstají a dělají 

pokroky, ale vnímá i jejich kroky zpátky.

Role psychologa

Paní Hybler37 (2007) se ve svém příspěvku zabývala psychologickou dimenzí 

udržování a podpory vztahu mezi rodičem a dítětem separovaným od rodiny. 

Starost o dítě, o jeho fyzický a psychický vývoj, předpokládá též starost o jeho 

rodiče. Věnovat se dítěti a nevěnovat pozornost jeho rodičům, prohlubuje psychickou 

deprivaci dítěte, je  zdrojem úzkosti, deprese a někdy i nezvratných 

psychopatologických symptomů. Ani v případě soudního umístění dítěte, rodiče 

nepřestávají být rodiči svých dětí, mají nadále zachována rodičovská práva a 

povinnosti a mohou je vykonávat, pokud tato nejsou v rozporu se soudním 

nařízením. Mají právo na korespondenci, na návštěvy, na přímý osobní kontakt 

s dítětem. Rodiče mají právo být informováni o vývoji dítěte během umístění, o jeho 

zdravotním stavu, o školní docházce a o všech důležitých rozhodnutích týkajících se 

dítěte. Přítomnost rodičů v instituci je dána zákonem, je  podložena právně, 

rozhodnutím dětského soudce o výchovných opatřeních. Rodiče musejí být 

podporováni, doprovázeni sociálními pracovníky, vychovateli, psychology, aby se 

nevyvázali z rodičovské zodpovědnosti. Kvalita vztahu mezi profesionálními 

pracovníky a rodiči umístěných dětí má vliv na situaci dítěte, na jeho adaptaci 

v novém prostředí, na jeho psychický vývoj.

Cílem každého umístění je  návrat do původní rodiny. Pokud to nebude možné, je 

potřeba vytvořit podmínky, aby dítě mělo s rodiči pravidelný kontakt, a to i 

v případech, kdy se rodiče s velkou pravděpodobností nebudou moci o dítě postarat a 

zajišťovat mu každodenní péči. Každé dítě má právo znát své rodiče, svůj původ, 

každému lidskému jedinci musí být dána možnost porozumět vlastním kořenům a 

včlenit se do generační posloupnosti své rodiny. Usmíření se, i imaginární, s rodiči,

37 Ivanka Šimek-Hybler - psycholožka
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je  nevyhnutelnou podmínkou života, ten se nemůže rozvinout na základě nenávisti 

vůči těm, kteří nás přivedli na svět. Pozitivní obraz rodiče v psychice dítěte je 

nezbytným předpokladem a podporou duševního zdraví dítěte, dovoluje mu 

organizovat vnitřní svět a utvářet si pozitivní obraz sebe sama, své vlastní osobnosti. 

Je třeba se věnovat vztahu, do něhož jsou dítě a rodiče vepsáni, v němž existují, a to i 

tehdy, jedná-li se o vztah negativní či patologický.

Rodič, jemuž bylo odejmuto dítě, se rovněž nachází v situaci psychického 

strádání. Odloučení dítěte je pociťováno jako útok na vlastní identitu, rodič je 

zavalen pocity hanby, křivdy, úzkosti, deprese. Intervence odborníků jsou často 

nahlíženy rodiči jako násilí, obava z přehlížejícího pohledu sociálních pracovníků 

může představovat přehradu pro vzájemnou komunikaci. Je třeba se vyprostit z mýtu 

„špatných biologických rodičů“ a „dobrých institucí“ či „náhradních rodin“. 

Udržování kontaktu mezi dítětem a jeho rodiči je tedy nástrojem, 

psychoterapeutickým prostředkem pro snížení úzkosti dítěte, úzkosti ze ztráty, 

z odloučení, z opuštění. Existence pravidelného kontaktu mezi rodičem a dítětem, i 

když v některých situacích není možná jiná forma kontaktu než za přítomnosti třetí 

osoby, umožňuje dítěti konfrontaci mezi rodičem imaginárním a reálným. A vylučuje 

tak dva nebezpečné extrémy: idealizaci či naopak příliš negativní obraz rodiče a jeho 

úplné odmítnutí. Instituce, která se nezabývá rodiči, nemůže být vhodnou ani pro 

dítě. Instituce, ať organizuje ústavní výchovu nebo umísťování dětí v pěstounských 

rodinách, musí disponovat též vhodným systémem doprovázení rodičů.

Psycholog pracuje s rodiči formou rozhovorů a formou doprovázení návštěv. 

Rozhovory s rodiči jsou buď individuální nebo společné s vedoucí zařízení, návštěvy 

rodičů doprovází psycholog sám nebo v přítomnosti vychovatelek. S každým 

rodičem vede obsáhlý individuální hodinový až dvouhodinový rozhovor, zpravidla 

během prvních tří týdnů po umístění dítěte. Při něm se snaží vyslechnout verzi 

rodičů. Zajímá se o to, jak umístění prožívají, co znamená pro jejich vnitřní svět. 

Převážná část rodičů umístěných dětí měla též problematické dětství, poznali 

odloučení od rodičů, umístění v ústavech či v pěstounských rodinách. Žádá rodiče o 

souhlas, zda se může setkat individuálně s jejich dítětem a zda může být přítomna 

některým návštěvám. Ptá se rodičů na jejich plány do budoucna, co by si přáli pro 

své dítě, co navrhují. Pokud rodiče projeví zájem, pracují nadále formou



individuálních rozhovorů. V opačném případě sdělí rodičům, že se i přesto budou 

pravidelně stýkat ve společných rozhovorech s vedoucí zařízení.

Zpravidla jednou za měsíc či dva jsou rodiče vyzváni, aby se dostavili 

k rozhovoru s vedoucí zařízení a psycholožkou. Během těchto rozhovorů jsou rodiče 

informování o pobytu dítěte a průběhu umístění, o vývoji jejich osobní a rodinné 

situace. Centrem rozhovorů je dítě, jeho vývoj a budoucnost. Rodičům je sdělen 

návrh na další orientaci dítěte, který bude předložen dětskému soudci. Pokud je 

navržen návrat dítěte k rodičům, situace je  pro všechny zúčastněné snazší, 

optimističtější. Rodiče jsou spokojení a profesionálové mají pocit z dobře vykonané 

práce. Situace je komplikovanější a psychicky zátěžová pro rodiče i pro profesionály, 

pokud je  navrženo další umístění. V tomto případě jsou rodiče psychicky 

připravováni na to, že se dítě do rodiny zatím nevrátí. Je jim  důkladně vysvětleno, 

proč důvody k umístění nadále trvají. Osobní znalost rodičů a pravidelný kontakt 

s nimi během pobytu dítěte usnadňují celou situaci. V každém případě respektujeme 

rodiče v jejich rodičovství a v jejich citové vazbě na dítě. Někteří rodiče nemohou 

být rodiči na plný, ale jen na částečný úvazek, přestože své děti mají rádi, nemohou 

se o ně starat dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Rodičům je zdůrazněno, že 

o návrhu rozhoduje dětský soudce. Jsou informováni o právu mít advokáta a 

nesouhlasit s tímto návrhem.
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