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PŘÍLOHY 
 

Příloha I.  

PhDr. Miloslav Macela – člen Rady Pardubického kraje odpovědný za sociální 

péči a neziskový sektor, Krajský úřad, Pardubice 

 
1. Jaký byl impulz pro rozjezd pilotního projektu v Pardubickém kraji? 

 
Impulzů bylo hned několik. Jednak to byly signály z terénu o nefunkčnosti systému. Ty 

přicházely od pracovníků pobytových zařízení, ale také od pracovníků OSPODu. Šlo o tlak ze 
zdola systému, že skutečně takto to nefunguje a je potřeba s tím začít něco dělat. 

Dalším impulzem byla Analýza MVČR, která mapovala osudy dětí, které prošly 
školskými zařízeními v letech 1994-2007. Byť je tedy analýza zpochybňována mnoha lidmi, 
kteří pracují v systému. Ale přesto byly výsledky natolik šokující, že to byl další významný 
impulz k tomu, že jsme se rozhodli, že se s tím opravdu musí začít něco dělat.  

Pardubický kraj sledoval i přípravy Národního akčního plánu na začátku roku 2009, a 
ještě než byl schválen v červenci roku 2009, tak už se náš kraj hlásil, jako pilotní kraj, kde se 
nový systém bude zkoušet. 

Další významný impulz je ještě jedna transformace, která probíhá v Pardubickém kraji, 
týkající se ústavní péče v pobytových zařízeních, který zřizuje kraj sociální oblasti. Cílovou 
skupinou jsou osoby s mentálním postižením, pochopitelně část tvoří také děti. Ale zjistili 
jsme, že poznatky, procesy, které probíhají v transformaci pobytových zařízení sociální 
oblasti, lze přenést do oblasti péče o ohrožené děti a do pobytových zařízení do školské a do 
zdravotnické oblasti atd.. V těchto oblastech jsou opravdu některé záležitosti shodné.  

Pro mě osobně byl impulzem skutečně zpráva MVČR, kdy jsem si uvědomil, že to je 
opravdu velmi vážné společenské téma a že to je opravdu velký průšvih. 

 
2. Mohl byste popsat postup vývoje transformace systému péče o ohrožené děti 
v Pardubickém kraji? 

 
První fáze byla vybojovat to, abychom se vůbec pilotním krajem mohli stát. Tato fáze 

trvala 1 rok. Šlo tedy o politické rozhodnutí, že Pardubický kraj se tímto tématem bude velmi 
vážně zabývat. 

Druhá fáze spočívala ve vytvoření týmu lidí, kteří celou reformu posunují kupředu. 
Vznikla stálá pracovní skupina, kde jsou zastoupeni, lidi ze všech typů pobytových zařízení. 
Tedy z kojeneckých ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou. Dále jsou 
zastoupeni lidi z OSPOD, NNO, soudkyně, lidi z oblasti psychologického poradenství, a 
samozřejmě se účastní 3 radní, kteří odpovídají za sociální věci, za školství a za zdravotnictví. 
Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. V první řadě jsme se zaměřili na informovanost 
terénu. Protože to už bylo v době, kdy NAP v červenci 2009 existoval.  
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3. Mohl byste popsat, jak projekt postupuje po jednotlivých krocích? 
 
Na podzim roku 2009 jsme začali informovat širší veřejnost o cílích NAP o záměrech 

Pardubického kraje. Zároveň se pracovalo na představě pilotního pracoviště, co by mělo 
splňovat a co by mělo fakticky dělat. 

Dnes jsme ve fázi, kdy se dělá ten první zásadní krok a to je Analýza stávajícího systému 
péče. Abychom věděli, co vlastně budeme reformovat, tak si musíme terén nejdříve důkladně 
zmapovat. A to probíhá právě v těchto dnech a týdnech. 

  
4. V jaké fázi je analýza systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji? 

 
Řekl bych, že jsme zhruba v polovině. Proběhla první část, která spočívala v předání 

metodiky, kterou jsme převzali od organizace LUMOS. Což je ještě další krok v tomto procesu 
a to navázání formální spolupráce s touto organizací. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o 
spolupráci s touto organizací. A to byl vlastně další impuls pro spolupráci, na ten bych 
nesměl zapomenout. Ano, tím to vlastně začalo, paní Rowlingovou. To se ovšem týkalo 
transformační části s dětmi s mentálním postižením. Protože klecová lůžka byly v ústavech 
pro tyto děti. Ale tím se vlastně téma, péče o lidi s mentálním postižením, rozšířilo o péči o 
ohrožené děti. A najednou se péče o ohrožené děti stává prvním tématem a téma péče o lidi 
s mentálním postižením se dostává trochu do pozadí. Nechci říct, že je to téma méně důležité, 
ale do jisté míry jednodušší. Vraťme se ale zpět k analýze. 

 Byli proškoleni tazatelé. My jsme zvolili ten způsob, že analýza bude provedena ve 
všech pobytových zařízeních v Pardubickém kraji, kterých je zde 18. A přibližně na polovině 
OSPODů.  

 
5. Jak se jednotlivé kroky reálně realizují? 

 
Reálně to vypadá tak, že tazatelé navštěvují jednotlivé instituce a provádějí zde řízené 

rozhovory a vyplňují dotazníky. S tím, že tato fáze by měla být do konce června 2010 hotová. 
A poté dojde k vyhodnocení analýzy, jak kvalitativní tak kvantitativní části. A na základě 
výstupu poté začneme psát samotný pilotní projekt. Což bude během léta. Vyšly už první 
zprávy, které hovoří o tom, že systém je na tom ještě hůř, než jsme si všichni mysleli. 

Tento výzkum chceme využít vedle toho, že má za cíl získat tvrdé data, také k tomu, že 
chceme některé nejvýraznější případy využít k upozornění na nefunkčnost systému. Takže se 
rozpracovávají i konkrétní kazuistiky, samozřejmě anonymně, ale chceme je použít jako 
argumentační základnu. A upozornit na ty úplně nejhorší věci a těch je, bohužel, hodně. 
Chceme upozornit na to, že to takto dál nejde. 

 
6. Jak si ideálně představujete spolupráci organizací a institucí v Pardubickém kraji 
na transformaci systému péče o ohrožené děti? (jakmile prob ěhne a vyhodnotí se 
analýza a sestaví se pilotní projekt) 

 
Česká republika potřebuje, aby se v systému udělal pořádek. NAP má příhodný název 

směřuje k Transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti. V současné době si každý 
jede po své linii a každý si do jisté míry dělá opravdu, co chce. Na řadu věcí neexistují 
standardy, neexistují metodiky. Takže celá reforma by měla mít dvě části. Jedna by měla 
zaštítit národní úroveň, mám na mysli standardizaci systému. 
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Na regionální úrovni by měly sehrát klíčovou roli kraje, které mají velkou zodpovědnost 
za tvorbu sítě služeb v daném regionu. A ministerstva by se měla zaměřit na metodiky, 
standardy a na reformu práce OSPODů, protože zde se jedná o přenesenou působnost. A tyto 
změny se musí dít ze shora.  

A čím my tomu můžeme pomoci ze zdola. Tak tím, že budeme lidi vzdělávat, že je budeme 
trénovat k práci dle nových metod práce.Ale opravdu se musí začít tím, že se nastaví 
standardy. A lidem se řekne, co mají jasně a konkrétně dělat. Protože v současné době je 
v tom chaos. Každý si dělá, co chce a bohužel, jde o děti. To je ten průšvih.  

Z analýzy vyvstanou zjištění o mezerách v systému. Pilotní projekt by měl popsat velmi 
konkrétní kroky, jak mezery zaplnit. Jsou tři oblasti, ve kterých by měla reforma probíhat:  

1. Reforma práce OSPODů, a velmi ambiciózně říkám také soudů, policie a státních 
zastupitelství. Protože to je provázaný systém. Pokud se neprovede reforma zde, tak se dál 
neposuneme. Pokud se změní OSPODy a nezmění se nic na soudech, tak to také nepůjde.  

2. Měla by se změnit síť služeb pro biologické rodiny, ale i pro rodiny náhradní, a také 
náhradní rodinou péči. S tím, že zde bude kladen velký důraz na prevenci. 

 3. Transformace pobytových zařízení, což se pojí se změnou sítě služeb, protože 
transformované pobytové zařízení by se pak mohla zaměřit na terénní ambulantní služby. A 
můžou tak přispět ke vzniku potřebné sítě služeb. 

No a tyto tři oblasti se musí spustit současně. Samozřejmě v malém, nejsem snílek, který 
by řekl, že v celém Pardubickém kraji se vybuduje najednou nový sociální systém. To určitě 
nepůjde. Ale např. lokálně na území jednoho okresu by se vyzkoušel nový systém a ten by se 
postupně rozšiřoval do celého kraje. 

 
7. Jak vnímáte spolupráci na změně u NNO a úřadů v rámci vašeho kraje? 

 
Je opravdu potřeba říci, že je to postaveno na několika lidech, kteří jsou otevření. Jsou 

lidé otevření na území OSPODů. Samozřejmě ze strany NNO je tlak na změnu vyšší. Protože 
to vychází z podstaty neziskového sektoru. Spolupráce je nyní velmi ostražitá.  

 Do budoucna by to mělo být tak, že veřejná zpráva bude v roli objednatele a tvůrce 
sítě služeb a NNO by byly v roli dodavatele služeb. To by byl ideální stav. Sociální pracovnice 
na OSPODu dnes nedělají sociální práci, protože na to nemají vůbec žádné kapacity. Ideální 
stav je takový, že sociální pracovník na OSPODu je vzdělaný, zjistí problém v rodině a 
objednává službu u NNO o níž ví, že provádí např. sanaci rodiny. Sociální pracovník je ovšem 
přesvědčen, že lidi z NNO prošli také řádným vzděláním a také mají standardy a metodiky, dle 
kterých postupují a odvedou standardizovanou práci. Což dnes takto není. Není to tak ani na 
straně NNO, protože spousta sociálních služeb pro rodiny není zákonně upravena (např. 
nekorespondují se zákonem o sociálních službách). Takže NNO si do jisté míry dělají, co 
chtějí, nebo to zkouší a různě jinak vymýšlí. Což vyplývá z toho, že nemají ani oporu v zákoně.  
OSPODy by i služby využívat chtěly, ale jednak tady ty služby ani neexistují a když už existují, 
tak není vydiskutována přesná podoba služeb. Přesně vyspecifikovaná podoba služeb, 
poskytovaná NNO, by napomohla k akceptaci OSPODy, protože by získali větší přehled a 
mohli by si říci, ano, toto je přesně ten typ soc. služby a práce, kterou potřebujeme. S těmito 
konkrétními výsledky.  

A přesně to se musí dát dohromady. OSPODy musí přesně vědět, co si objednávají a 
NNO musí přesně vědět, co mají odvádět za práci. A zase jsme na začátku u standardů.  
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8. Je v Pardubickém kraji vůbec pro OSPOD tato nabídka spolupráce s NNO 
možná? V takové míře, aby si mohli vybírat určité služby? 

 
Není. Samozřejmě je tu Amalthea, o. s. a to je v podstatě jediná NNO, která se tomuto 

tématu systematicky věnuje. Na druhou stranu je zde řada NNO, které by to také chtěly dělat. 
Typově např. Charity, ty mají velký zájem o práci s rodinami a dnes se věnují převážně 
seniorské problematice. Ale v případě, že se jim vytvoří podmínky na úrovni vzdělání lidí, a 
pak na úrovni dotačního systému, tak věřím, že se do toho zapojí. 

Ale i kraj teď bude muset zafungovat jako objednatel a říct, že potřebujeme, aby 
organizace rozšířily podpory svých činností a do této problematiky se zapojili. A říci, 
nabízíme vám toto. Což Pardubický kraj chce udělat a to ve dvou fázích: 

1.    Ještě v tomto roce by mohl vzniknout grantový program na přípravu NNO, zaměřený 
na podporu odborných služeb 

2.    A následně v  příštím roce, už tuto činnosti zohlednit při grantových řízeních. NNO 
na tyto určité služby peníze dostanou, ale vše musí být nejprve vymyšleno a připraveno 

Nyní je Pardubický kraj v takové unikátní situaci, kdy se nám díky EU podařilo získat 
2500 milionů na 3 roky, takže se nám do jisté míry rozvázaly ruce. Díky tomu část 
„krajských“ peněz můžeme použít na řešení situace v této problematice. A navíc máme tu 
výhodu, že můžeme dávat peníze i službám, které nejsou v režimu zákona 108 o sociálních 
službách. A v současné době i takový grantový program máme. Jde jen o tom, abychom do 
tohoto grantového programu doplnili orientaci NNO na poskytování služeb pro rodinu a dali 
tam peníze. Ale to je krok dva. Naší prioritou je teď zjistit mezery v systému a to co přesně 
potřebujeme a je potřeba to vše vědět i kvantitativně např. jak velké služby stavět. Tyhle data 
by měla přinést analýza a pilotní projekt by měl modelovat už nějakou konkrétní síť služeb. A 
na tuto síť služeb my budeme NNO „tlačit“, aby ji zaplnily a byla naplněna. A zároveň 
budeme tlačit i pobytová zařízení, aby se vysouvala do terénu, aby kapacity, které v současné 
době máme, které nejsou využité, naštěstí, tak aby se pobytová zařízení začala 
přeorientovávat právě na terénní ambulantní služby.  

Síť by měla vzniknout ze dvou směrů, jednak NNO budou rozšiřovat své služby a jednak 
pobytové služby se budou vytahovat ven do terénu.  

První změny vidím tak za 5 – 10 let. To opravdu není v tomhle tom žádná doba.  
 

9. Mohl byste stručně popsat, jak probíhá spolupráce na změně v tomto systému v 
rámci ostatních krajů? 

 
V tuhle chvíli má Pardubický kraj 0,5 až 1 rok náskok nad ostatními kraji. Samozřejmě si 

uvědomuji, že není možné, aby reforma proběhla v jednom kraji, to je opravdu málo. I tlak na 
ministerstvo i komparace postupů a výsledků je velmi dobrá, aby probíhala ve více krajích. 
Takže v současné době jsou 4 pilotní kraje. Kromě našeho Pardubického, ještě Olomoucký, 
Zlínský a Karlovarský, kde jsou ve fázích, kdy my jsme byli řekněme někdy v polovině roku 
2009. Na druhou stranu je to vymyšleno tak, aby oni velmi rychle prošli to, o co my jsme měli 
náskok. Například půl roční komunikace s terénem, plánování a pořádání seminářů, 
konferencí. To ostatní kraje udělají rychleji. Informační tlak na odbornou veřejnost bude větší 
a bude intenzivnější, protože přece jen už se mají o co opřít. My už máme zkušenosti, např. jak 
lidi reagují, můžeme říci, jak se mají stavět semináře, jak se lidé mají na semináře zvát, 
protože my jsme také zapomněli na spoustu skupin, které bychom měli oslovit, tak jsme to 
museli dělat znovu. Ostatní kraje už to budou mít od nás předpřipravené, takže tímhle projdou 
rychleji než náš kraj.  
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Tyto rozdíly by se měly srovnávat na podzim tohoto roku, kdyby u nich začaly probíhat 
analýzy. A z Pardubického kraje můžeme začít porovnávat data s výstupy analýz dalších 
pilotních projektů v ostatních krajích.  

Nyní se jedná o tom, aby výzkumný ústav, který by analýzy měl dělat, je dělal tak, aby 
metodika byla srovnatelná. A vypadá to, že to půjde. 

Na konci roku bychom měli mít výstupy ze 4 krajů. A to už budou velmi silné argumenty, 
proto aby se něco dělo i na národní úrovni.  

 
Spolupráce formálně probíhá tak, že v rámci meziresortní koordinační skupiny vznikla 

pracovní skupina pro pilotní pracoviště. Jsou zde zastoupeny 4 kraje, je zastoupen Lumos a 
samozřejmě ministerstvo. Nyní jsme ve fázi předávání zkušeností, to je jedna část. Druhá věc 
je vyjednávání s ministerstvem o dohodě o společném postupu při implementaci NAPu. Která 
už by měla být pro všechny čtyři kraje stejná.  

Probíhá i krajská spolupráce. Opravdu si přeji, aby tento projekt nebyl jen na 
Pardubickém kraji. V reformě se musí udělat najednou asi 30 nebo 40 kroků. Tak ideální by 
bylo, kdyby se každý kraj mohl zaměřit na nějakou jinou cílovou skupinu nebo problém. Aby 
se pilotovaly v různých krajích různé věci. Protože dělat to vše v jednom kraji by bylo skoro 
nemožné. Takže v jednom kraji by se více zkoušela změna práce OSPODů, v jiném kraji by se 
třeba zase více zaměřili na transformaci pobytých zařízení. 

   
10. Myslíte, že potom budou výsledky srovnatelné. Protože v každém kraji je jiná 
dostupnost služeb a jiné možnosti? 

 
Ano, ale principy a metody budou stejné. My tvoříme národní systém, my nemůžeme 

vytvořit 14 malých systémů péče o ohrožené děti. Jde spíše o to, že když se půjde opravdu do 
realizační fáze, tak je s tím strašně moc práce. A je dobré práci rozložit na více krajů. 

To vše má samozřejmě podmínku, že se informace budou velmi rychle předávat nebo 
skoro rovnou sdílet. Nejde to, že si jeden kraj bude např. rok pracovat na projektu a 
zpracovávat segmenty a pak teprve vypustí informace. Takhle to nejde. Bude to opravdu o 
intenzivní práci v kraji, ale neustále bude propojen s ostatními kraji. No, jsem na to zvědav, 
protože i vymyslet toto informační prostředí bude opravdu složité. A také komunikační 
strategie.  

 
11.  Jak je to v Pardubickém kraji s předáváním informací? Je Pardubický kraj 
zapojen do SVI? 

 
Ano, také. Paralelně zde jede řada projektů, které se dotýkají této problematiky. Je v tom 

zapojených 5 rezortů jen na národní úrovni. MPSV vede systém SVI. MSČR nevím přesně na 
čem pracuje, zda spolupracuje se soudy, ale o reformě soudů se tady hodně hovoří atd., 
MŠMT má také svou rámcovou linii. 

 Každý jede po své linii a je potřeba to dát dohromady i na národní úrovni, aby to 
opravdu mělo jeden směr. Ale to bude po volbách. Zda už konečně bude stabilizovaná vláda a 
příslušní ministři. Potom bude třeba, aby mistři tuhle problematiku začali podporovat. Jedná 
se o vládní dokument, tak by to mělo být automatické, ale bohužel není. 

 Takže já doufám, že i tohle se nějak sjednotí. Zatím je to hodně roztříštěné. Ale je to 
opravdu strašně složitý proces. A v podstatě nemá dnes řízení. Lucie Nováková to koordinuje 
na MPSV, ale to je nedostačující. To je tak zásadní reforma, že na to musí být celé oddělení 
lidí, kteří to budou řídit. Takhle to nejde. 
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12. Kde jsou podle Vás limity nebo slabiny pilotního projektu? 
 
Slabiny, no to doufám, že nebudou! Jinak limitem je nepochybně legislativa. Kraje sice 

mají možnost legislativní iniciativy. Na druhou stranu, cokoliv se do parlamentu poslalo, tak 
to nikdy neschválil. Jen z principu, že to je legislativní iniciativa krajů.  Takže i to je 
předmětem dohody mezi ministerstvy a kraji, že to co se v krajích odzkouší, tak se bude 
promítat do legislativní práce. Protože my tady můžeme opravdu spoustu věcí udělat sami. To 
na co máme kompetence, ale u spousty záležitostí bude potřeba změna zákona např. celá 
oblast náhradní rodinné péče, nebo to co se děje v pobytových zařízeních zřizovaných 
ministerstvy. Tyhle zákonné normy se budou muset měnit.   

A my se dostaneme do fáze, kdy připravíme nový systém. Polovinu věci budeme moci 
změnit my, protože o tom rozhodne zastupitelstvo. Ale u druhé poloviny to nepůjde, musí se 
změnit nejprve zákon. A poté to půjde aplikovat do praxe.  

V postatě by to mělo vypadat tak, že v našem kraji vytvoříme nějaký podle nás ideální 
model, ten předáme na úroveň ministerstev. A ten by se měl ve stálé a permanentní 
komunikaci promítat do legislativní práce. A zákony by se měly šít na míru tomuto 
konkrétnímu novému systému. To je hlavní limit, který vidím. 

A pak samozřejmě financování, to je další velmi vážné téma. Reforma bude velmi 
nákladná. Nemyslím si, že v systému nejsou peníze, jsou. V systému je obrovské množství 
peněz. Protože i pobytové služby jsou velmi nákladné. Ale než dojde ke skutečné transformaci, 
tak chvíli poběží dva paralelní systémy. A to se musí zafinancovat. Nemusí to být dlouho, 1 – 3 
roky, ale i tak půjde o 100 milionové částky možná miliardy. A ty se musí najít.  

Další obrovský objem financí se bude směřovat do vzdělávání lidí. Protože reforma není 
ani tak o tom, že se „rozpustí“ nějaké domy. Ale je to o změně metod práce. Lidem se musí 
změnit přístup k práci. Kdy lidi začnou přemýšlet jinak, začnou k tomu přistupovat jinak. A 
ono to pravdu jde. I v současné době jdou vidět rozdíly v práci jednotlivých pobytových 
zařízení. Jsou zařízení, které jsou schopny vracet děti do rodiny, spolupracují s biologickými 
rodinami atd.. Ale jsou i pobytové zařízení, které jsou naprosto uzavřené. 

 
13. A jakým způsobem by mělo probíhat vzdělávání pracovníků? 

 
Formou akreditovaným vzdělávacích seminářů. Ale nejprve se musí vymyslet, v čem je 

budeme vzdělávat. Tzn., že nejprve musí být standardy práce. Ale standardy nemůžou být 
nařízeny se shora, že takhle to definitivně bude. Je potřeba lidi opravdu vtáhnout do přípravy 
standardů, aby věděli, že se na tvorbě podílejí.  

Hovořil jsem o třech základních segmentech reformy (OSPODy, síť služeb, transformace 
pobytových zařízení). Tak v podstatě na každou část by byl zaměřen jeden vzdělávací projekt 
dotovaný z EU. Klíčovým bodem teď je vypracovat náplň k jednotlivým seminářům. Nejdříve 
musí být pilotní projekt, který popíše procesy změny a zároveň musí ministerstva pracovat na 
standardech. 

 
14. V jakém časovém horizontu si myslíte, že se může změnit stávající situace, kdy se 
nachází v ústavní péči 20 000 dětí?  

 
To nemáte správné číslo, správné číslo je 12 000. Já Vám vysvětlím, jak to vzniklo. ČR 

nebo různé NNO hlásí 20 000 dětí. Nevím tedy přesně, kde to vzniklo, to už jsem se 
nedopátral. Vzniklo to tím, že místo počtu dětí v ÚSP se nahlásil počet všech klientů v ÚSP. 
Bylo mi pořád divné, že se uvádí 10 000 dětí v pobytových zařízeních a říkal jsem si, že to 
není možné, protože v našem kraji jich je 70 – 80.  
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Mám přístup ke kapacitám všech zařízení. Tak jsem sečetl nahlášené kapacity za celou 
republiku. Tam už se uvádí rozlišené cílové skupiny i věk. Kvůli příspěvku na péči. Takže děti 
do 18 - ti let ÚSP je kolem 1 tisíce. Ale počet klientů celkově je 10 000. Nevím, kde ta chyba 
vznikla, ale je to tak. Nechávali jsme to ještě jednou ověřovat přes ministerstvo, ale ČR 
dlouhodobě hlásí 20 000. Ale ono i 12 000 dětí je opravdu mnoho. 8 000 je ve školských 
zařízeních, 2 000 je v kojeneckých ústavech.  

Tak jsme si říkali, že tímto zjištěním jsme udělali první krok transformace. Snížili jsme 
počet dětí v ústavní péči skoro o 10 000. Pořád mi ty čísla neseděly, říkal jsem si, že to tedy 
asi bude navýšeným počtem dětí v nějakém jiném kraji, ale zjistili jsme, že chyba vznikla 
v tom, že se započetli všichni klienti. Co tedy nevím přesně, je počet dětí umístěných v 
 psychiatrických léčebnách, ale to bude řádově ve stovkách.  

A pak je ještě potřeba si dát pozor na kapacity a skutečný stav. Ale já spíš počítám 
s kapacitami, protože ty jsou pevně dané. Aktuální stav se stále mění. Ale kapacity nejsou 
naplněny, takže faktický stav umístěných dětí bude v tuto chvíli ještě míň. 

Takže si dejte pozor, opravdu to není 20 000. Ale my jsme ještě v lednu 2010 také uváděli 
20 000, na toto jsme přišli až v únoru. Oficiálně jsem však nikde nevystoupil, protože to by 
zase nahrálo tomu, že by si lidé řekli, že to není zase tak hrozné. Opravdu hrozné je, že 
nevíme, kolik máme dětí v ústavní péči. Protože ČR to prostě neví. Když se podíváme na 
statistiky jiných zemí, tak všechny mají systém a statistiky, kolik dětí mají v DD, kolik dětí 
v pěstounské péči atd.. ČR to přesně neví, posílá a zveřejňuje velmi rozdílné data. Udává 
odkazy na různé výzkumy, s naprosto rozdílnými daty. A pořád s tou samou chybou. 

 
15. Takže Váš odhad časového horizontu, kdyby se mohla situace začít měnit? 

 
První drobné změny by mohly nastat od příštího roku. Zásadnější dopad na systém vidím 

do pěti let. Ale za jedné podmínky, že se změní legislativa a bude to mít zákonný podklad. Já 
mám tento optimismus z toho, jak funguje zákon o sociálních službách. Který když se přijal, 
tak začal fungovat v mnoha ohledech, změnilo se prostředí. Tím, že se udělaly standardy, tak 
se do procesu vtáhli lidi, kteří přemýšlí o své práci. Protože to je další velký problém, že 
práce se vykonává automaticky, že jsou tam zavedené určité stereotypy, které fungují 30 let. A 
to je největší problém, je potřeba „otevřít“ lidem hlavu a nabídnout jim trošku jiný pohled na 
svoji práci. A to se v sociální práci povedlo. Já když jezdím po jednotlivých zařízeních, tak 
vidím, že některé jsou velmi otevřené, některé naopak velmi uzavřené. Ale když jsem 
nastupoval před 8 lety do této funkce, tak ty ústavy vypadaly opravdu děsivě. A dnes jsou 
všichni ředitelé pro transformaci, všechny zařízení se vysouvají do terénu, dělají chráněné 
bydlení, posílají klienty do běžného života. Vypadalo by to, jako by se sami rozpouštěli, ale 
oni taky sami zjistili, že to není o tom, že by ubývali zaměstnanci, naopak. Tento typ péče je 
náročnější v tom, že lidi přibývají a práce je radostnější. Takže dnes tím že ředitelé změnili 
postupy práce. Ostatní vidí změny, a opravdu funguje dělat věci jinak. A všichni jsou 
spokojenější. Tak teď je potřeba, aby to proběhlo ve školské a ve zdravotnické oblasti. 

Přičemž u kojeneckých ústavů, tam je to samostatné téma, protože tam by žádné děti být 
neměly vůbec. 

Takže já to vidím na 5 let. Celková reforma bude trvat 10, 20 let, než to dopracujeme 
tam, kde je např. teď Velká Británie. 
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Příloha II. 

Bc. Anna Chochulová – vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí M ěÚ Praha 2 

 
1. Mohla byste vyspecifikovat Vaši cílovou skupinu klientů? A jakým způsobem se 
nejčastěji Vašimi klienty stávají?  

 
Nejčastějšími klienti jsou děti a lidi, kterým byly děti svěřeny do pěstounské péče. 

Nejčastěji se jedná o prarodiče dětí.  
Ze zákona se dětem musíme věnovat jednou za půl roku, po převzetí do náhradní péče 

po třech měsících. A jednou za půl roku musíme dělat kontrolu v rodinách. Jde o jistý druh 
doprovázení, ale samozřejmě kontakt je daleko širší. Pěstouni vědí, že můžou přijít a přichází. 
Problém je, že hodně pěstounských péčí je problémových. Pak se děti stávají klienty u 
kurátorek pro mládež. Ale většinou je to tak, že přicházejí pěstouni sami. Pak samozřejmě 
když děláme šetření a kontroly v různých rodinách, tak nám může něco avizovat dětský lékař 
nebo MŠ a ZŠ. Stává se to v současné době docela často. 

 
2. Jaké jsou nejčastější způsoby zprostředkování prvního kontaktu s rodinou při 
zjištění zanedbávání dítěte? 

 
Pokud se jedná o zanedbávání dítěte v rodině, tak maminka za námi většinou sama 

nepřijde. V současné době se začíná objevovat hodně anonymních udání (upozornění na to, že 
se v rodině něco děje). Lidé se nám nechtějí představit a označují nám, kde by eventuelně 
mohlo k něčemu takovému docházet. Někdy upozorňují na špatnou situaci v rodině sousedi, 
někdy prarodiče, někdy školy, dětský lékař nebo policie.  

Minulý rok jsme měli nárůst v oznámení, špatné situace v rodině, přímo dítětem z rodiny 
(jednalo se o týrání).  

 
3. Kolik klient ů mají pracovníci vašeho oddělení v kompetenci a kolik je to klientů na 
jednoho pracovníka? 

 
Za toto pololetí jsme zaznamenali mírný nárůst klientů. Máme v současné době asi 3000 

spisů, z toho asi 1700 živých. Tyto spisy vychází na 7 sociálních pracovnic včetně mě. Já jsem 
vedoucí, dále na oddělení máme 4 terénní pracovnice a 2 kurátorky pro mládež. Je těžké to 
takto vyčíslit, protože některé případy se prolínají, např. se náš případ dostává i ke 
kurátorkám. Takže je to hodně o domlouvání a spolupráci s kolegyněmi. 

 
 

4. Dle čeho posuzujete míru ohrožení rodiny či dítěte např. dostatek péče, dostatek 
prostředků na důstojný život…? 

 
To je velice široký záběr. Posuzujeme rodinu jako komunitu, vzájemné vztahy, 

samozřejmě bytovou otázku, sociokulturní úroveň, finance, vztahy mezi členy rodiny, 
sourozenecké vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi. Je tam toho strašně moc. Existuje metodika 
z MPSV, takže se snažíme pracovat a vyhodnocovat podle ní. 

Specifické vyhodnocování probíhá v případech náhradní rodinné péče. Jiné 
vyhodnocování probíhá při „normální“ sociální práci a u kurátorů je to zase jinak specifické. 
Nevím, zda je to populární, ale mnohdy je to také hodně o intuici. A jde o zkušenost sociálních 
pracovnic, protože jsou jisté indikátory, které se v ohrožených rodinách opakují.  
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Nedávno jsme o využití intuice na jedné skupině diskutovali a vznesla se vlna 
nesouhlasu. Zazněly názory, že přeci není možné vycházet z „nějaký“ intuice. Ale byly tam i 
policisti a ti se přidali na naši stranu a v podstatě se nás zastali, říkali, že 90% odhalení 
domácího násilí nebo zneužívání nebo zanedbávání je postaveno na intuici. Ne vždy je situace 
v rodině čitelná, a člověk do případu velmi těžko proniká.  

 
5. Jak se Vám daří dále spolupracovat s rodinou, postupujete a snažíte se pracovat 
dle metod sanace? Jak probíhá spolupráce s rodinou? 

 
Je to hodně složité. Nejtěžší pro nás je pracovat na motivaci rodiny. Pokud se nám 

rodinu podaří přesvědčit ke spolupráci a k tomu, aby začala s problémem něco dělat, tak 
nikdy nejsme schopni to zvládnout sami. Většinou do toho vtahujeme další složky. Není to až 
tak odborná pomoc jako přímo sanace. Ale je to základní pomoc institucí, jako jsou MŠ, ZŠ, 
zdravotníci, pedagogiko-psychologická poradna, pokud je třeba tak rodinný terapeut nebo 
jiné specifické služby např. doučování dětí. Určitě je to o tom, že hledáme z nabídky to, co by 
pro rodiny bylo dobré. A hlavně vybíráme to, co i rodiny jsou ochotny přijmout. 

 
6. Jak pomáháte rodičům, aby spolupráci přijali? Aby rodi če nebrali sociální 
pracovnice, jako direktivní sílu, která jen „nařizuje“? 

 
To je náš zásadní problém. Hodně často jsme i represivní a zde se to právě tříští. Je to 

hodně o vycítění atmosféry a potřebách rodiny. Je důležité vést rodiny k tomu, aby problém 
uměly vzít za své. To je hodně složité. Pak situace závisí i na spolupráci s jednotlivými 
odborníky, oni už znají lépe, než my sociální pracovníci, jak rodinu zmotivovat. Přijít s nimi 
na to, že je problém opravdu rodiny a že je třeba s ním začít něco dělat. Hodně 
spolupracujeme se Střepem a Kolpingovým domem, s dětskými psychology, psychiatry. A 
využíváme i asistovaný styk.  

U zanedbání je to hodně těžké, protože v ČR nejsou organizace, na které bychom se 
mohli obrátit, a zadat zakázku pro práci s rodinou. V takových rodinách bývá zásadní 
problém např. hygiena a OSPOD opravdu nemá na koho se obrátit pro spolupráci. Ale to 
samozřejmě není jediný problém, další oblastí jsou vztahy v rodině.  

 
7. Jak probíhá spolupráce s rodinou při nařízení předběžného opatření (u případu 
kdy je dítě zanedbáváno)? 

 
Takový případ jsme už dlouho neměli. Snažíme se o zmapování vztahů v širší rodině. A 

pokud je možnost nalezení pomoci v širší rodině, vždy volíme tuto variantu, abychom nemuseli 
nařizovat předběžné opatření. Ale když už k udělení předběžného opatření dojde, je zásadní 
vyhodnocení situace, společně s ostatními spolupracujícími institucemi. Zda jde opravdu o 
ohrožení dětí. Musí se zvážit, jaké ohrožení dítěti hrozí. Dle závažnosti situace můžeme podat 
dva typy předběžného opatření. Pak se podává návrh k soudu a soud rozhoduje. Ke každému 
návrhu musíme dodat podložené důkazy. A pokud soud návrhu vyhoví, tak dojde k realizaci, 
tedy k umístění. Umístění vykonává soudní úředník ve spolupráci s OSPOD. A samozřejmě 
pokud je možná součinnost, tak by u toho měli být rodiče.  
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OSPOD je povinen zajistit doklady potřebné k umístění dětí, rodný list, očkovací průkaz 
apod. Součástí je podrobná rodinná anamnéza. Diagnostický ústav či Klokánek je seznámen 
jednak s rodinnou anamnézou a jednak se situací, co se s rodinou dělo, než došlo k umístění. 
Po umístění dítěte je kontakt mezi OSPOD a dítětem častější. Jednou za 3 měsíce jsme 
v kontaktu jak s dětmi, tak se zařízením, ve kterém je dítě umístěno, tak s rodiči dětí. V této 
fázi se stává, že rodiče tuto situaci berou jako konečné řešení. Nechtějí na sobě pracovat. Ono 
to vyplývá z toho, že když rodiče nechtěli spolupracovat před umístěním dítěte, aby té situaci 
předešli, tak pak je to pro ně ještě těžší. 

U předběžného opatření podle paragrafu 76a se nás soud musí ptát, zda se předběžné 
opatření bude prodlužovat a jaké jsou v případu podmínky. A pak se buď předběžné opatření 
zruší, nebo se zahájí řízení o výchovném opatření. A až poté dochází k definitivnímu 
rozhodnutí, zda bude nařízena ústavní péče, nebo soudní dohled za podmínky, že se dítě vrátí 
zpět do rodiny. A v těchto chvílích vidím velký prostor pro práci s rodinou. Aby se předešlo 
nařízení ústavní péče, je třeba zainteresovat do případu co nejvíce institucí. Ale opravdu 
nejdůležitější je motivace rodiny.  

Máme zde rodiny, které si děti z ústavu berou, ale mnohdy mi přístup rodiny přijde 
takový, jako by situaci brali tak, že je dítě v ústavu na táboře. Berou to tak, že tam je o děti 
postaráno a oni si děti domů berou na víkend.  Je to pro ně pohodlné. A pokud je situace 
v rodině bezvýchodná, tak po dohodě s rodiči, hlásíme děti do „Aktivů“, což jsou čekací 
listiny do hostitelské nebo pěstounské péče. U takových případů je to komplikované, Buď se 
jedná o náhradní rodinnou péči s účastí, nebo bez účasti biologických rodičů. Náhradní 
rodinná péče je u nás bohužel dost zanedbávané téma, např. úplně zde chybí profesionální 
pěstounství. 

 
8. Jak napomáháte ke snížení traumatizace dítěte při umístění do ÚV? 

 
Pracovnice OSPOD při návštěvě dítěte v ústavu nemá podmínky k tomu, aby mohla 

pracovat na tomto tématu. Hodně záleží na přístupu ústavu. A přístup je opravdu závislý na 
jednotlivých pracovnících. Např. v Klokánku, který stojí trošku bokem těchto institucí, se s 
tímto tématem nepracuje. V DD Radost (soukromý DD) je skvělý tým odborníků, kteří na 
tomto s dětmi pracují, nebo další - DD Charloty Masarykové. Je také velký rozdíl v přístupu 
DD a výchovných ústavů. V DD koncepce práce s dítětem neexistuje, ale hodně se na tomto 
poli snaží pracovat NNO. Snaží se např. připravovat děti na život po propuštění z DD. Tohle 
je ovšem zásah zvenčí, ale pak je to hodně o vůli samotného personálu ústavu. OSPOD se 
hodně snaží spolupracovat i se sociálními pracovnicemi DD. 

V diagnostických ústavech je situace zase úplně jiná, tam trvá pobyt dítěte většinou 6 
týdnů. Má se zde vytvořit diagnóza dítěte a případně nalézt v hodný DD pro umístění. 
Samozřejmě s dětmi pracuje psycholožka, ale je to zase jen práce s ní. A při přeplněnosti 
diagnostických ústavů je situace opravdu špatná. A doba šesti týdnů odloučení dítě od rodiny 
je opravdu dlouhá a mělo by se pracovat s dítětem víc.  

Opravdu velký nedostatek je i v tom, že děti jsou po odebrání z rodiny umisťovány 
společně do jednoho diagnostického ústavu, bez přihlížení na o to, co prožily, např. jsou zde 
společně děti, které byly týrány, děti ze sociálně slabé rodiny, nebo jsou zde „jen“ kvůli 
špatné ekonomické situaci rodiny. 

Je to vše opravdu o přístupu jednotlivých lidí. 
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9. Co v průběhu spolupráce činí nejčastější problémy (např. při spolupráci 
s organizacemi, nebo s klienty)? 

 
Nejzásadnější problém vidím v motivaci rodičů, aby se rozhodli k přijetí spolupráce.  
Další problém je, když lidé v průběhu spolupráce přijdou o bydlení. Síť sociálního 

bydlení neexistuje, a pokud rodina není opravdu životaschopná, např. najít si ubytovnu, najít 
zaměstnání, tak je to opravdu ztracené. Protože pak OSPOD řeší, kam dítě pustit z ústavu, 
aby byl zachován kontakt s rodinou. Ale máme i spoustu případů, kdy to jde, kdy děti dochází 
za rodiči na návštěvu např. na ubytovny. Když se ke vztahovým problémům přidají ještě 
problémy s bydlením, zadluženost, závislost, často dochází k tomu, že se nám rodiče doslova 
„ztrácí“. Ze zákona jsme povinni rodiče kontaktovat písemně. Rodiče vědí, že by s námi měli 
spolupracovat, ale opravdu se úplně ztratí.  

Pak je ještě někdy problém sejít se s pracovníky NNO, jak se říká „na jedné vlně“. 
Protože někdy se nám na OSPODu zdá, že bychom mohli věnovat energii jiné rodině, ale ono 
je to asi dáno tím, že my nemáme takovou kapacitu na důslednost. Jsme si vědomi toho, že i 
kapacity NNO jsou omezené. Ale někdy dojde k situaci, že se nesjednotíme v tom, které rodině 
dáme přednost. Protože OSPOD musí pracovat se všemi rodinami, ať spolupracovat chtějí 
nebo ne. NNO si mohou do jisté míry klienty vybírat. Já to samozřejmě chápu, ale někdy se ve 
výběru společných klientů nesjednotíme. Někdy si člověk říká, že je to opravdu škoda, protože 
kdyby se energie věnovala určité vybrané rodině, tak by to mohlo mít reálný výsledek. 

 
10. Spolupracujete kromě Střepu ještě s nějakou jinou organizací, která pracuje se 
všemi členy rodiny (např. pracují s rodiči)? 

  
Takových organizací opravdu moc není, vedle Střepu,o.s. je tu ještě organizace Host, 

o.s.. A samozřejmě problémů v rodině je mnoho, takže odkazujeme rodiče na protialkoholní 
poradny, rodinné poradny. Navrhujeme rodičům, aby uzavřeli splátkový kalendář. 

Ale ucelený systém neexistuje. Je to opravdu případ od případu.  
 

11. Co si myslíte o sanaci rodiny? 
 
Myslím si, že sanace je dobrá věc, ale nesmí se její význam přeceňovat. Nemělo by se 

sanovat tam, kde to opravdu nejde. To si opravdu nemůžeme dovolit. A vím, že i stanovení této 
hranice je velice složité, protože každý pracovník na to může mít jiný pohled. A to jak ze 
strany OSPODů, tak ze strany NNO. 

 
12. Je sanace nástroj, který by mohl napomoci ke snížení počtu dětí v ÚV? 

 
Tohle není jednoznačné. Jen sanace a nic víc. Opravdu vidím velké mezery v pěstounské 

péči. To by se mělo v ČR propracovat daleko více.  
 

13. Jaké podmínky (co) byste potřebovala, abyste mohla úspěšněji pracovat (např. 
kromě snížení počtu klientů)? 

 
Určitě bychom potřebovali větší a hustší síť spolupracujících organizací a odborníků. 

Ale ono je to zase o pracovnicích OSPOD. Měli bychom si umět naplánovat, co bychom 
v komunitě potřebovali, a dále pak zakázky cíleně zadávali a objednávali si konkrétní služby. 
Ale na to je také třeba změnit grantovou politiku, aby taková síť služeb mohla vznikat. 
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Ale existují také organizace, na které už se neobrátíme, protože ze spolupráce s nimi, 
máme špatnou zkušenost. Pozitivní je, že převažují organizace, se kterými máme zkušenost 
dobrou. Ale organizací, se kterými bychom mohli spolupracovat, existuje v ČR zatím  málo. 

A samozřejmě bychom měli jít více cestou prevence, např. společnost by se měla více 
věnovat tématům jako je výchova k odpovědnému rodičovství, výchova k mateřství apod. To 
by mělo být alfou a omegou. Ale to je v současné hektické době opravdu složité, když někteří 
bojují o přežití v dnešní společnosti. 

 
 

Příloha III. 

Mgr. Jind řiska Malíková – kurátor pro mládež oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

MěÚ Praha 5 poté MěÚ Uherské Hradiště 

 
1. Dělala jste kurátorku v Praze a nyní v Uherském Hradišti, pociťujete nějaké 
rozdíly ve své práci (podmínky, klienti, spolupráce)? 

 
Určitě. V Praze byly podle mě případy jednodušší, co se týče postupu. Byly to případy, 

které se až na malé výjimky opakovaly. Většinou se jednalo o závažnou trestnou činnost. 
Případy pro mě byly jednodušší v tom, že měly přesný průběh šetření (výslech, soud …). Na 
druhou stranu, když už byla nějaká výjimka, „stála za to“ a zamotala obvykle hlavu nejen 
nám, ale i policii, státnímu zastupitelství, soudu a dalším zainteresovaným institucím. 

V Uherském Hradišti máme případy, které jsou pro mě těžší na řešení a postupy. Ale 
jsou to případy mnohem méně závažné v porovnání s případy v Praze. Mnohem více zde 
řešíme neomluvené hodiny ve školách. Přičítám to tomu, že si zde učitelé více všímají žáků. 
Téměř na každém městě či obci je škola. To znamená, že v našem správním obvodu je cca 30 
škol. 

 
2. Jaké jsou nejčastější způsoby zprostředkování prvního kontaktu s rodinou? 

 
Obvykle se o rodině dozvíme od školy nebo od policie, když jde o nějakou trestnou 

činnost. Někdy se také stává, že přijdou sami rodiče poté, co na nás dostanou kontakty, a to 
opět ze školy nebo ze Střediska výchovné péče. 

 
3. Jak spolupráci rodině představujete? (např. jak probíhá schůzka) 

 
Je to různé podle jednotlivého případu. Vždy se na začátku vysvětluje, kdo jsme a co je 

naší náplní, ale forma je závislá na případu i na tom, kdo k nám rodinu poslal. 
 

4. Kolik máte klientů na starosti? 
 
V současné době máme jako kurátorky asi 400 klientů. Z toho asi 200 je aktivních. Na 

jednu tedy připadá asi 100 aktivních spisů, s nimiž se průběžně během roku pracuje. 
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5. Dle čeho posuzujete míru ohrožení dítěte např. dostatek péče, dostatek prostředků 
na důstojný život.…? 

 
Toto není vhodná otázka pro mne jako kurátora pro děti. Řeším výchovné problémy, 

pokud se objeví náznaky zanedbání péče (např. sdělením školy), předávám případ kolegyním 
nebo s nimi spolupracuji a toto posuzování dělají ony. Obecně jde ale říct, že se zajímáme o 
bytové podmínky, jako např. jestli teče teplá voda, zda je v obydlí koupelna a WC, plíseň na 
zdech, apod. 

 
6. Jak probíhá spolupráce s rodinou? Snažíte se pracovat multidisciplinárn ě? 

   
V rámci našich možností určitě ano. Spolupracujeme se  Střediskem výchovné péče, 

Charitou, kde je nízkoprahový klub Tulip, program 5P a maltézská pomoc. Dále máme 
k dispozici psychology a psychiatry, azylový dům pro matky s dětmi, klokánky, krizová centra. 
Někdy přistupujeme i ke společným jednáním s pracovníky těchto zařízení a rodiči. Problém 
je trošku v dostupnosti zařízení, některá jsou vzdálena až 80 km. 

 
7. Jak pomáháte rodičům, aby spolupracovali? 

 
Co se týče dětí v zařízení pro výkon ústavní výchovy, tak tam nám zákon o sociálně-

právní ochraně dětí ukládá za povinnost navštívit rodiče těchto dětí minimálně jednou za čtvrt 
roku. Tuto povinnost máme také k umístěnému dítěti. S rodiči jsme navíc v kontaktu téměř 
pokaždé, pokud dítě žádá o dovolenku z ústavu. Rodiče se snažíme motivovat ke spolupráci, 
ale vždy záleží na nich.  

 Rodiče jsou ze zákona povinni docházet na jednání na naše pracoviště, předkládat 
doklady, které požadujeme, a umožnit nám šetření v bydlišti dítěte, a to pod hrozbou pokuty. 
K těmto prostředkům však přistupujeme jen neradi, protože se těžko navazuje spolupráce na 
striktní povinnosti a hrozbě finanční sankce. Je vždy hodně důležité, jaké má rodič odhodlání 
se zapojit a jak bude spolupracovat. 

 
8. Jak probíhá spolupráce při nařízení předběžného opatření? 

 
To je opravdu různé, je to odlišné případ od případu. Také záleží na typu předběžného 

opatření. Když jde o předběžné opatření podle § 76a o.s.ř. soud má povinnost rozhodnout o 
osudu dítě do 24 hodin a ještě ten den se dítě umisťuje. Pak jde o rychlé umístění do ústavu a 
vše se řeší z minuty na minutu.  

Pokud jde o předběžné opatření podle § 76 o.s.ř. má soud na rozhodnutí 7 dní. Navíc se 
pak čeká na vykonatelnost, která vzniká až po doručení všem účastníkům řízení, takže je 
mnohem víc času připravit potřebné dokumenty, vstoupit do jednání s diagnostickým ústavem 
a taky dalšími odbornými pracovišti, která doposud s dítětem pracovala.  

Pokud jde o klasický návrh na nařízení ústavní výchovy, to může trvat několik týdnů až 

měsíců.  
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9. Jak probíhá spolupráce při nařízení ústavní výchovy? (např. jak pracujete 
s jednotlivými členy rodiny, jak probíhají kontakty mezi jednotlivý mi členy) 

 
S rodiči dítěte jsme v kontaktu téměř při každém požádání o propustku dítěte z ústavu. 

Rodiče musíme ze zákona navštívit v jejich bydlišti jednou za tři měsíce. V některých 
případech mám mnohdy pocit, že je zbytečné do rodin jezdit, protože na bytové situaci se nic 
nezmění a není třeba každé tři měsíce rodinu navštěvovat doma. Mnohým rodičům je také 
příjemnější jednat na našem úřadě, než když narušujeme jejich soukromí doma. Navíc často 
pracují v Uherském Hradišti a okolí, proto sem snáz přijdou po zaměstnání, než když se 
s námi musí složitě domlouvat na termínu, kdy přijdeme, a brát si volno nebo dovolenou. 

Někdy se stává, že je mimo rodinu více dětí jedněch rodičů. Pokud jsou všichni v ústavní 
výchově, je snaha, aby byli ve stejném zařízení, je-li to možné. Toto je plně v kompetencích 
diagnostického ústavu. Pokud jsou v různých zařízeních nebo je některé z dětí např. 
v pěstounské péči či svěřeno třetí osobě (babičce,…), pak se snažíme zprostředkovat kontakt 
těchto sourozenců, pokud o to mají zájem a je to pro ně vhodné. 

  
10. Jak napomáháte ke snížení traumatizace dítěte při umístění do ÚV? 

 
Primárně se snažíme, aby umístění proběhlo v klidu. Snažíme se motivovat rodiče, aby 

se sami podvolili soudnímu rozhodnutí a dítě do ústavu dopravili sami, což je jistě méně 
traumatizující.  

Bohužel se stávají případy, kdy nelze k umístění přistoupit jinak než za účasti justiční 
stráže či policie. Toto se však děje na základě rozhodnutí soudu o výkonu rozhodnutí a pak se 
celé umístění děje v režii soudního vykonavatele, který si výkon koordinuje a rozhoduje o tom, 
kdy a koho přizve. V tomto případě zde figurujeme jako doprovod a zajišťujeme předání 
diagnostickému ústavu.  

 
11. Co v průběhu spolupráce činí nejčastější problémy? 

 
Obecně to asi tak nejde říct. Ale mnohdy nám dělá problémy samotná komunikace mezi 

institucemi, konkrétně s některými ústavy. Je těžké se s nimi dohodnout na dodržování 
pravidel komunikace a předávání informací. Někdy je těžká komunikace s rodiči, protože 
dostatečně nezvládají být s námi v kontaktu. 

Mnohdy nám situaci ztěžuje zatíženost automobilů. Na odbor máme k dispozici dvě auta 
a často bývají i týdny dopředu zamluvené. Zajistit auto na nutné šetření ze dne na den bývá 
občas problém. 

 
12. Je něco, co se Vám při práci osvědčilo, co je opravdu nosné? 

 
Nedá se to přesně říct. Na různé klienty a jejich rodiny fungují různé přístupy a i oni si 

volí různé možnosti řešení. 
 

13. Co si myslíte o sanaci rodiny? 
 
Přijde mi, že v  posledních letech je sanace velmi oblíbené slovo. Ale nikdo pořádně 

neumí říct, co to vlastně přesně znamená. Myslím, že sanaci rodiny provádí snad každý 
OSPOD, jen tomu tak honosně neříkáme.  

Pro sanaci rodiny samozřejmě jsem. Ve většině případů je stěžejní rodinu nějakým 
způsobem motivovat ke spolupráci.  
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14. Je sanace nástroj, který by mohl napomoci ke snížení počtu dětí v ÚV? 
 
Problém je, že zatím nejsou jednotné postupy a ani metodiky pro jednotlivé kraje. Ale 

myslím, že se opravdu snažíme dělat to nejlepší pro zlepšení situace dítěte. Tak jak je v našich 
silách a s ohledem na naše možnosti. Smutné na naší společnosti je, že vždy více vidí jen ty 
špatné případy, jen to, co se nepovedlo.  

 
15. Co podle Vás brání širšímu zavedení sanace? 

 
Já si nejsem jistá, jestli sanaci něco brání. Já beru sanaci rodiny jako postupy, které 

mají dopomoci k tomu, aby se dítě v ústavu mohlo začlenit zpět do rodiny a dál vést 
„normální život“ bez výchovných problémů. A o to se myslím snažíme, alespoň tam, kde je to 
možné. Jak už jsem uvedla, jen tomu neříkáme sanace rodiny. Stejně tak pokud se jedná o 
narušené vztahy v rodině „neústavního“ dítěte, také děláme vše pro to, aby se vztahy daly do 
pořádku a dítě bylo plnohodnotným členem domácnosti. 

 
16. Jaké podmínky (co)byste potřebovala, abyste mohla úspěšněji pracovat (např. 
kromě snížení počtu klientů)? 

 
Řekla bych, že materiální zázemí pro nás není problém. Pomineme-li občasný 

nedostatek automobilů na výjezdy a platové podhodnocení pracovníků OSPOD. 
Co nám opravdu vadí, je jak vnímá sociální pracovnice společnost. Lidé mají vůči nám 

předsudek. Ze spolupráce s námi čekají nepříjemnosti a ne pomoc a radu. S kolegyněmi 
bychom si přály, aby sociální pracovnice na OSPOD měly lepší status. Napomohla by k tomu 
například změna hierarchie systému. Je to sice nereálné, ale OSPOD by nemělo být pod 
sociálními odbory, ať už se na jednotlivých úřadech nazývají jakkoliv. Kromě OSPOD jsou na 
těchto odborech pouze oddělení zabývající se více či méně výplatou dávek, různých příspěvků 
apod. A to je výrazně odlišná agenda. Myslím, že začlenění OSPOD do sociálních odborů je 
nevhodné už jen proto, že klienti pak mají o naší práci velmi zkreslenou představu a také nás 
spojují s výplatou dávek. Oddělením by se zlepšilo povědomí občanů a naše práce by se tak 
stala čitelnější a jasnější pro mnoho lidí. 

 
 

Příloha IV. 

Věra Bechyňová, Dis. – ředitelka neziskové organizace Střep – Českého centra pro 

sanaci rodiny 

 
1. Mohla byste vyspecifikovat cílovou skupinu klientů vašeho sdružení? A jakým 
způsobem se nejčastěji vašimi klienty stávají?  

 
Cílovou skupinou našeho sdružení, v programu sociálně aktivizačních služeb, jsou 

rodiny s dětmi, někdy i rodiny pěstounské, nebo příbuzní rodiny, kteří mají děti svěřené do 
péče. Rodiny se k nám dostávají převážně z důvodů zanedbávání péče o dítě nebo nějakého 
dopadu na chování dětí v důsledku obtížné životní situace. Rodinám hrozí odebrání dětí do 
ústavní výchovy, nebo jsou děti v ústavech umístěny.  
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V naší službě jde o pomoc rodině, např. pomoci rodině navázat kontakt s dítětem, a 
snažíme se, aby docházelo k pozitivním změnám v péči o dítě. Pracujeme s rodinami, i přesto 
že je dítě umístěno v ústavu. Protože když je dítě propouštěno do rodiny, se kterou se 
nepracuje, tak situace nemá růstový charakter ani pro dítě ani pro rodinu. Návrat dětí domů, 
do vlastní rodiny přináší velký kus práce na udržitelnosti změn. Je důležité eliminovat rizika, 
které by mohly vést k opakovanému umístění dětí. 

90% dětí a rodin k nám přichází přes OSPODy. A další významné procento klientů 
přichází přes opatrovnické soudce, zejména pak z Prahy 3 a Prahy 9. Ostatní klienti přichází 
z DD anebo z různých NNO. Minimální procento rodičů přichází sami, v podstatě na 
doporučení sousedů a různých známých rodiny. 

 
2. Vybíráte si klienty, se kterými budete spolupracovat?; Odmítli jste někdy 
spolupráci s rodinou? 

 
My výběr klientů dělat musíme. A to z důvodu podkapacity personálního stavu.  
Pro zařazení klientů do projektu máme čekací listinu. Ale každý potencionální klient 

musí splňovat parametry, které máme pro přijetí klientů nastaveny.  
Nesmí docházet k hrubému násilí na dětech. Rizika v rodině vznikají z důvodu 

zanedbávání, ať už jde, např. o péči o dítě, problémy se stravovacím režimem dítěte, 
vzděláním dítěte, bezpečí dítěte.  

Nevěnujeme se rozvodovým záležitostem. V takových případech nejde rodinu sanovat. 
My se vyloženě zaměřujeme na sanaci jako prevenci ústavní výchovy, udržení kontaktu 
s dítětem nebo vyloženě podpory rodiny při návratu dítěte domů. Tam vnímáme velký 
potenciál pro sanaci.  
 Rodina musí splňovat zásadní podmínky, např. že se zdržuje v místě trvalého bydliště, 
alespoň jeden s rodičů má zájem na spolupráci, a aby nedocházelo k hrubému ubližování 
dítěti. 

 
3. Kolik klient ů mají pracovníci vašeho sdružení v kompetenci a kolik je to klientů na 
jednoho pracovníka? 

 
V aktuální službě je maximum na 1 pracovníka 10 klientských  rodin. Za rok je to 

pochopitelně více. Ideální je 7 klientských rodin na jeden pracovní úvazek. Nyní máme 
zaměstnance na 3,5 úvazku. 

 
4. Máte stanovený nějaký maximální časový limit pro práci s rodinou, po kterou 
může rodina v projektu zůstat? (např. jak dlouho může být rodina zařazena 
v projektu?) 

 
Smlouvu o poskytování služeb uzavíráme s klienty na půl roku. Někteří klienti tuto dobu 

ani nevyčerpají, např. rodina zjistí, že jim služba nevyhovuje, ale tento počet klientů je 
relativně malý. Pokud dojde k takovéto situaci, tak z důvodů, že si rodina většinou 
představovala jinou formu spolupráce. Pak jim nabízíme další alternativy, které by jim 
vyhovovaly. Pokud ani tento krok nepomůže, tak se dohodneme na ukončení spolupráce. 
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Základní limit pro práci s rodinou máme tedy 6 měsíců. Nicméně principem sanace je 
práce s časem. Jde o přesné naplánování a načasování každého úkolu. Nemůžeme jít dál, 
dokud nevíme, že už je dílčí úkol zvládnut, nebo není už tak důležitý, protože je potřeba se 
soustředit na něco jiného. Ale vždy se jednotlivé dílčí úkoly a kroky musí dotáhnout 
k nějakému cíli, protože sanace rodiny nemůže být v rodině prováděna do nekonečna. To 
potom není sanace. Musí se vždy spolupracovat s ostatními organizacemi včetně rodiče a 
dítěte a všichni musíme přesně vědět, že máme čas, který by neměl být prázdným místem 
v životě rodiny, ale musí se naplňovat konkrétními kroky. 

 
5. Jak se vašemu sdružení daří spolupracovat s OSPODy? Daří se vám spolupracovat 
multidisciplinárn ě? A je pracovník OSPODu opravdu koordinačním vedoucím 
pracovníkem? 

 
Je to opravdu o lidech. Na jednom OSPODu jsou pracovnice schopny případ 

koordinovat. Pak jsou pracovnice, které jsou opravdu rády, že po domluvě budeme případ 
koordinovat my.   

Jsou ale i pracovnice, které by nám nejraději předaly klienty s nezájmem o budoucnost 
osudu rodiny. Je pravda, že sociální pracovnice mají hodně práce, a multidisciplinární 
spolupráce je ze začátku náročnější. Ale jsou i sociální pracovnice, které neumí nahlídnout na 
to, že třeba 3 měsíce je bude stát jedna rodina hodně práce, ale pak se může zkoordinovat 
takový systém, že by jim práce do budoucna ubyla. Jsou rizika aktuální a potenciální. A 
některé sociální pracovnice neumí zvážit, že aktuálně je to bude stát sice víc času, ale 
potenciálně z toho plyne smysluplná práce s rodinou. Ale toto dělení se stejně tak, jako na 
pracovnice OSPOD vztahuje na pracovníky NNO. Někdo prostě nebude spolupracovat nikdy. 
A s někým bude spolupráce nádherná. Ale není to jen o OSPODech a NNO, ale stejně je to i 
ve školských zařízeních.  

 
6. Mohla byste nastínit, jak probíhá spolupráce s rodinou? Jak pomáháte rodičům, 
aby spolupracovali (např. aby klienti lépe službu přijali, jak je motivujete)? 

 
Je velmi důležité, aby OSPOD dával naši službu jako nabídku. V tom OSPODu musíme 

důvěřovat, protože my opravdu neděláme depistáž sami a to z etických důvodů. Jsme sociální 
služba, a přestože máme pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, tak to je jen na 
určité činnosti a nemůžeme dělat aktivní sociálně právní ochranu dětí.  

Osvědčilo se nám také, když si OSPOD pozve rodinu na konzultaci, že by jim chtěli 
představit naši službu. Pokud rodina souhlasí, přijdeme na schůzku také. OSPOD má možnost 
říci, co by potřebovali z hlediska OSPODu a my dáváme nabídky z naší strany. Aby si rodina 
uměla představit, o co jde. Aby měla jasnou nabídku a možnost si vybrat atd. Málo kdo má 
chuť spolupracovat s někým, kdo mu bude, např. intenzivně navštěvovat domácnost, to 
opravdu není moc populární, obzvláště na začátku spolupráce. Je potřeba dát si na počátku 
čas, než se rozvine důvěra, která je vždycky proces.  
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S OSPODem děláme motivační setkání s rodinou. Mají možnost se na cokoliv vyptat, 
právo vědět co jim přesně nabízí Střep a co by jim mohla nabídnout jiná organizace. Kde má 
kompetence OSPOD, a co je opravdu nezbytné dodržet, co se nesmí porušit. Většinou se 
sejdeme třikrát a na čtvrté schůzce se ptáme, zda rodině dává naše služba nějaký smysl. 
Spolupráce je takto nastavena z důvodu, aby si klienti zkusili, jak jim v tom bude, aby hned na 
začátku nedocházelo k jejich zavržení služby. Pokud rodině přijde služba přijatelná, 
domlouváme další spolupráci. Zkoušíme nabízet a nabízet. Motivační schůzky s OSPODem se 
ukázaly jako dobrá forma pro začátek spolupráce. Rodině se říká, přijďte, budete si moci 
vybrat, zkusíte si to, do ničeho vás netlačíme. Další postup už opravdu záleží na konkrétním 
případu rodiny, na jejich aktuální situaci a potřebách. 

Úplně nejdříve dostáváme zakázku z OSPODu, což není cíl rodiny, takže v rámci 
spolupráce s rodinou musíme společně uchopit, co nám dal za úkol OSPOD  a vlastní cíl 
rodiny, který si vybrala. Poté se sepíše smlouva s cíli. Cíl musí být jasně měřitelný, realistický 
atd. A pak se určí, minimálně na dvě konzultace dopředu, konkrétní dílčí plán, kam bychom 
chtěli s rodinou postoupit. V této fázi se ještě doptáváme, o co vlastně v rodině přesně jde. A 
rodina si „oťukává“ důvěru.  

Musíme znát historii rodiny, musíme přesně vědět, o co jde a proč. A rodina má 
možnost si vyzkoušet, jestli s námi chce spolupracovat. Jde o vytvoření bezpečí pro klienty. 

Poté si dáváme schůzku i s OSPODem a domlouváme další postup, např. budeme 
pracovat dva měsíce, a pak bude následovat další setkání a vyhodnocení dosavadního 
průběhu spolupráce. 

Následuje postup dle jednotlivých naplánovaných kroků. Při realizaci se přihlíží ke stáří 
dětí.   

Z naší strany klient musí cítit jasnou podporu. Ale neděláme věci za rodinu. Spolupráce 
se musí udržet v rozumných a vlídných hranicích. Je důležité, aby měli klienti důkaz toho, že 
odvedli práci, že něco udělali sami.  

 
7. Jaké jsou podle Vás limity sanace? 

 
Je velmi těžké, když rodina přijde o bydlení. Taková rodina se opravdu  špatně sanuje a 

musí se jí najít nějaká jiná služba, např. terénní služba pro lidi bez přístřeší, nebo navázat 
smlouvu s azylem, což je ten lepší případ, to pak ještě spolupracovat jde. Nebo když je rodina 
na ubytovně.  

Ve chvíli, kdy se rodina propadne sociálním sítem a stane se bezdomovcem, tak potom 
opravdu potřebuje úplně jinou terénní službu. Lidé bez domova mají dost málo energie, aby 
zvládali život a vůbec zvládli přežít, natož aby dělali nějaké aktivní životní změny. Cílem 
sanace rodiny není zajišťovat klientům bydlení. 

Jasný limit sanace je tedy to, že rodina nemá bydlení, dalším limitem je týrání dítěte. Je 
potřeba zvážit, do jaké míry bylo dítěti ubližováno. Zda šlo o výchovné prostředky, nebo 
sadismus rodičů. V takových případech nám pomohou až znalecké posudky a doporučení. 
Musíme čekat na znalecký posudek, zprávy od policie atd. My nemůžeme dělat terapeutickou 
práci, ale kognitivně-behaviorální. Každá rodina je jiná a pro každou musíme vymyslet 
konkrétní program na míru. 

Dalším limitem je vzdálenost rodiny od našeho sídla. Rodina musí být dostupná, tedy v 
rámci Prahy a jejího blízkého okolí.  
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8. Jak se daří Vaší organizaci a projektům v českých podmínkách? 
 
Naše sdružení funguje již třináctý rok. A já jsem byla v ČR mezi prvními, kdo bojoval za 

změnu systému práce s ohroženými rodinami. Prosazovala jsem nutnost pomoci rodině, která 
má dítě umístěné v DD. A upozorňovala jsem na to, že je to ta nejzásadnější věc. Byly doby, 
kdy byl Střep v ČR na tuto problematiku úplně sám. Podařilo se nám spolupracovat na zrodu 
zákona, do kterého se podařilo přidat služby sociálně aktivizační pro rodiny s dětmi. To se 
nám podařilo za velké právní pomoci paní Šabatové, která v té době působila jako Zástupkyně 
veřejného ochránce práv. Díky tomu se podařilo dostat do systému existenci takovýchto 
služeb.  

Dříve byla v grantové žádosti kolonka jiné, na kterou se dotace přerozdělovala až 
z toho, co zbylo z těch ostatních okruhů. Málo kdo byl takový sebevrah, aby nějaké jiné téma 
prosazoval. S minimální nadějí na velké peníze. Neříkám, že nyní máme velké peníze, ale něco 
máme. 

Daří se nám čím dál více toto téma prosazovat. Horší je trošku to, že není sanace jako 
sanace. Někdo si představuje, že sanace rodiny je úplně základní individuální práci v rámci 
rodiny, to ovšem sanace není. Sanace je spolupráce, s nějakým konkrétním časem, s nějakými 
konkrétními jasnými pravidly. Sanace je o domluvě lidí, kteří do rodiny intervenují. Takže jak 
říkám, někdo sanuje, někdo šanuje.  

Je opravdu potřeba nastavit jasný systém práce, který ovšem nemůže nastavovat NNO, 
ale měl by ho nastavit stát. Do té doby to nebude úplně ono. 

Ale když se ohlédnu zpět, za těch 13 let, tak je vidět obrovský kus práce. 
 

9. Jste nějakým způsobem zapojena do transformace systému péče o ohrožené děti? 
 
Vyloženě na transformaci se nepodílíme, protože Praha jako kraj se nepřihlásila do 

pilotního transformačního projektu. V pilotních projektech jsou zapojeny 4 kraje. Mezi nimi je 
i Karlovarský kraj, a ten si nás do projektu nasmlouval pro vzdělávání zaměstnanců, jak 
veřejné zprávy, tak z NNO z oblasti péče o ohroženou rodinu. Do příštího roku, v říjnu, 
listopadu, proběhnou 4 kurzy.  

Co se týká NAP, tak jsem byla členkou obou expertních panelů.  
A do metodických materiálů ministerstva má Střep stále možnost promlouvat a vnášet 

témata.  
Předpokládám, že po nových volbách budou ustanoveny další aktivní pracovní skupiny. 

Nyní pracují expertní skupiny více méně na politické úrovni ministerstev, kam nikdo jiný 
pokud nepracuje na úrovni ministerstva, nemůže. Ale přepokládám, že po volbách se obnoví 
nějaká další spolupráce. 

 
10. V jakém časovém horizontu si myslíte, že se může změnit stávající situace, kdy se 
nachází v ústavní péči 20 000 dětí? Kdo všechno by měl něco udělat, aby se toto číslo 
změnilo? 

 
To opravdu neumím říci. To by byl absolutně neměřitelný odhad. V prvé řadě by mělo 

ministerstvo po volbách začít na tomto tématu pracovat. A začít zasahovat do systémových 
věcí a to je velmi složitá věc. Protože nejdříve se musí transformovat názory všech lidí, kteří 
v tom systému pracujeme. Něco jiného je vytvořit materiál na papíře a něco jiného, ho pak 
umět překlopit do praxe. Takže já doopravdy neumím odhadnout tuto dobu. Možná 20 let.  
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Střep spolupracuje s Francouzi a z jejich zkušenosti vím, že jejich novela Zákona o 
rodině doslova přikazuje všem institucím zabývajícím se pomocí ohroženým dětem a jejich 
rodinám, spolupracovat s rodinami a týmově spolupracovat v rámci multidisciplinarity. Ve 
Francii byl tento zákon přijat v roce 1982 a až za 20 let začal opravdu fungovat. Každý 
departman, ten je na úrovni našich krajů, si udělal vlastní systém, kde skutečně funguje práce 
s rodinou, s dětmi. Hlavním koordinátorem případu je dětský soudce, který má právo si 
všechny zvát, a všichni mají povinnost se mu zodpovídat. Když stát, Francie, někomu sebere 
dítě, byť je to jen dočasně, tak každé dva měsíce soudce přehodnocuje na základě zpráv všech 
odborníků, co tito odborníci udělali pro to, aby aktivizovali rodinu a pomohli dítěti tím, že 
pomohou jeho rodině. Ve Francii se i DD musí každé dva měsíce zpovídat, co udělali 
zaměstnanci ústavu pro to, aby rodiče přišli navštívit dítě. V ČR se soud písemně zeptá, zda 
podmínky v rodině stále přetrvávají. To je opravdu zbytečná otázka, když se s rodinou 
nepracuje. 

 Do ČR přišel, jako první po totalitní éře, terapeutický směr systemika, která nechává 
vše na rodině a na dospělých. Taková terapie není využitelná při práci s naší cílovou 
skupinou. Klienti se dostávají do traumatizujících situací a jsou ochromeni. Takže potřebují 
aktivního pracovníka, který je kompetentně bezpečným způsobem přivede k potřebám dětí, a 
to je to, co právě děti potřebují. Aby jejich rodiče uměli nahlídnout na jejich potřeby. A pak se 
rodina prokazuje, co sama udělala pro dítě. Rodina sama od sebe nemůže udělat nic. Našim 
klientům nemůžeme službu nutit, ale umět ji dobře nabízet a podporovat.  Takhle se to musí, 
jinak se budeme všichni setkávat s nedobrovolným klientem. A frustrovaně budeme spílat nad 
šílenými rodiči, kterým to tak hezky naplánujeme a oni nic neudělali. V ČR je potřeba změnit 
přístup ke klientovi. Ale to se začne dařit, až když začne probíhat i transformace myšlení 
pracovníků.  

 
11. Jaké podmínky (co) byste potřebovala, abyste mohla pracovat ještě úspěšněji 
(např. kromě větší finanční podpory)? 

 
Nejlepší by bylo začít aktivně měnit systém, včetně toho, jak sanujeme rodinu, s jasnými 

termíny a jasnými úkoly i v plnění a vyhodnocení. Bylo by úžasné, kdybychom měli v ČR 
k dispozici jasné a systémové kroky, které jsou potřeba změnit a do kdy. A opravdu se na 
změně začalo pracovat. To mi přijde jako zásadní. Systém se musí změnit ze shora. Máme zde 
hodně příkladů dobré praxe, které mají spoustu zkušeností. Ale bez politického rozhodnutí, se 
nemůže změnit vůbec nic. Kromě transformace DD na náhradní rodiny, bylo by opravdu 
dobré jít ještě dál. Takže transformace státní bytové politiky a státní sociální politiky, tak aby 
děti nemusely z ústavů pryč do náhradních rodin. Protože v ústavech jich bude opravdu 
minimum s dostatkem kvalitního personálu. 

Dokud neexistuje jasná spolupráce mezi všemi službami, tak to nepůjde. 
Musíme umět koordinovat sami sebe. Protože v  rodinách je to někdy opravdu zázrak, že 

jsou takoví, jací jsou. Vždy si říkám, kdybych byla v jejich situaci, tak kde bych asi byla já. 
Někdy totiž klienti zasluhují velký obdiv, že ještě vůbec fungují, jak fungují, a jak zvládají svoji 
situaci v takových podmínkách. 
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Příloha V. 

David Svoboda, Dis. – odborný ředitel občanského sdružení Amalthea, o.s. 

Mgr. Ria Černá – vedoucí Centra náhradní rodinné péče Amalthea, o.s. 

 

1. Mohli byste vyspecifikovat cílovou skupinu klientů vašeho sdružení? A jakým 
způsobem se nejčastěji vašimi klienty stávají? (např. Vybíráte si klienty, se kterými 
budete spolupracovat?; Odmítli jste někdy spolupráci s rodinou?) 

 
DS: Naši klienti se k nám dostávají z 90% přes OSPODy, které nás oslovují.  Většinou 

jde o rodiny, které jsou hodně zadlužené a jsou v  těžké ekonomické situaci, vše je dále 
spojeno i s problémy v oblasti bydlení a peněz. To s sebou přináší i problémy vztahující se 
k nezvládající péči o dítě.  

V hodně případech jsou našimi klienty matky samoživitelky.  
Jinak je to opravdu pestré, není to o tom, že bychom měli jednu sourodou skupinu 

klientů.  
V hodně případech jsou našimi klienty rodiny, kde je nařízený soudní dohled, nebo jsou 

to rodiny, kde se opravdu vážně uvažuje o nařízení ústavní péče. A situace v rodině je v 
krizové fázi.  

V minulosti jsme měli podmínky pro přijetí klientů do programu nastaveny tak, že 
nebudeme spolupracovat s rodinami, kde je závislost. Od toho jsme začali ustupovat. Protože 
tyto rodiny službu potřebují. Hodně pak samozřejmě záleží na zasíťování případu. Naším 
úkolem je pak mimo jiné to, aby takové rodině byly poskytnuty adekvátní služby i v této oblasti 
podpory. To znamená třeba opravdu spolupracovat i s  ambulantním centrem nebo s Káčkem 
a s dalšími organizacemi. 

 Není to však o tom, že naše sdružení bude závislost řešit. Snažíme se napomoci k tomu, 
aby situace byla řešitelná ve spolupráci s patřičnými odborníky. 

 Pro vstup rodiny do projektu, kde se vyskytuje závislost, říkám ano. V současné době 
tedy od nastavení, že lidi se závislostí do programu přijímat nebudeme, upouštíme. Protože 
jako prioritní v prvé řadě považujeme potřebu řešit situaci dítěte žijící v takové rodině.  

Omezení přijetí do programu sanace tedy nemáme. Máme jednu podmínku, a to v 
případech, když jsou děti v rodině starší, to znamená 16-18 let. V takových případech hodně 
zvažujeme, jestli do rodiny vstoupit nebo ne, protože tam už jsou některé záležitosti v takové 
fázi, že už se to hodně těžko dá nějakým způsobem měnit a ovlivňovat. 

 Hodně také záleží na naplnění kapacity projektu, protože naše možnosti jsou omezené. A 
proto vyhodnocujeme případy podle potřebnosti.  

Naše sdružení se snaží oslovovat OSPODy k tomu, aby se k nám dostávaly rodiny, ve 
kterých ještě situace není v tak akutní fázi, kde situace není úplně „vyhrocená“, to znamená 
v preventivní fázi. 

 
2. To se vám daří? 

 
RČ: No, ne úplně. Hodně záleží i na systému práce OSPODu. Někdy je spolupráce 

OSPODu s rodinou ve fázi, že OSPOD do rodiny chodí a snaží se proces aktivizovat. Někdy 
nás OSPOD kontaktuje ve fázi, kdy se dá s rodinou začít spolupracovat. Někdy naopak přijde 
až s rodinou, se kterou si nevědí rady a je to už ve fázi, kdy je sanace pro rodinu nevhodná a 
není využitelná.  
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RČ: Klienty vždy vybíráme na základě dohody mezi OSPODem, klientem, nebo tedy v tu 
chvíli zájemci o službu, a naším sdružením. V rámci našich možností. A plánujeme společně 
to, na čem se dá pracovat, co by se mělo změnit a jestli je to změnitelné. A určitě se pracuje 
s motivací rodiny. Jestli do toho rodina chce jít, anebo jestli je to opravdu nařízení. 
V takových případech pak rodina opravdu těžko může spolupracovat, protože sama o změnu 
úplně neusiluje. Je na našem citlivém přístupu a posouzení situace, ve které se rodina 
nachází. Např. zda si spolupráci přeje více OSPOD nebo rodina. Je třeba službu nabízet 
efektivně a s citem, to je opravdu asi to nejtěžší.  

Myslím, že tohle se učíme všichni, jak OSPODy tak naše sdružení. Jak do kterých rodin 
vstupovat. Protože některé OSPODy naše sdružení vnímají jako nástroj, který oni potřebují, 
protože to samy nestíhají, tím jak jsou kapacitně přetížení.  

Ideální samozřejmě je, když s rodinou pracujeme s OSPODem ve spolupráci. Naše 
sdružení nemůže v rodině pracovat bez toho, abychom spolupracovali s OSPODem a aby 
služby pro rodinu byly neprovázány. Takže úplně na začátku spolupráce se pořádá případová 
konference, kde se vyjednává, co kdo bude dělat. 

 
3. Máte stanovený nějaký maximální časový limit pro práci s rodinou? (např. jak 
dlouho může být rodina zařazena v projektu?) 

 
RČ: Nedá se říct, že by byl stanoven nějaký jasný časový limit, ale v průměru je rodina 

v sanaci 1 – 2 roky. Ale jsou rodiny, které jsou v programu pár měsíců, a je to tak dobře. Tyto 
rodiny potřebovaly jen rychlou podporu.  

DS: Vždy se pak soustředíme na hledání zdrojů další podpory a pomoci tzn. Bližší 
rodina, komunita… Někdy se stane, že se nežádoucí situace v rodině opakuje, a je proto třeba 
rodinu v programu nechat zařazenou déle např. matce se narodí další dítě s mentálním 
postižením. Je potřeba jí poskytnout další podporu. Ale myslím si, že to tak může být, že to 
není špatně. Protože když se rodina zajistí tak, že dítě může být s biologickou matkou a 
nemusí jít do ústavu, tak je to vždy lepší pro dítě i rodinu. Než žít do 18 let v ústavní péči. 
Nehledě na ekonomickou skutečnost, že je pro stát ústavní péče mnohem nákladnější. 

RČ: Samozřejmě by bylo lepší, kdyby existovala návazná služba na službu sanace. Byla 
by kapacita i na rodiny, které jsou třeba v akutní krizi, pro které je sanace to, co zrovna 
potřebují. Ale tím, že úplně není organizace, tedy zde v Pardubickém kraji, komu rodinu 
předat, tak to není moc možné.  

V ideálním případě by po ukončování naší služby v rodině, např. mohl zase více začít 
fungovat OSPOD. Tedy dohlížet na to, zda je situace v rodině v pořádku, ale OSPOD na to 
taky nemá kapacitu. Pracovnice OSPODu sama ví, že by chtěla jít do rodiny častěji, ale 
nemůže. Takže rodina zůstává jak bez podpory, tak bez kontroly. Takže i proto se nám rodiny 
těžko vyvazují z programu. Nemůžeme říct např. 2 roky a konec, protože není služba, která by 
mohla být rodině dále nabídnuta. 

DS: Je to opravdu individuální a hodně těžké. Klíčové jsou případové konference, kdy se 
všichni účastnící k případu vyjádří, a všichni vědí, jaké kroky budou podniknuty.  

Naším cílem je, aby rodina co nejdříve službu nepotřebovala, aby byla schopná si situaci 
řešit sama nebo s pomocí blízkého okolí. Takže nemáme tendenci si rodiny držet, ale naopak. 
Protože poptávky po naší službě je opravdu moc.  

Je to o vyhodnocení konkrétní situace v rodině. A je vždy třeba se dohodnout 
s OSPODem, jestli po ukončení naší spolupráce s rodinou, bude nadále s rodinou v kontaktu 
a v jaké intenzitě. 

No a to se zase dostáváme k tomu, kdo by měl koordinovat služby okolo rodiny, podle 
nás by to měl být OSPOD. Který by měl být case manager případu, zmapovat situaci a říct, 
k čemu konkrétně nás potřebují a k čemu budou potřebovat další služby. 
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RČ: OSPOD by měl být ten, kdo zná rodinu nejlíp a opravdu si jen zadává zakázky a 
vyhledává specialisty. 

 
4. A daří se taková spolupráce?  

 
DS: Jsme úplně na začátku. Vypracovali jsme metodiku case managementu, kde tuto 

myšlenku rozvíjíme a prosazujeme. A s OSPODem o tom samozřejmě mluvíme. Je to něco, co 
je na začátku a chceme, abychom v té roli měli jasno. 

RČ: Ono se nám to bude dařit víc, až se zvýší kapacita OSPODů. A já věřím, že se to 
změní, protože v našem kraji se na tom opravdu pracuje. Všichni vědí jaká je situace. 

 Podmínky jsou zatím nastaveny nevýhodně pro všechny zúčastněné. Takže teď je 
potřeba udělat nějaké změny, aby v tom bylo lépe všem. 

 
5.  Mohli byste přiblížit zkušenosti z vaší pracovní zahraniční cesty do Velké 
Británie? Např. s čím jste se tam setkali, co pro vás bylo zajímavé? 

 
DS: Ve Velké Británii jsou nastaveny jiné podmínky pro sociální pracovníky na úřadech, 

což je opravdu dost zásadní. Sociální pracovník má možnost a podmínky pro to, aby na sebe 
vzal roli case managera. A berou ji na sebe. Mohou objednat svolání konference u další 
organizace. Ta uspořádá rodinou konferenci. Organizace má dlouholeté zkušenosti. A 
ukazuje se, že výsledky z konferencí jsou opravdu velké. To by bylo dobré do Čech také 
přinést. 

 Ve Velké Británii se hodně dbá na okolí rodiny. Okolo rodiny se snaží zaktivizovat co 
nejvíce širší příbuzenstvo. Takže dítě má pořád možnost zůstat ve své původní širší rodině. 
Členové rodiny i děti dostávají podporu a má to tam velké výsledky. To je jedna oblast. 

 Další věc je, že v Anglii mají sociální pracovníci lepší podmínky pro vzdělávání. Mají 
lepší vzdělání a kvalifikaci ke své práci. Např. umí maximálně využít místní komunity. 
Konkrétně to znamená, že si zmapují, co je v možnostech rodičů a jaké by pro rodinu byly 
vhodné služby. Tak aby se rodině dostalo co nejvhodnější pomoci. Sociální pracovníci si 
mohou konkrétní službu objednat a zaplatit ji.  

RČ: Místní samospráva dostává zřejmě od státu přerozdělený jistý obnos peněz. To co je 
v možnostech pracovníků úřadu, si zajistí sami. A pak jsou další spolupracující odborníci 
např. na rodinné konference, které sociální pracovníci nedělají nebo nemají kapacitu. Tak si 
objednají u jiné organizace konkrétní službu pro dítě. Z toho vyplývá stabilní příjem pro 
spolupracující organizaci, což u nás je velký problém, protože pro nás je financování pořád 
nejisté.  

Ale např. na Slovensku se toto také povedlo. V Banské Bystrici to takto podobně také 
funguje. Úřad si tam objednává na konkrétní rodinu konkrétní organizaci a konkrétní 
zakázku, již vyspecifikovanou na konkrétní časy, a jakou chce změnu. A dá organizacím jistý 
obnos peněz na realizaci. Organizace odvede práci, ale hlavně je zodpovědná úřadu za 
kvalitu práce. A za odvedenou práci pak dostane peněžní odměnu. Což je jasné, průhledné. Je 
to kontrolovatelné, lze např. zjistit, co se povedlo a co se nepovedlo. Což u nás není. 

V Anglii mě ještě hodně oslovil odlišný přístup k případu, než u nás v ČR. U nás se 
hodně rychle řekne, že něco nejde. Ale v Anglii, když se řekne, že to nejde, tak se to ještě zkusí 
několikrát, než se udělá opravdu zásadní rozhodnutí např. odebrání dítěte z rodiny. V Anglii 
je opravdu moc silná myšlenka, že dítěti je v biologické rodině prostě nejlépe, přestože jeho 
rodina má problémy. Dalo by se říct, že jde o základní přesvědčení. Vlastně nerozuměli 
některým našim dotazům např. typu: Co když to dítě má hodně problémů a vše v rodině je 
špatné?... Jejich odpověď byla, ale to dítě má hlavně potřeby a proto je jeho reakce v takové 
situaci taková.  
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Byli jsme se také podívat v dětském domově se 13-ti zaměstnanci a 6-ti dětmi (klienty). 
Pro tyto děti nebylo vhodné, aby zůstaly v pěstounské rodině. Nebyl to pro ně vhodný typ 
péče, pěstouni to nezvládli a děti potřebovaly něco jiného. U nás by se řeklo, že dítě selhalo 
v pěstounské rodině. Ale v Anglii je to ta rodina, která nenaplnila potřeby dítěti, tak aby dítěti 
bylo dobře. Dítě je tam to zásadní. A spočítali si, že je pro ně levnější, dát prostředky do 
pěstounské péče, kdy je dítě malé a roste, utváří se mu vzorce chování. Např. vyrůstající děti 
v DD bez zázemí, kde se pořád opakuje podobná situace. Těmto dětem se narodí dítě, neumí 
se o něj postarat a dají svoje děti také do DD. V Anglii vědí, že když se podpoří pěstounská 
péče, tak bude problémů v dospělém věku méně, minimálně s navazováním vztahu. Tohle 
všechno vzali v potaz a spočítali si náklady a zjistili, že to tak opravdu je. A tak podle toho 
dnes pracují.  

DS:  U nás jsme si to už před lety spočítali, ale nikdo to tak zatím nedělá. 
RČ: V Anglii je myšlenka, že dítě patří do rodiny a je mu tam nejlépe, naprosto zásadní. 

A hlavní je, že to tam tak i žijí. I celá laická společnost si je v Anglii vědoma toho, na rozdíl 
od té naší, že ústavné péče není pro děti to nejlepší a nemají se v ní děti dobře, i přesto že 
mají hračky a drahé oblečení. 

DS: Taky jsme v Anglii viděli velké, dnes už opuštěné zavřené dětské domovy. Ale dnes 
už to mají tak, že ústavní rezidenční služba je hodně specializovaná. Cílem je, aby dítěti, které 
v takovém zařízení ve svých 15-ti letech žije, bylo dobře a bezpečně. Děti mohou být umístěny 
do ústavní péče nejdříve ve 12 letech.   

Jde o to, že sociální pracovníci v Anglii nejprve vyčerpají všechny dostupné možnosti 
pomoci. Nezažili jsme tam, že by používali termín sanace. Oni to mají tak, že ve středu je dítě, 
a kolem něj se staví služby. Velká výhoda je, že mohou využívat velké množství pěstounské 
péče. Která je právě součástí pomoci, po našem nazývaného procesu sanace rodiny.  

RČ: Zásadní fakt je, že v Anglii mají celkově v systému více peněz na služby, protože 
tolik peněz nevynakládají na „hašení následků“ jako my. Kladou větší důraz na prevenci. 

DS: Snaží se řešit problém v nejranější fázi. A pak jim logicky ubyly náklady na 
rezidenční péči. Uvědomují si, že je strašně drahá a že když se dítě do rezidenční služby 
dostane, tak rozhodnutí musí projít několika stupňovým šetřením a řešením. Aby byla 
rezidenční péče kvalitní je potřeba tam mít hodně kvalifikovaných zaměstnanců, a to je hodně 
drahá záležitost. 

RČ: Zároveň v Anglii nepřistupují k rezidenční péči tak, že by byla něco, co je to 
nejhorší pro dítě. Ale vybírají z možností, co by bylo pro dítě to nejlepší. Jaký typ péče. Možná 
i proto v tom není pak taková řevnivost.  

DS: V Anglii je péče v rezidenčním zařízení založena na vztahu a je následná. Což u nás 
začíná být taky diskutované téma. V ČR je vztah dítěte, vyrůstající v DD, a dospělého hodně 
problematický. A když vyjde dítě z DD, tak nemá nikoho. Kdežto V Anglii existují další služby, 
kam můžou děti jít a můžou se i vracet.  Dalo by se říci, že tam mají zařízení u nás 
přirovnatelné k domům na půl cesty. Základem je v Anglii vytvořit bezpečný dlouhodobý vztah 
dítěte s dospělým člověkem. Což je nejstěžejnější pro další vývoj dítěte. A v Anglii na tom 
pracují, mají pestrou nabídku a mohou si hodně vybírat. A hodně to směřují právě do již 
zmiňované komunity.  

Mají tam tzv. Childern’s Hearing , neboli „Dětské slyšení“. Velmi dobře a intenzivně 
vyškolení dobrovolníci spolupracují na případu. Jedná se o lidi z komunity, různého věku i 
zaměstnání. A ti pak chodí na slyšení, kde se rozhoduje o osudu dítěte.  Jsou přítomni, jak 
odborníci, tak sociální pracovníci. Dobrovolníci „dětského slyšení“ vše vyslechnou, pak se 
mohou doptávat k vyjasnění situace a pak se k případu vyjádří. Tzn. že je ještě další nezávislý 
pohled zvenčí. Dobrovolník se na vše doptá a ostatní si své tvrzení musí obhájit. Např. že 
situace v rodině taková opravdu byla a je. 
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RČ: Dále je tam tzv. „Dětský reportér“, který potom shromáždí všechna data a 
informace ze sítě. Účastny jsou i další instituce, které pracují s dítětem, jako je škola, soc. 
pracovník… 

Dítě je u procesu přítomno, samozřejmě adekvátně věku, ale může tam být i úplně malé 
dítě. Ve chvíli, kdy je schopno se k případu vyjádřit, tak je do procesu zapojeno. Nezávislé 
osoby „Dětský reportér“ a dobrovolník „dětského slyšení“ se poté mohou opět doptávat. Na 
základě vyjádření všech, poté o případu rozhodnou. Nejedná se o slyšení u soudu, ale sedí se 
kolem stolu a povídá se. Je to takový institut před samotným soudním jednáním.  

DS: Tento postup bych tak trochu připodobnil k návratu k dávnému systému kmenového 
společenství. Kdy se shromažďovala rada starších a rozhodovala o osudu člena komunity. 

 Tohle je opravdu užitečná metoda, lidi znají podmínky v rodině, znají její zázemí, 
možnosti i limity. A především je tak možnost názoru nezatíženého pohledu dalších lidí, kteří 
ovšem problematice rozumí a jsou pro tyto případy vyškoleni. Protože občas se stává, že jsou 
odborníci natolik zatížení svým oborem, že mnohdy nedohlídnou na spoustu věcí a okolností. 
Měli jsme pocit opravdové nezatíženosti pracovníků svým hierarchickým postavením. Nikdo 
nebyl v hierarchii na vyšší či nižší pozici. Nikdo nebyl větší či menší odborník. 

 
6. Daří se Vám zkušenosti ze zahraničí zúročit v našich českých podmínkách?  

 
RČ: Snažíme se o to. Zásadní je pro nás vzor multidisciplánární spolupráce, ta je 

základem dobré péče o ohrožené dítě a v té máme stále rezervy. Nicméně komunikace 
jednotlivých subjektů kolem rodiny se neustále zlepšuje a pomaličku se posunujeme k tomu, co 
už v zahraničí poměrně dobře funguje a je praxí ověřeno, že je to i efektivní. Učit se můžeme 
také z toho, že v anglickém i skotském modelu je dítě a jeho rodina nejdůležitějším subjektem 
a partnerem se všemi dalšími aktéry, kteří se podílí na podpoře a pomoci rodině.  

DS: Pozitivní zkušeností ze zahraničí jsou již zmíněné rodinné konference, dětská 
slyšení, rozhodování v Panelu za účasti klientů, koncepce a systém rezidenčních služeb. 
V současné době materiály upravujeme, aby byly použitelné v českém prostředí, dále o 
zkušenostech diskutujeme s kolegy v oboru.   

 
7. Máte vytvořenou metodiku pro práci s klientem? Máte nějaké postupy, jak 
pomáháte rodičům, aby spolupracovali? (motivace) 

 
RČ: Ano pro práci s klienty máme vytvořenou metodiku. Od počátku spolupráce je velmi 

důležité pracovat na získání důvěry klienta.  
Je velmi důležité představit klientům, co znamená sanace, jakým způsobem spolupráce 

probíhá. Vysvětlit to tak, aby člověk sanaci přijal jako možnost, pro sebe a jeho rodinu. Jako 
příležitost něco změnit. Hodně záleží i na umění jednotlivých pracovníků. Mnoho našich 
pracovníků má terapeutický základ.  Od počátku pracují s rodinou na navázání vztahu a 
důvěry a to samozřejmě trvá nějakou dobu.  

Je pro nás určitě plus, že můžeme vstoupit do přirozeného prostředí rodiny.  
Pro naši práci je také pozitivní, že se nescházíme třeba jen na OSPODu. Hledáme 

prostředí, které je pro rodinu nejvhodnější. A nabízíme jí možnosti, kde by se chtěla potkat. A 
nevstupujeme do rodiny jako ti hodní, ale přicházíme s nabídkou. Zároveň pořád 
zdůrazňujeme, že je náš cíl společný. Že to není tak, že teď je budeme hájit proti všem a proti 
pracovnicím OSPODu, ale je to o citlivém posouzení, co klient potřebuje v daném období, 
v dané chvíli. Proč třeba má velkou bariéru, a z čeho vychází. Zda má špatnou zkušenost. Co 
mu může spolupráce přinést. Zda to má negativa. A jaké třeba i my máme ve spolupráci 
limity. Je potřeba hledat společný komunikační kanál. 
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DS: Spolupráce je založena na profesionálním vztahu. Je založena na důvěře, 
otevřenosti, bezpečí… Což je hodně důležité. A to samozřejmě nějakou dobu trvá. Může se 
stát, že konkrétní pracovník nesedne do konkrétní rodiny. Tak potom hodně zvažujeme, zda 
neudělat změnu našeho klíčového pracovníka.  

Celkově pro motivaci rodiny napomáhá náš přístup. My nepůsobíme jako něčí 
prodloužená ruka, nebo nepůsobíme jen jako kontrola. Nicméně kontrola je nezbytnou 
součástí práce s rodinou. Důležitá je samozřejmě podpora a důvěra. Snažíme se s rodinami 
pracovat transparentně a otevřeně. Důležité je nevytvářet koalice s rodinou nebo jinými 
subjekty kolem rodiny. 

A pak je zase otázka toho, dobře nastavit hranice supervize a intervize pracovníků, aby 
spolupráce byla opravdu bezpečná pro obě strany. Je třeba si stále udržovat profesionální 
hranice. Což znamená umět vyhodnotit situaci, umět poslat rodinu na terapii nebo naopak 
nenavrhovat terapii za každou cenu. Je potřeba umět situaci reflektovat. 

 DS:  Je hodně důležité se pořád vracet k potřebám dítěte a k jednotlivým cílům a 
stanoveným úkolům. A to začíná na stavbě faktických věcí, protože mnohdy je rodina opravdu 
v průšvihu, nemá na nájem, nemá na jídlo. Má doma nepořádek. A je to opravdu o základních 
věcech, to znamená zajistit, aby měli kde spát a hlavně v přijatelných podmínkách.  

Zároveň si myslím, že pokud je rodina přítomna případovým konferencím, je její 
motivace ke spolupráci a řešení své situace větší. A to nejen spolupráce s námi, ale i 
s OSPODem, školou atd.. Pak už se dá hovořit o společném cíli. Věci jsou jasnější, je mezi 
všemi větší „čisto“. Členové rodiny můžou říct, co potřebují a co by chtěli. A to přispívá 
k větší otevřenosti a ochotě spolupráce rodiny.  

 
8. Daří se Vám pracovat multidisciplinárně? A je pracovník OSPOD opravdu 
koordinačním vedoucím pracovníkem? 

 
DS: Sestavení mustidisciplinárrního týmu máme stanovenou jako jednu z podmínek 

vstupu rodiny do programu. Případové konference jsou vždy na začátku kontaktu s rodinou. 
Po půl roce následují další, kde se dosavadní spolupráce vyhodnocuje. 

Ve chvíli, kdy do rodiny vstupujeme, začíná období mapování situace rodiny a zjišťování 
potřeb a zakázky rodiny. Hodně spolupracujeme s OSPODem. A v té fázi právě pracujeme 
s motivací rodiny. 

 Je pro nás hodně důležité, aby rodina byla motivovaná. Je třeba vymezit si časové 
horizonty pro jednotlivé kroky na cestě k cíli. Např. dvou až tříměsíční dobu, kdy se opravdu 
pracuje na motivaci a na změně postoje rodiny. To pokud nejde, tak potom nejde s rodinou 
spolupracovat. Je potřeba to takto dobře nastavit od začátku. Vždy na začátku spolupráce je 
vymezen čas a prostor pro navázání kvalitního kontaktu s rodinou. Pokusit se o přijetí 
rodinou. A důležité je, aby rodina uznala, že spolupráce je pro ni prospěšná. A že je 
prospěšné hlavně pro dítě.  

 V současné době se snažíme prioritně zmapovat situaci dítěte v rodině. To znamená 
zjistit potřeby dítěte. Pracujeme s Ontarijským indexem. 

 
9. Jaké jsou podle Vás limity sanace? 

 
DS: Čím dál více si uvědomuji, že sanace je proces. Že sanaci rodiny může dělat 

kdokoliv a je potřeba se zaměřit na nabídku. Co naše sdružení může speciálně pro rodinu 
udělat. Co můžou udělat jiné organizace. A to je to, co si OSPOD může objednávat, co by měl 
a měl by v tom mít jasno. 
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 Sanace rodiny je ve vývoji a tento termín je teď opravdu móda, velký pojem. Ale vždy je 
to o konkrétní nabídce a OSPOD to potřebuje vidět a mít konkrétní a jasné nabídky. Naše 
sdružení pak může nabídnout určité spektrum služeb a další udělají něco jiného. A jsou z toho 
výsledky. Pro mnohé je sanace stále ještě hodně nečitelná služba. 

RČ: Nabídka sociální služby by neměla předběhnout přirozené zdroje rodiny. Protože 
tady v ČR to pořád úplně nefunguje. Protože naše sdružení přesně nemůže zmapovat, jestli 
není náhodou nějaká teta, která by se mohla o dítě postarat. To už je zase přesah do jiné 
profesionální služby. A pokud se jedná o přechodnou krizi v rodině, tak není důvod dítě od 
rodiny hned odjímat. Ale je potřeba tam dát takovou podporu, aby to rodina zvládla, i když je 
matka např. závislá. Je potřeba k případu přistupovat tak, aby celou situaci neodnesly jenom 
děti tím, že budou odebrány pryč z rodiny. Odejmutím dítěte z rodiny se přestává na kontaktu 
s rodinou dál pracovat, to už nikdo neřeší. Přitom rodiče by třeba byli schopni i ochotní 
vazbu zachovat, ale je to pro ně v tu danou chvíli velmi těžké. A najednou je dítě pryč. Dítě je 
v bezpečí v ústavu, rodinu už nepotřebují a to je konec. Zde právě chybí využití všech 
dostupných přirozených zdrojů. V tomhle máme v ČR ještě rezervy. Budeme se muset ještě 
učit. Ale to jsem možná ovlivněná nedávnou zkušeností ze zahraničí. 

 
10. Jak se daří vaší organizaci a projektům v českých podmínkách? 

 
RČ: Vzhledem k postavení NNO v systému ČR máme kvůli nestabilnímu financování 

nejistou pozici, což se promítá i do práce s rodinami. Každý rok čekáme, jak dopadnou 
grantová řízení, naše výkonná ředitelka v roce 2009 napsala 40 žádostí o finance, a přesto si 
stále nejsme jisti, že udržíme program sanace rodiny v současném rozsahu. Pro rodiny to pak 
znamená, že musíme ukončit spolupráci předčasně a nemáme rodinu komu předat. Nicméně 
zásadní je, že nás práce baví, bez toho by to asi nešlo.  

 
11. Jak se na transformaci systému péče o ohrožené děti podílí vaše organizace? 

 

Amalthea je v pracovní skupině pro transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené 
děti v Pardubickém kraji. Zároveň v našem druhém programu – v Centru náhradní rodinné 
péče nyní realizujeme projekt podpořený Nadací Sirius, který je mimo jiné zaměřen na nábor, 
přípravu a vyškolení 5 pěstounských rodin v nových formách pěstounské péče, výstupem 
projektu bude také Metodika přípravy pro zájemce o nové formy pěstounské péče. Tento 
projekt je vnímán jako „předskokan“ transformačního projektu, je založen na úzké spolupráci 
s dalšími klíčovými subjekty (Pardubický Kraj, Centrum psycho-sociální pomoci – Rodinná a 
manželská poradna, Nadace LUMOS).  

 
12. Jak se vám spolupracuje s Pardubickým krajem? 

 
RČ: Naše spolupráce s Krajem je v posledních měsících velmi intenzivní, naše zaměření 

není už jen na přímou práci, ale také ven, směrem ke změnám systému, do čehož nás Kraj 
aktivně zapojuje a využívá naše know-how z přímé práce.  

DS: V posledním roce se spolupráce velmi zintenzivnila, vnímám ji jako partnerskou 
včetně motivace všech ke změně v systému péče o ohrožené dítě.  
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13. V jakém časovém horizontu si myslíte, že se může změnit stávající situace, kdy se 
nachází v ústavní péči 20 000 dětí? Kdo všechno by měl něco udělat, aby se toto číslo 
změnilo? 

 
Myslíme si, že systém už je v pohybu, pomalu se mění myšlení lidí, přesvědčení, co je pro 

děti nejlepší. Zatím jen v myslích odborné veřejnosti a bude třeba toto proměnit i v myslích 
celé společnosti. A to bude trvat ještě dlouho, pokud nepřijde zásadní osvěta, mediální 
kampaň, nastolení problematiky ohroženého dítěte jako celospolečenského problému. V 
odborných kruzích se intenzivně pracuje na změně – probíhají projekty na vzdělávání 
zaměstnanců dětských domovů, transformují se první osvícené ústavní zařízení, vznikají nové 
terénní služby, MPSV realizuje Národní akční plán, děje se toho opravdu hodně. Časový 
horizont nedokážu odhadnout, záleží i na politické vůli a ta je vzhledem k blížícím se volbám 
značně nejistá.  

Je potřeba nastavit kapacitu a koncepci nových služeb, k tomu potřebujeme kvalitní 
konkrétní analýzu o dětech, které se do systému péče o ohrožené dítě dostávají. Ministerstvo, 
krajské a místní úřady jsou zodpovědné za nastavení služeb dítěti – měly by být v roli 
zadavatelů, měly by vědět, jaké služby pro dítě a rodinu potřebují (v jaké kvalitě a kapacitě). 
Tzn. služby si objednávají, kontrolují kvalitu poskytování těch to služeb a zároveň ji financují.   

  
14. Jaké podmínky (co) byste potřebovali, abyste mohli pracovat ještě úspěšněji (např. 
kromě větší finanční podpory)? 

 

RČ: Čas. Rozdělení práce mezi více subjektů a organizací, abychom všichni mohli svou 
práci dělat kvalitně, abychom nepřebírali role, které v systému chybí, ale na které my sami 
nemáme kapacitu.  

DS: Roli case managera přebírají sociální pracovníci OSPODů, sjednotí se individuální 
plány péče dítěte.  

 
 


