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ANOTACE  
 

Hrdinová, Andrea: Analýza podpůrných služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v České 

republice. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. Bakalářská práce. 

Tato práce se zabývá analýzou podpůrných služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči v České 

republice, v praktické části pak se zvláštním zřetelem na území Středočeského kraje. 

V úvodní části je popsán systém péče o děti žijící mimo vlastní rodinu se stručným popisem náhradní 

rodinné péče a jejich typů. Krátce jsou zmíněna základní statistická data z této oblasti a práce se též 

zabývá specifiky náhradního rodičovství a provází celým procesem náhradní rodinné péče. 

V souvislosti s tím, je pak stručně popsána síť odborné podpory v této oblasti a přehled hlavních 

aktérů v poskytování služeb.  

Cílem výzkumné části práce je zmapování odborné podpory poskytované náhradním rodinám a 

následná identifikace potřeb náhradních rodičů na území Středočeského kraje. Účelem je zachytit 

současnou nabídku služeb a zjištěné výsledky porovnat se skutečnými potřebami samotných 

náhradních rodičů. Mapování potřeb náhradních rodičů je zaměřeno zejména na zjištění problémů, se 

kterými se při péči o svěřené děti setkávají a jaké podpůrné služby jim ve výchově a péči o děti 

pomáhají.  

V závěru práce lze nalézt návrh a doporučení pro zavedení nové služby na území Středočeského kraje 

– odlehčující služby a asistence v náhradních rodinách. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  

Náhradní rodinná péče, pěstounské rodiny, děti žijící mimo vlastní rodinu, potřeby, druhy 

sociální pomoci a služeb, analýza 



ANNOTATION  

 

Hrdinová, Andrea: Analysis of suport services for families with children in foster care in the Czech 

Republic. Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2010. Bachelor thesis.  

This thesis is focused on an analysis of support services for families with children in foster care in the 

Czech Republic; however the research part of the thesis is paying attention mainly to the Central 

Bohemian Region.  

A general supporting system of care about children living outside native families is described in the 

introduction part of the thesis, including a characterization of foster care and its types and basic 

statistical data. The thesis also puts mind to specific problems of the foster care and describes the 

whole process of the foster care. In this context, a net of specialized support assistance and services is 

shortly explained and a review of main service providers is mentioned.    

The target of the research part is to identify kinds of specialized support and services providing to the 

foster care families and subsequent needs recognition of the foster care parents located in the Central 

Bohemian Region. The purpose is to capture the current offer of services and the results than to 

compare with the actual needs of the parents themselves. Mapping of foster care parents´ needs is 

focused in particular on determination of specific issues relating to the care of the children, and what 

support services help them in the education and the child care.  

In conclusion of the work a suggestion and a recommendation can be found for the introduction of a 

new type of service in the region of Central Bohemia – relieving services and personal assistance in 

the foster care families.  

 

KEYWORDS 

Foster care, foster family, children living outside native family, needs, social help and 

supporting service, analysis 
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1. ÚVOD 

 

Děti, které se ocitají bez rodinného zázemí, zažívají ve svém životě hlubokou ztrátu a nejistotu a kráčí 

ve svém životě bez pevného objetí a bezpečného přijetí svých nejbližších. Některé z těchto dětí pak 

nalézají své místo v náhradních rodinách, které nabízí dětem nový domov. Náhradní rodiče však čeká 

náročný úkol - být přijatým dětem na blízku, přijmout jejich individualitu a pomáhat jim zmírňovat 

následky prožitých bolestí a ztrát a provázet je až do doby, kdy se budou moci vrátit ke své rodině 

nebo vstoupí do dospělosti a samostatného života. 

 

Jedním z předpokladů úspěšné náhradní rodinné péče je tedy zajištění bezpečného rodinného prostředí 

a vhodného výchovného působení, které dětem vytváří náhradní rodiče a jejich rodina. Aby náhradní 

rodinná péče naplňovala svůj primární účel a zabezpečila optimální péči o děti v náhradních rodinách, 

je nutné vytvářet pro výkon náhradní rodinné péče vhodné podmínky. 

 

Při své běžné praxi s náhradními rodinami sleduji, jak rodiče často potřebují sdílet své strasti a složité 

situace ve výchově dětí, jak moc potřebují slýchat, že postupují při výchově správným směrem a jak se 

jim uleví, když mohou vyjádřit své pocity, obavy a přání. 

 

Říká se tomu provázení náhradních rodin a řada odborníků i samotných rodičů je přesvědčena, že je 

tato podpora nutná. Mnoho náhradních rodin však často naráží na skutečnost, že možnost využití 

odborných služeb je jen omezená a v některých regionech dokonce nedostupná. 

 

Otevřený a prostupný systém, který pružně reaguje na aktuální potřeby rodin a dětí, je proto nezbytný. 

K tomu je však zapotřebí dostupnost vhodné péče ve všech fázích procesu náhradní rodinné péče. Má 

však každý region skutečně k dispozici podpůrné služby, které jsou zapotřebí?  

 

Cílem této práce je vytvořit přehled o subjektech, které se podporou náhradních rodin zabývají a 

vytvořit přehled typů služeb, které jsou v České republice poskytovány. 

 

A protože nabídka služeb není v současné době stále dostatečná, budu se v této práci zabývat také 

mapováním potřeb náhradních rodičů a zjišťováním o jaké další služby by měli rodiče zájem. Toto 

mapování poslouží zejména Občanskému sdružení Rozum a Cit, které se chystá zavést nové služby 

pro náhradní rodiny ve Středočeském kraji a také dalším subjektům v této oblasti působícím. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. VYMEZENÍ POJM Ů A ZASAZENÍ PROBLEMATIKY DO KONTEXTU  

 

2.1 Systém péče o děti ocitající se bez rodinného zázemí 

V České republice je řadou autorů užíván různý pojem pro systém péče o děti ocitající se bez 

rodinného zázemí. Užívanými pojmy jsou např. systém péče o děti žijící mimo vlastní rodinu, 

náhradní výchovná péče o děti bez rodinného zázemí, náhradní péče, náhradní výchova a další.  

 

Je poměrně obtížné dohledat původ pojmů, jejich oficiální podobu a obsah. Tímto tématem se již 

zabýval J. Dvořák ve své práci Systém náhradní výchovy, který definoval systém náhradní výchovy 

jako soubor institucí, které se podílejí na realizaci náhradní výchovy, přičemž náhradní výchovou 

myslí svěření dítěte do péče mimo vlastní rodinu, nikoli však do náhradní rodiny. 

 

Dále zmiňuje termín náhradní péče o dítě, který se neobjevuje nikde v legislativě, ale je v praxi často 

používán. Užíván je jako pojem nadřazený formám náhradní rodinné péči a péči institucionálního 

typu. 

 

V běžné praxi je pak jako nadřazený pojem pro tyto dvě formy využíván i pojem náhradní výchovná 

péče ale i náhradní výchova. 

 

Dalším pojmem v systému péče o děti ocitající se bez rodinného zázemí je „dítě bez rodinného 

zázemí“, který bývá v praxi převážně chápán dle vymezení M. Svobodové, P. Vrtbovské a D. Bártové 

ve Zprávě o stávajícím stavu náhradní výchovné péči o děti a mládež bez rodinného zázemí v ČR 

z roku 2002  - jedná se o děti, které z různých příčin trvale nebo dočasně nemohou vyrůstat v domácím 

rodinném prostředí v péči vlastních rodičů či nejbližších příbuzných.  

 

Pro potřeby této práce se pojmy náhradní péče, náhradní výchova, náhradní výchovná péče či systém 

péče o děti žijící mimo vlastní rodinu rozumí: 

� náhradní rodinná péče 

� péče o děti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

� ústavní a ochranná výchova 
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2.2 Náhradní rodinná péče 

Náhradní rodinná péče je formou péče, při které je dítě vychováváno „náhradními rodiči“ přímo 

v jejich rodinách. Jedná se o typ postaveném na rodinném principu. Po institucionální stránce spadá do 

kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí, na nižším stupni je náhradní rodinná péče 

zajišťována krajskými úřady, pověřenými obcemi a obcemi s rozšířenou působností.  

 

Náhradní rodinná péče v České republice v sobě zahrnuje tyto formy:  

� svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče 

� osvojení 

� pěstounská péče 

� pěstounská péče na přechodnou dobu 

� poručenství 

 

Nejčastěji jsou děti do náhradní rodinné péče umisťovány z ústavních zařízení a ze zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc. Jsou-li děti svěřeny do péče svých příbuzných, pak nejčastěji přicházejí 

přímo ze své původní rodiny.  

 

Nejčastější důvody umístění dětí do náhradní rodinné péče jsou dle autora Vocilky následující: 

� nezvládnutá výchova 

� zanedbávání, zneužívání a týrání dětí 

� trestná činnost rodičů 

� alkoholismus rodičů 

� nízká sociální úroveň rodiny  

� prostituce matky 

� osiření 

(Vocilka, 1999)  
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2.2.1 Jednotlivé druhy náhradní rodinné péče  

Systém náhradní rodinné péče je v České republice představován několika typy. Jedná se o instituty 

sociálně-právní ochrany dětí a jejím účelem je poskytnout dětem přechodnou či dlouhodobou péči 

v době, kdy se ocitají bez rodinného zázemí.  

 

Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče 

Do péče jiné fyzické osoby než rodiče je dítě svěřeno, jestliže to vyžaduje zájem dítěte a tato osoba 

poskytuje záruku jeho řádné výchovy a se svěřením souhlasí. Při výběru vhodné osoby dá soud 

přednost zpravidla příbuznému. 

 

Tento institut je upraven zákonem o rodině (Zákon č. 94/1963 Sb., § 45) a pečujícím osobám je vždy 

rozhodnutím soudu vymezen rozsah práv a povinností k dítěti. Zpravidla se jedná o právo a povinnost 

zajistit péči o dítě a zastupovat jej v běžných záležitostech. Není-li soudem rozhodnuto jinak, zůstává 

rodičům dítěte zachována rodičovská zodpovědnost a rodiče jsou nadále zákonnými zástupci dítěte a 

trvá i nadále jejich vyživovací povinnost k dítěti. 

 

Svěřené dítě i ustanovená osoba či manželé jsou pod pravidelným dohledem orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí.  

 

Osvojení  

Velice významný institut v systému náhradní rodinné péče představuje osvojení. Jedná se o institut, 

který podstatně mění vazby dítěte s jeho původními vlastními rodiči. Osvojením vzniká nový právní i 

rodinný vztah, neboť mezi osvojeným dítětem a osvojitelem vzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči 

a dětmi. Příbuzenský poměr vzniká také mezi osvojencem a příbuznými osvojitele. Zanikají tedy 

všechny práva a povinnosti mezi osvojeným dítětem a jeho původní rodinou. Osvojitelé se stávají 

zákonným zástupcem dítěte a mají k němu stejnou rodičovskou zodpovědnost jako při výchově 

vlastního dítěte. Dítě pak získává příjmení svých osvojitelů. 

 

Základním předpokladem pro osvojení je zjištění, že budoucí osvojitelé splňují předpoklady pro 

řádnou péči o dítě a že osvojení je plně v jeho zájmu.  

 

(Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině) 
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Mezinárodní adopce  

V případě, že není možné najít dítěti vhodné rodinné zázemí v jeho vlasti, je možné zvážit jeho 

umístění do ciziny. Úmluva o právech dítěte však stanovuje přednost umístění osvojeného dítěte v 

zemi jeho původu a připouští toto řešení jen v případě, že se jeví pro dítě jako vhodnější. 

 

Osvojení dětí do ciziny a z ciziny je v České republice možné od 1. 6. 2000, kdy vstoupila v platnost 

Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou přijala Haagská konference 

mezinárodního práva soukromého. Tento mezinárodní dokument spolu se zákonem o sociálně-právní 

ochraně dětí umožňuje osvojení dětí z ciziny a do ciziny v případech, kdy se pro dítě nepodaří najít 

rodinu v zemi jeho původu. Zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině v ČR zajišťuje Úřad pro 

mezinárodně-právní ochranu dětí. 

 

(Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, 2000; Zákon č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, 1999) 

 

Pěstounská péče 

Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče a jejím hlavním účelem je 

zajištění osobní péče a výchovy dítěte v rodinném prostředí. 

 

Pěstounská péče se uplatňuje u dětí, pokud nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, ale jejich vazby 

s nimi zůstávají zachovány a taktéž s ostatními příbuznými jako jsou např. sourozenci nebo prarodiče. 

Rodiče dítěte zůstávají i nadále zákonným zástupcem dítěte a mají k němu rodičovskou zodpovědnost.  

Dítě může být svěřeno do pěstounské péče konkrétní osoby nebo manželskému páru. Mezi pěstounem 

a dítětem nevzniká příbuzenský vztah. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zaniká dosažením 

zletilosti dítěte. Z vážných důvodů může být i zrušena.  

 

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a vykonávat přiměřeně práva i povinnosti rodičů vůči dítěti. 

Není zákonným zástupcem dítěte a nemá vůči němu ani vyživovací povinnost. Právo zastupovat dítě a 

spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech.  

 

V ČR existuje několik typů pěstounské péče. Především je rozlišována individuální pěstounská péče, 

která probíhá v běžném rodinném prostředí samotných pěstounů a dále pak skupinová pěstounská 

péče, která probíhá v zařízeních pro výkon pěstounské péče, které jsou zřizovány např. obcemi, 

krajskými úřady nebo nestátními subjekty.  

 

(Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 1999) 
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Dále lze rozlišit také příbuzenskou formu pěstounské péče, kdy je dítě svěřeno některé osobě z širší 

rodiny. Pěstouny jsou příbuzní dítěte: prarodiče, teta, strýc, sourozenec nebo jiní příbuzní. V případě 

svěření dítěte do pěstounské péče příbuzného nedochází k tzv. zprostředkování náhradní rodinné péče 

a zpravidla není zajišťována ani příprava na přijetí dítěte do rodiny. 

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu 

Pěstounská péče na přechodnou dobu je zajišťována vyškolenými pěstouny pro tento typ péče. A do 

tohoto typu může být dítě svěřeno na dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě 

vychovávat nebo na dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením nebo na dobu do 

pravomocného rozhodnutí soudu, o tom, že není třeba souhlasu rodičů k osvojení. (Krausová, 

Novotná, 2006) 

  

Tento typ péče je určen zejména pro krizové situace, kdy biologičtí rodiče potřebují určitý čas na 

vyřešení svých problémů nebo životních situací. 

 

Poručenství 

Poručníka dítěti ustanoví soud v případě, že rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. 

Soud ustaví poručníka většinou z řad osob blízkých rodině dítěte a stává se jeho zákonným zástupcem. 

Nemůže-li být poručníkem ustanovena fyzická osoba, ustanoví soud poručníkem orgán sociálně-

právní ochrany dětí. 

 

Mezi poručníkem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem. Je mu stanoven 

rozsah práv a povinností jako je výchova a zastupování dítěte a správa majetku dítěte. Poručník je 

přímo odpovědný příslušnému soudu a podléhá jeho pravidelnému dohledu a jakékoliv rozhodnutí 

v podstatné věci, týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem.  

 

(Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině) 
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2.2.2 Základní statistická data v oblasti náhradní rodinné péče  

V celé České republice bylo ke konci roku 2008 evidováno 8159 dětí v náhradní rodinné péči.  

 

Rozdělení podle jednotlivých krajů je podrobně uvedeno v následující tabulce.  

 

Počet dětí v náhradní rodinné  
péči k 31. 12. 2008 

Kraj 

Celkem Z toho zdravotn ě 
postižených 

Hlavní město Praha 613 31 

Středočeský kraj 788 44 

Jihočeský kraj 531 39 

Plzeňský kraj 378 33 

Karlovarský kraj 402 3 

Ústecký kraj 788 31 

Liberecký kraj 382 21 

Královéhradecký kraj 361 37 

Pardubický kraj 384 30 

Vysočina 316 26 

Jihomoravský kraj 827 43 

Olomoucký kraj 549 57 

Zlínský kraj 419 35 

Moravskoslezský kraj 1421 37 

Celkem ČR 8159 467 
Tab. č. 1: Počet dětí v náhradní rodinné péči v ČR k 31. 12. 2008 (MPSV, 2009) 
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Počet dětí umístěných do různých typů náhradní rodinné péče v roce 2008 zobrazuje následující 

tabulka.   

 

Počet umíst ěných d ětí v roce 2008 

Kraj Do pé če 
budoucích 
osvojitel ů 

Osvojení 
Do péče jiných 

občanů než 
rodi čů 

Do péče 
budoucích 
pěstoun ů 

Hlavní město Praha 65 71 100 80 

Středočeský kraj 41 54 177 26 

Jihočeský kraj 26 36 80 16 

Plzeňský kraj 20 17 84 14 

Karlovarský kraj 35 29 118 27 

Ústecký kraj 73 85 248 48 

Liberecký kraj 23 25 82 19 

Královéhradecký kraj 36 26 83 20 

Pardubický kraj 21 32 32 24 

Vysočina 29 18 30 24 

Jihomoravský kraj 38 47 101 29 

Olomoucký kraj 25 26 40 28 

Zlínský kraj 14 25 35 8 

Moravskoslezský kraj 55 51 192 75 
Celkem ČR 501 542 1402 438 

Tab. č. 2: Umísťování dětí a mladistvých do náhradní péče v ČR v roce 2008 (MPSV, 2009) 

 

Počet evidovaných pěstounských rodin byl k 31. 12. 2008 celkem 5790 v celé ČR. Počty 

v jednotlivých krajích jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

Kraj 
Celkový po čet 
pěstounských  

rodin k 31. 12. 2008 

Hlavní město Praha 437 

Středočeský kraj 633 

Jihočeský kraj 334 

Plzeňský kraj 245 

Karlovarský kraj 305 

Ústecký kraj 542 

Liberecký kraj 280 

Královéhradecký kraj 285 

Pardubický kraj 261 

Vysočina 208 

Jihomoravský kraj 558 

Olomoucký kraj 420 

Zlínský kraj 280 

Moravskoslezský kraj 1002 

Celkem ČR 5790 
Tab. č. 3: Počet pěstounských rodin v ČR k 31. 12. 2008 (MPSV, 2009) 
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2.3 Potřeby dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči  

V životě dítěte přicházejícího do nové rodiny dochází k podstatné životní změně. Čekají ho nové 

začátky, prostředí, lidé, vztahy, jistoty i nejistoty a nové způsoby chápání rodinného soužití i sebe 

sama. 

 

Hlavním účelem zajištění náhradní rodinné péče dítěti je zabezpečení ochrany a rodinného prostředí, 

které mu umožní zdárný a zdravý fyzický i psychický vývoj. Avšak vedle toho mají děti přicházející 

do náhradních rodin ještě další důležitou potřebu. A tou často bývá vyrovnání se a kompenzace jejich 

psychického zranění, které způsobilo odloučení, ztráta nebo zanedbání péče.  

 

Dítě, které je umístěno do náhradní výchovy, se někdy už v prenatálním období potýkalo 

s fyziologickým ohrožením, jako je alkohol či jiné návykové látky, nízká úroveň zdravotní péče, 

škodlivý životní styl. Zažívá tedy trauma v průběhu těhotenství, po narození před umístěním do 

náhradní výchovy a při příchodu do náhradního prostředí. (Škoviera, 2007)  

 

Řada odborníků se proto shoduje v tom, že dětem, které zažily trauma a pocit ztráty, je se zvýšenou 

pozorností nutné zabezpečit: 

 
� optimální naplňování potřeb dítěte a to se zvláštním ohledem zejména na pocit bezpečí a 

potřebu životní perspektivy (dítě potřebuje vědět, kam patří a mít pocit společné budoucnosti 

s blízkými osobami) 

� vytvoření vztahu a pozitivní citové vazby s blízkou osobou 

� vytvoření vlastní kladně prožívané identity 

 

 

To dokládá také výzkum prof. PhDr. J. Koluchové, jehož snahou bylo identifikovat kritéria pro 

úspěšnost pěstounské péče v obecnější rovině. Kritéria byla formulována takto: 

 
� hloubka a stabilita citových vztahů mezi pěstouny a dítětem 

� tolerance poruch a problémů ve vývoji dítěte spojená se snahou starat se o jeho optimální 

vývoj 

� společná perspektiva dítěte s pěstounskou rodinou 
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2.4 Role náhradního rodiče a důležité úkoly plynoucí z náhradního 

rodičovství 

Děti v nové rodině a náhradní rodiče tedy čeká několik důležitých úkolů, zejména pak vytvoření 

vzájemného vztahu a pozitivní citové vazby.  

 

Caroline Archerová ve své publikaci Dítě v náhradní rodině uvádí, že díky intenzivnímu a důvěrnému 

vztahu se vytváří pocit jistoty a důvěry a dítě tak může začít postupně získávat vědomí sebe sama, 

které je důležitým klíčem k vytvoření vlastní kladně prožívané identity.  

 

Sobotková (2004) také uvádí, že utváření identity u dítěte v pěstounské rodině je mnohem složitější 

než v průměrné rodině s vlastními dětmi. Je proto vhodné zabývat se též vztahy přijatých dětí k jejich 

vlastní rodině a vědomě budovat pozitivní pocit vlastní identity. 

 

Dle autorky Caroline Archerové (2001) je posilování zdravého vývoje dítěte se zřetelem na jeho 

psychická zranění důležitým procesem v uzdravování psychiky dítěte, se kterým je nutné začít co 

nejdříve. Je toho názoru, že pro zdravý vývoj je důležité, aby rodiče udělali všechno pro to, aby 

zejména malé děti co nejdříve získávaly kompenzující zkušenosti. 

 

Rodiče na jejich cestě náhradním rodičovstvím se často musejí naučit porozumět individualit ě 

přijatého dítěte, jejich prožitkům a projevům, které vyžaduje určité přizpůsobení a specifické nároky 

na celou rodinu. Děti potřebují čas a vhodné prostředí pro své postupné vyrovnání se svými prožitky a 

rodiče jsou důležitou osobou, která je v tomto období provází. 

 

Děti přicházející do rodin také často neměly příležitost pro optimální průběh svého vývoje. Zmírnění 

respektive odstranění poruch vývoje pak vyžaduje zejména profesionálně kvalifikované a cílené 

přístupy od dospělých, vyřešení vlastních vývojových psychosociálních krizí samotným dítětem a 

vybudování dlouhodobého pozitivního emocionálního vztahu mezi dítětem a dospělou osobou. 

(Škoviera, 2007) 
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Jako shrnutí potřeb dětí vyrůstajících v náhradních rodinách a rolí náhradních rodičů si dovolím uvést 

již tradičně citovaný zdroj, který pokládám v současné době stále za velmi vypovídající a to je schéma 

základních životních potřeb dítěte dle prof. Matějčka a prof. Langmeiera, 1974. 

 

Vyjadřuje obecné doporučení pro každého z rodičů a vychovatelů, kteří si přejí zabezpečit zdravý 

psychický vývoj každého dítěte. Jehož obsahem je umožnit dítěti vyrůstat v prostředí:  

 
� ve kterém se cítí bezpečně, 

� ve kterém se orientuje a které mu dodává spolehlivé citové vazby, 

� které umožňuje uspokojovat základní psychické potřeby a harmonicky rozvíjet svou osobnost, 

� které je stimulující, oceňující a přijímající jeho individualitu, 

� a které dává možnost rozvinout potřebu otevřené budoucnosti. 
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3. SYSTÉM PODPORY A PROVÁZENÍ RODIN S  DĚTMI V  NÁHRADNÍ 

RODINNÉ PÉČI V  ČESKÉ REPUBLICE  
 

3.1 Náhradní rodičovství - nelehký úkol zasluhující podporu a provázení 

Náhradní rodiče bývají dětem důležitou oporou a vedle lidského přístupu je zapotřebí nadhled 

vychovatele. K tomu je zapotřebí mít se na koho obrátit v oblasti výchovy, v období adaptace dítěte 

při vstupu do rodiny, v období puberty, kdy se děti začínají intenzivněji věnovat "hledání vlastních 

kořenů" a také v dospívání a vstupu do samostatného života.  

 

Nejen z názorů řady odborníků ale samotných náhradních rodičů vyplývá, že možnost mít se na koho 

obrátit v situacích, kdy si nevědí v péči o děti rady, je pro stabilitu rodiny naprosto nezbytná. Není 

však důležitá jen podpora samotných náhradních rodičů, též programy pro děti a mladistvé přináší 

rodinám podporu jejich rodinného a vztahového života. 

 

Z tohoto důvodu přichází nejen od státu podpora vzniku služeb a aktivit pro náhradní rodiny, ale také 

řada nestátních neziskových subjektů se tohoto úkolu ujímá. Navíc v současné době dochází v České 

republice k postupným změnám v celém systému péče o ohrožené děti. V roce 2009 byl schválen 

Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti, který definuje klíčové 

aktivity nutné pro zvýšení kvality péče o ohrožené děti v ČR. Jako celek je koncipován meziresortně 

a mezi základní principy patří preference péče o děti v rodinném prostředí před péčí ústavní, 

prohloubení preventivní práce s ohroženými rodinami, individuální přístup a multidisciplinární práce 

na úrovni terénu a také aktivnější zapojení dětí a jejich rodiny do řešení jejich vlastní situace. 

(Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 

2011, 2009) 

 

V rámci této transformace má každý subjekt působící v péči o ohrožené děti své nezastupitelné místo a 

účel. Zejména pak institut náhradní rodinné péče je zcela významným pilířem péče o děti žijící mimo 

vlastní rodinu. Hlavním předpokladem této změny je tedy dosažitelná a stabilní síť služeb 

preventivního a podpůrného charakteru.  

 

Z názorů mnoha odborníků však vyplývá, že neexistuje dostatečná nabídka preventivních a 

podpůrných služeb pro sociálně ohrožené rodiny a navíc nejsou dostatečně vytvořeny podmínky pro 

náhradní rodinnou péči. Proto jednou z priorit národního akčního plánu je také vytvořit stabilní 

odbornou podporu náhradních rodin. 
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Tento cíl je také preferován v Koncepci péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu, kde 

jsou definována opatření na podporu náhradních rodin. Tato opatření spočívají zejména v podpoře 

náhradních rodin formou poradenství, konzultací, vytváření podpůrné sítě a rozšiřování nabídky 

pomoci ze strany státních orgánů i neziskových organizací. (Národní koncepce podpory rodin s dětmi, 

2009) 

 

Náhradní rodiny mohou využívat ale i běžně dostupných služeb ve svém okolí a to bez zvláštního 

zaměření na specifika náhradní rodinné péče jako jsou např. služby, které zajišťují Poradny pro rodinu, 

manželství a mezilidské vztahy, Střediska výchovné péče nebo různé dobrovolnické programy. 

 

Přesto zůstává významným podpůrným faktorem řada poradenských, vzdělávacích a klubových aktivit 

přímo pro náhradní rodiny. To dokládá též aktivita samotných náhradních rodičů, kteří v roce 2009 

založili Asociaci náhradních rodin ČR. Základní činností asociace je podpora nejzákladnější a často 

také nejvíce pomáhající aktivity a to jsou setkávání svépomocných skupin náhradních rodičů a vznik 

klubů v jednotlivých regionech. 

 

Tato rozsáhlá kapitola se věnuje stručnému popisu systému podpůrných služeb v České republice 

v oblasti náhradní rodinné péči. Přináší výčet významných aktérů v poskytování služeb v oblasti 

náhradní rodinné péče a také přehled druhů jednotlivých služeb nabízených zejména nestátními 

neziskovými organizacemi, které se v posledních letech specializují na tuto problematiku a nabízejí 

celý komplex podpůrných služeb.  

 

3.2 Fáze procesu náhradní rodinné péče a klíčové momenty z hlediska 

podpory 

Pro snadnější orientaci a vhled do celé problematiky je v prvé řadě nutné si rozdělit celý proces přijetí 

dítěte do náhradní rodinné péče a jednotlivá období po přijetí.  

 

3.2.1. Fáze před přijetím dít ěte do náhradní rodinné péče 

Celému procesu zprostředkování náhradní rodinné péče předchází velice důležitý moment a to je 

rozhodování zájemců o náhradní rodinnou péči. Poté již následuje jejich podání žádosti o svěření 

dítěte do NRP, příprava a doba čekání na příchod a konečně přijetí dítěte do rodiny. Na straně dítěte 

předchází okamžiku přijetí do nové rodiny většinou období nejistoty a čekání, nejčastěji v některém 

z ústavních zařízení, některých dětí také traumatická událost v rodině, jejímž vyústěním bývá umístění 

u příbuzných. 
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Pohlédneme-li na tuto fázi blíže s uvědoměním si klíčových momentů, které si zasluhují pomoc či 

poradenství, nalezneme zde poměrně dlouhé období zájemců či žadatelů o svěření dítěte do náhradní 

rodinné péče a dětí čekající na vstup do nové rodiny.  

 

Co v sobě tato fáze obsahuje z pohledu důležitosti podpory? Na samém počátku stojí rodina, která je 

rozhodnuta anebo teprve zvažuje přijetí dítěte do péče a hledá první informace a seznámení se 

s problematikou náhradního rodičovství či místo, kam se obrátit. Z hlediska podpory zde stojí 

důležitost dostupnosti prvotního poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči. Informace 

potřebné pro podání žádosti poskytují v ČR především obecní úřady s rozšířenou působností v místě 

bydliště, s nimiž zájemce navazuje první kontakt, ale poradenství pro zájemce může poskytnout též 

jakákoliv organizace zabývající se náhradní rodinnou péčí v ČR, kde je též možné získat komplexní 

informace o náhradní rodinné péči. 

 

Následuje podání žádosti, absolvování odborné přípravy a psychologické posouzení žadatelů o 

vhodnosti stát se osvojiteli nebo pěstouny. Jedná se zejména o tzv. motivační období, kdy žadatelé 

pracují zejména s vlastními motivy pro přijetí dítěte. V tomto období je významným partnerem 

žadatelů zejména krajský úřad a i nadále pracovník sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu 

s rozšířenou působností v místě bydliště. Jedná se o období, kdy probíhá odborné posuzování a 

odborná příprava žadatelů o zprostředkování NRP zajišťována krajským úřadem. Odborná příprava 

je velice intenzívní a významnou součástí celého přípravného procesu a bývá zajišťována pověřenými 

organizacemi. Po ukončení jsou žadatelé seznámeni s podklady pro rozhodnutí, případně rozhodnutím 

o zařazení do evidence žadatelů.  

 

Důležitým krokem v tomto období je i vlastní příprava na přijetí a příchod dítěte do rodiny, kdy je 

doporučováno zvážit některé důležité otázky jako je např. jak jsem připraven na přijetí minulosti a 

původu dítěte, zdravotního znevýhodnění, jaká jsou má vlastní očekávání, jaká je shoda mezi mnou a 

partnerem v otázce náhradního rodičovství a celé rodiny, jsou připraveni všichni členové rodiny a 

mohu očekávat oporu a přijetí okolí. (Roháček, Matej, 1996) 

 

Z hlediska podpory je v tomto období významný podíl psychologů krajských úřadů a pověřených 

organizací, které zajišťují odbornou přípravu žadatelů a kteří mohou zprostředkovat také rozhovory 

s náhradními rodiči. Organizace zabývající se náhradní rodinnou péčí pořádají také skupinová setkání 

a besedy pro žadatele.  

 

Pokud se podaří zprostředkovat náhradní rodinnou péči konkrétnímu dítěti a žadatelům, nastává tzv. 

příprava na příchod konkrétního dítěte, která v sobě zahrnuje první setkání, postupné navázání 
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kontaktu a poté vyřízení úředních dokumentů. První setkání je z hlediska podpory důležitým 

momentem. Žadatelé bývají provázeni při seznamování s dítětem a bývají jim doporučeny postupy a 

kroky, které umožní dítěti i rodině si bezpečně a pomalu zvykat na novou situaci. Pomoc v této fázi 

nabízí subjekty, u nichž žadatelé absolvovali přípravu, dětský domov, sociální pracovník OSPOD 

nebo pracovník či psycholog krajského úřadu. 

 

V případě úspěšného seznámení a kladného rozhodnutí, následuje přijetí dít ěte do předadopční nebo 

předpěstounské péče. Jedná se o zákonem stanovenou 3měsíční dobu, kdy je dítě umístěno v rodině 

budoucích osvojitelů nebo pěstounů a to těsně před soudním rozhodnutím o svěření. 

V tomto období pak bývá nejvíce vyhledáváno poradenství v oblasti podání žádosti o svěření dítěte do 

péče, vyřízení dávek, různých nároků aj. Sociálně-právní poradenství pak nejčastěji poskytuje 

sociální pracovník OSPOD, organizace zabývající se náhradní rodinnou péčí nebo subjekt, u kterého 

žadatelé absolvovali přípravu. 

 

3.2.2. Fáze po přijetí dít ěte do náhradní rodinné péče 

Po přijetí dítěte do rodiny a pravomocném rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče, následuje tzv. 

fáze adaptace, která představuje období po příchodu dítěte do rodiny.  Jedná se o období náročné na 

vyladění potřeb a očekávání jednotlivých členů rodiny. Jedná se o čas zvykání si jeden na druhého a 

vytváření prostoru důvěry. Je nutné si vytvořit s dítětem komunikační nástroje a dítě si postupně 

vytváří osobní vztah, ke každému členu rodiny a naopak. Období může být různě dlouhé, ale 

organizace nabízejí zpravidla provázení rodinám v průběhu prvního roku po přijetí. Je velice cenné 

pokud má rodina možnost prvotní problémy a těžkosti konzultovat s odborníky. Proto z hlediska 

podpory se jeví jako velice důležité provázení a poradenství v tomto období. 

 

Dále již plyne čas a život v rodině až do doby dospělosti nebo do doby, kdy dítě čelí nové změně 

v životě např. návratu do své vlastní rodiny někdy i do dětského domova. Toto období je v celém 

procesu nejdelší a bývá často velice podceňováno. Dítě se během svého života postupně vyrovnává 

s případnými následky deprivace či traumatickými událostmi a rodina má v tomto úkolu 

nezastupitelnou roli, jak k dítěti přistupovat a pomoci mu zpracovat negativní zážitky a vytvářet 

prostředí porozumění a přijetí, ve kterém je umožněno dětem dosytit své dříve nesaturované potřeby a 

to s ohledem na všechny členy rodiny. Důležitým tématem v rodinách je také budování identity dítěte 

a vědomá práce s ním, zejména u dětí jiného než většinového etnika. Pěstounské rodiny také hledají 

cesty komunikace s biologickými rodiči dětí a nejvhodnější formy setkávání dětí s jejich rodiči. 

Některé rodiny řeší zvýšené nároky při přijetí dětí se zdravotním znevýhodněním nebo dětí 

s psychickými obtížemi. 
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Řada odborníků proto zastává názor, že každá náhradní rodina zejména pěstounská by měla být 

průběžně provázena po celou dobu, kdy má dítě svěřeno do péče a to až do dospělosti.  

Odborná podpora a provázení, možnost terapie, odlehčení, využití supervize, setkávání a 

vzdělávání je důležitým podpůrným faktorem po celou dobu péče o přijaté děti. V současné době ale 

není dostatečně dostupná v každém regionu. V případě pěstounské péče může pravidelnou podporu 

rodinám zajistit pracovník OSPOD, který je v kontaktu s rodinou nejméně jednou za tři měsíce, a který 

také sleduje vývoj situace v rodině. Avšak řada pracovníků a odborníků v této oblasti poukazuje na 

nedostatek a nutnost rozšíření. 

 

Odbornou podporu po přijetí dítěte do rodiny je tedy nutné v ČR dále rozvíjet a k tomu také vydalo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí metodické doporučení. MPSV doporučuje subjektům působícím 

v této oblasti vytvářet ve vzájemné spolupráci síť pomoci, která bude rychle, citlivě a plně odpovídat 

na situaci konkrétního dítěte a jeho rodiny. 

 

Hlavními cíli této pomoci jsou: 

� zvyšování kompetencí rodičů a stabilizace rodinného systému 

� preventivní péče 

� nabídka služeb a forem pomoci např. supervize, odlehčující a terapeutické služby 

� vytvoření dostupného seznamu kompetentních a pověřených organizací v jednotlivých krajích 

� nabídka rodinných konzultantů – doprovázení 

� učení nových dovedností, další dostupné vzdělávání 

� podpora komunikace s biologickou rodinou 

(Metodické doporučení MPSV Č. 5/2009 k návazné péči o náhradní rodinu po přijetí dítěte)  

 

3.2.3. Fáze po dosažení zletilosti dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné 

péči 

Období dospívání je důležitým, ale také mnohdy obtížným vývojovým momentem. Dospívající hledají 

své kořeny, dotváří se jejich identita a také se vyrovnávají s odlišností vlastní rodiny a rodiny 

náhradních rodičů či s nedořešenými tématy z dětství. Osamostatnění mladých lidí vyrůstajících 

v náhradní rodinné péči bývá často velice náročné jak pro ně samotné tak i jejich rodinu. 

Existují některé podpůrné programy pro mladé lidi, které jim umožňují připravovat se na vstup do 

samostatného života. Tyto programy nabízejí především nestátní subjekty a nejsou příliš rozšířeny pro 

mladé lidi z náhradních rodin tak jako je tomu u mladých lidí odcházejících z ústavní péče. 

Osamostatňování mladých často probíhá přirozeně v rodinách, přesto se ve své praxi potkávám 

s rodiči, kteří podobné programy žádají a přejí si být i oni sami připraveni na situace 
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s osamostatňováním spojených (např. jak dětem spořit, jak mladé lidi učit finanční gramotnosti, jak 

předejít nevhodným půjčkám větších obnosů a pomoc při hledání bydlení). 

3.3 Hlavní aktéři v oblasti náhradní rodinné péče v ČR  

Systém odborné podpory v oblasti náhradní rodinné péče v České republice je v prvé řadě garantován 

a metodicky řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. Významnou roli mají pak krajské úřady, 

které organizují náhradní rodinnou péči a obce s rozšířenou působností. Role státních institucí je 

významná zejména v počátku při zprostředkování náhradní rodinné péče a při sledování výkonu 

náhradní rodinné péče pracovníky OSPOD. Další podpůrné služby pro náhradní rodiny nabízejí 

pověřené organizace a také nestátní neziskové organizace a další subjekty. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem v oblasti péče o rodinu a děti, sociální péče 

a péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Do jeho kompetence spadá jako samostatná oblast 

sociálně-právní ochrana dětí. Ministerstvo v jejím rámci zajišťuje koncepční, metodickou, organizační 

a kontrolní činnost. Organizuje v součinnosti s krajskými úřady náhradní rodinnou péči, zřizuje a 

spravuje zařízení sociální péče, vykonává dozor nad poskytováním sociálních služeb. Vydává 

pověření k výkonu sociálně-právní ochrany nestátním subjektům. Řídí Úřad pro mezinárodně právní 

ochranu dětí. 

 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

Jedná se o orgán s celostátní působností a zajišťuje ochranu práv a zájmů dítěte ve vztahu k cizině. 

Vykonává funkci opatrovníka dítěte a spolupracuje se státními orgány nebo jinými organizacemi 

cizího státu, pokud jsou pověřeny ve svém státě k činnostem sociálně-právní ochrany dětí. Pro účely 

osvojení v cizině zjišťuje, v jakém sociálním prostředí a v jakých rodinných poměrech dítě žije a dává 

souhlas k osvojení dítěte v cizině.  

 

Krajský ú řad  

Krajský úřad poskytuje odbornou a metodickou pomoc v těchto oblastech: sociální služby, sociální 

péče, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, sociálně-právní ochrana dětí a mladistvích, 

Vytváří podmínky pro zřizování zařízení sociálně-právní ochrany dětí a rozhoduje o udělení pověření 

k výkonu této ochrany. V součinnosti s obecními úřady obcí s rozšířenou působností a MPSV 

organizuje náhradní rodinnou péči, zajišťuje zprostředkování náhradní rodinné péče, posuzuje 

žadatele o osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče a rozhoduje o jejich zařazení do evidence 

žadatelů, svolává krajský poradní sbor. Dále je oprávněn ke kontrole a prošetření postupů a 

rozhodnutí obcí s rozšířenou působností. 
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Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  

Obecní úřady jsou mimo jiné pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí. Zastupují zájmy 

nezletilých, zajišťují výkon opatrovnictví nezletilých, provádí místní šetření a oznamují soudům a 

jiným státním orgánům rozhodné skutečnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zajišťují 

sociálně-právní poradenství a zprostředkování odborné pomoci, sledují výkon ústavní a ochranné 

výchovy, podporují sanaci rodin, ve kterých byla dítěti nařízena ústavní výchova, a v neposlední řadě 

také zajišťují náhradní rodinnou péči.  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je státní orgán, který zabezpečuje sociálně-právní 

ochranu dětí. Jedná se o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochranu 

oprávněných zájmů dítěte. Úloha OSPOD spočívá především ve vyhledávání ohrožených dětí 

vyžadujících zvláštní ochranu a vedení evidence dětí a jejich rodiny, kde bylo zjištěno nebezpečí 

ohrožení zdraví či vývoje dítěte a v neposlední řadě poskytnutí okamžité pomoci dětem, které jsou na 

životě či zdraví ohroženy.  

V oblasti náhradní rodinné péče přijímají žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se 

osvojiteli či pěstouny, vyhledávají vhodné děti do náhradní rodinné péče a sledují vývoj dětí 

svěřených do péče jiné fyzické osoby než rodičů, nebo do pěstounské péče. Pracovníci  OSPOD mají 

klíčovou roli v celém procesu náhradní rodinné péče. Zejména provází žadatele až do doby soudního 

rozhodnutí a v případě pěstounské péče také po celý další průběh. 

 

Organizace a zařízení pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí 

Sociálně-právní ochranu dětí mohou vykonávat také pověřené osoby a to na základě pověření s 

předem určeným rozsahem. Pověřené osoby jsou zejména nestátní neziskové organizace, které mohou 

poskytovat především preventivní a poradenskou činnost. Mezi pověřené osoby patří např. organizace 

zabývající se pomocí rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů, zajišťováním přípravy 

fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny nebo také organizace, které jsou pověřeny 

zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany jako je např. zařízení pro výkon pěstounské péče. 

 

Zařízení institucionální péče 

Významné postavení také mají zařízení institucionální péče, neboť děti jsou svěřeny do rodin často 

přímo z některého ústavního zařízení, ve kterém dítě prožilo někdy i řadu posledních let. Pracovníci 

těchto zařízení mohou být důležitou oporou na cestě přechodu dítěte do rodiny a stát se cenným 

zdrojem informací o dětech. Významné postavení má tedy zejména při přípravě dítěte na vstup do 

rodiny a při seznamování s novou rodinou. Některé ze zařízení se také věnují poradenství a práci 

s biologickými a náhradními rodiči. 
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Síť zařízení institucionální péče: 

� zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

� zdravotnická zařízení poskytující ústavní a výchovnou péči dětem do 3 let 

� školská výchovná zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

� zařízení pro děti se zdravotním postižením 

 

Nestátní neziskové organizace v oblasti náhradní rodinné péči 

Organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče poskytují náhradním rodičům a dětem 

poradenství, vzdělávání, doprovázení, setkávání náhradních rodin a pomoc při zprostředkování 

náhradní rodinné péče. Dále nabízejí terapeutické služby, organizují svépomocné kluby a skupiny, 

přípravné kurzy pro budoucí osvojitele a pěstouny aj. Mezi nestátní neziskové organizace se také řadí 

nadace a nadační fondy, které pak poskytují finanční a materiální pomoc v oblasti péče o děti. 

 

Školská zařízení 

Přijetí dítěte do rodiny je důležitá událost nejen pro rodinu, ale i její okolí a školu, kterou začne dítě 

navštěvovat. Škola a školská zařízení jsou proto důležitými partnery náhradních rodičů a přijatých 

dětí. Úzká spolupráce školy a dalších zařízení při výchově a péči o dítě je velice výhodná a pro 

začlenění dítěte podstatná. Zařízení mohou rodinám nabídnout zejména poradenství ve vztahu 

k vývoji, výchově a vzdělávání dětí. 

 

Další subjekty v oblasti služeb pro děti, mládež a rodinu 

Dle principu podpory přirozeného podpůrného prostředí je též v oblasti náhradní rodinné péče 

především využíváno běžně dostupných služeb pro rodiny s dětmi, které nalezneme v jednotlivých 

regionech.  Rodina s přijatým dítětem do náhradní rodinné péče je v prvé řadě rodina jako každá jiná, 

proto potřebuje-li vyhledat nějaký druh pomoci, je vhodné využívat běžně dostupných služeb v okolí. 

Organizace v oblasti služeb pro děti, mládež a rodinu nabízejí v jednotlivých regionech odborné 

terénní, ambulantní, popřípadě pobytové služby zaměřené na podporu dítěte a rodiny. Síť služeb je 

zajišťována mnoha subjekty. Jednotliví poskytovatelé mohou mít statut krajské, místní nebo nestátní 

organizace. Jedná se o rozsáhlou síť poskytovanou např. školskými zařízeními jako jsou pedagogicko-

psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra nebo střediska výchovné péče nebo 

poskytovateli sociálních služeb v rámci zákona o sociálních službách a poradny pro rodinu, manželství 

a mezilidské vztahy 
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3.4 Podpůrné služby v oblasti náhradní rodinné péče v ČR 

Nestátní subjekty nabízejí odbornou podporu v různých fázích náhradního rodičovství rodičům, 

dětem, dalším členům rodiny i zájemcům a žadatelům o NRP. Cílovou skupinou je v poradenství také  

široká i odborná veřejnost. 

 

Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče 

Poradenství nabízí informační servis v oblasti náhradní rodinné péči, individuální či rodinné 

poradenství pak pomáhá rodinám i dětem lépe se orientovat v náročných životních situacích a nabízí 

pomoc při hledání možného řešení. Ve výchovných otázkách nabízí rodičům pomoc při řešení 

výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. 

 

Typy poradenství: 

 
� poradenství v oblasti náhradní rodinné péče pro zájemce a žadatele  

� poradenství v oblasti náhradní rodinné péče pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči  

� psychologické a psychosociální poradenství  

� sociální a právní poradenství  

� poradenství v oblasti výchovy a výuky 

 

 

Příprava žadatelů o zprostředkování NRP  

Cílem příprav je poskytnout žadatelům dostatek odborných informací o specifikách náhradní rodinné 

péče. Témata příprav jsou např.: specifika péče o děti v náhradní rodinné péči, psychologie a prožívání 

dětí v náhradní rodinné péči, péče o děti se speciálními potřebami, role náhradního rodiče v životě 

dítěte, sociálně-právní témata náhradní rodinné péče, zprostředkování NRP, soudní jednání, biologická 

rodina dítěte v náhradní rodinné péči a práce s historií dítěte aj. 

(Metodické doporučení MPSV č. 7/2009 k odbornému posuzování žadatelů o zprostředkování 

náhradní rodinné péče) 
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Podpora a provázení rodin s dětmi v náhradní rodinné péči 

Tyto programy nabízejí náhradním rodinám dlouhodobou a průběžnou podporu a provázení při péči a 

výchově o svěřené děti, zejména pak v případě, kdy vnímají svou situaci v rodině jako obtížnou. 

 

Typy podpory: 

 
� dlouhodobé programy doprovázení  

� psychoterapeutická podpora  

� krizová intervence a pomoc v obtížných situacích v rodině 

� supervize náhradních rodin 

� rodičovské podpůrné skupiny 

� podpůrné skupiny pro děti  

� asistence při  komunikaci a kontaktu  rodičů  a  dětí  v pěstounské péči   

 
 

Odlehčující a respitní služby pro náhradní rodiny 

Odlehčující péče nabízí rodičům možnost zastupitelnosti k využití  k osobnímu odpočinku,  k vyřízení 

osobních záležitostí,  k individuálně prožitému času s některým z dětí. O děti se v té době starají 

vyškolení pracovníci věnující se volnočasovým aktivitám nebo přípravě do školy. 

 

 
Klubová setkávání a svépomocné skupiny náhradních rodičů 

Sdružení a kluby pro rodiče v České republice organizují sami rodiče jako svépomocnou skupinu. 

Cílem setkávání je navzájem se podpořit, sdílet radosti a starosti a najít potřebnou pomoc. Kluby jsou 

zejména prostředím pro společnou komunikaci a také pořádání různých besed. 

 

 
Pobyty pro náhradní rodiny 

Pobyty pro náhradní rodiny jsou zaměřeny zejména na vzdělávání, individuální poradenství, supervizi, 

psychohygienu i terapii. Jsou nejčastěji organizované víkendově nebo jako týdenní pobyty pro celé 

rodiny, rodiče nebo děti a mladistvé. 

 

Typy pobytů: 

 
� poradensko-relaxační, vzdělávací, terapeutické a zájmové pobyty pro náhradní rodiny 

� sebezkušenostní pobyty pro mladistvé vyrůstající v náhradních rodinách 

� letní prožitkové tábory pro děti 
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Vzdělávací programy  

Vzdělávací a různé zážitkové semináře pro náhradní rodiče i žadatele jsou zaměřeny na klíčová témata 

z oblasti náhradní rodinné péče. Přednášky a kurzy jsou zaměřené na řešení výchovných, sociálních a 

jiných problémů při péči o svěřené děti. 

 

 
Finanční a materiální pomoc 

Finanční a materiální pomoc poskytují nadace a nadační fondy. Nabízejí přímou podporu 

jednotlivcům a rodinám nebo podporují různé typy služeb pro děti a rodinu a rozvojové projekty.  

 

 
Programy pro mladé lidi vyrůstající v náhradní rodinné péče 

Programy pro mladé lidi se zaměřují na podporu psychosociálních dovedností a osobnostní rozvoj. 

Mladí lidé se v rámci programů učí jednat v krizových situacích, efektivně komunikovat a poznávat 

sami sebe a hledat svou roli ve skupině. Cílem programů je pomoci jim orientovat se ve svém životě 

s výhledem do blízké budoucnosti a připravovat se na vstup do samostatného života. Programy také 

pomáhají mladým lidem získávat praktické poznatky z oblasti hledání a zajištění práce, bydlení či 

vedení samostatné domácnosti. Vedle praktických dovedností nabízejí také dospívajícím možnost 

otevření jejich důležitých životních témat a další nasměrování, jak s nimi dále pracovat, popř. navázat 

mladé lidi na další služby a následnou péči. 

 

 

Jak je patrné začíná se v České republice budovat již široký komplex podpůrných služeb pro náhradní 

rodiny, který v sobě zahrnuje řadu typů. Mnohé z nich se snaží pomáhat dětem rozvíjet jejich životní 

příběh, zpracovat traumatické zážitky, věnovat péči budování zdravého sebevědomí, vést je k přijetí 

vlastní osobnosti a k utváření vztahů kolem sebe. Za tímto účelem v současnosti vzniká již řada 

programů, kterým se věnují vedle krajů a městských úřadů zejména nestátní subjekty. 

 

Věřím, že bude jen s potěšením možné sledovat další vývoj a sledovat jak se nabídka stává dostupnou 

pro všechny náhradní rodiny v České republice. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 
 

V další části této práce se zaměřuji na jeden z krajů České republiky a analýzu služeb a konkrétních 

potřeb náhradních rodičů. 

 

Nabídka služeb v oblasti náhradní rodinné péče v České republice je široká a její důkladné mapování a 

komplexní pohled by svým rozsahem přesáhl rámec bakalářské práce. Navíc, jak se ukazuje, nabídka 

není stále dostatečná a z tohoto důvodu jsem téma bakalářské práce zaměřila prakticky a propojila ji 

s praxí Občanského sdružení Rozum a Cit, ve kterém v současné době pracuji jako odborný pracovník. 

Organizace se zabývá podporou náhradních rodin v ČR již od roku 2000 a v posledních letech se 

svými terénními a ambulantními službami podporuje zejména náhradní rodiny ve Středočeském kraji. 

 

Téma výzkumné části jsem proto zaměřila na rozvoj služeb v uvedeném regionu, neboť občanské 

sdružení v současné době plánuje své služby rozšířit a doplnit území Středočeského kraje o nový 

chybějící typ služeb v oblasti péče o děti vyrůstající v náhradní rodinné péči. 

 

Tato analýza poslouží pro potřeby organizace a poslouží pro její plánování a rozhodování v oblasti 

zavedení nové služby do činnosti organizace. 

 

Středočeský kraj má jako každý region svá specifika též v oblasti náhradní rodinné péče a je proto 

nutné nabízené služby zacílit na konkrétní potřeby náhradních rodin žijících právě v tomto regionu. 

Cílem této části práce je zachytit současnou nabídku služeb na území Středočeského kraje a vzhledem 

k tomu, aby nabídka vycházela vstříc potřebám rodin, byla do mapování zařazena také analýza 

konkrétních potřeb náhradních rodičů, kterou jsem jako odborný pracovník projektu v roce 2009 vedla 

a realizovala. 

 

Právě samotní náhradní rodiče mohou pomoci odhalit nedostatky v oblasti služeb v daném regionu a 

z tohoto důvodu byli do plánování nových služeb zapojeni prostřednictvím dotazníkového šetření a 

skupinové diskuse, v rámci které byly zjišťovány jejich potřeby v oblasti výchovy a péči o svěřené 

děti. 

 

Výsledky obou analýz jsou pak navzájem porovnány a návrhy zohledněny při zavádění nových služeb 

Občanského sdružení Rozum a Cit v roce 2010. 

 

Území Středočeského kraje bylo v další části této práce zvoleno zejména z důvodu možnosti provázat 

analýzu s praxí a zjištěné výsledky využít pro rozvoj této oblasti a vytvářet pro náhradní rodiny 

vhodnější podmínky pro výkon jejich péče. 
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4. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO 

KRAJE  

 

Středočeský kraj má jako každý region svá specifika  nejen v oblasti náhradní rodinné péče ale také 

např. ve struktuře svého území, která je nutné zohlednit při plánování sítě služeb pro náhradní rodiny. 

Tato kapitola přináší základní informace o území Středočeského kraje z hlediska obyvatelstva a 

územního členění a také základní statistická data z oblasti náhradní rodinné péče. 

 

4.1 Základní informace o lokalitě 

Středočeský kraj se svou rozlohou řadí k největším krajům. Patří mezi čtyři kraje, na jejichž území 

žije více než 1 milion obyvatel. Sousedí s dalšími 6 kraji: Hl. m. Prahy, Plzeňským, Ústeckým, 

Pardubickým, Vysočina a Jihočeským.  

 

K 31. 12. 2006 měl Středočeský kraj 1 175 254 obyvatel a v posledních letech se počet obyvatel ve 

Středočeském kraji neustále zvyšuje. Důvodem je zejména neustálý přírůstek způsobený stěhováním 

v rámci procesu suburbanizace – tedy přesunu bydlení z Prahy do jejího zázemí. V okolí hlavního 

města dochází k výstavbě satelitních obytných celků a mezi přistěhovalými je nejvyšší podíl mladých 

ve věku 25-34 let, kteří následně zakládají v kraji své rodiny.  Dochází tak také k nárůstu podílu dětí 

v populaci. (www.kr-stredocesky.cz) 

 

4.2 Administrativní a správní organizace území Středočeského kraje 

Ve Středočeském kraji se nachází 26 

správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností. 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Správní členění 

Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz) 
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4.3 Statistické údaje z oblasti náhradní rodinné péče ve Středočeském 

kraji  

 

V celé České republice bylo ke konci roku 2008 evidováno 8159 dětí umístěných v náhradní rodinné 

péči. Ve Středočeském kraji byl tento počet 788 a z toho pak 44 dětí bylo se zdravotním postižením.  

(MPSV, 2009) 

 

Svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče  

Za rok 2008 bylo ve Středočeském kraji svěřeno do péče jiných fyzických osob než rodičů 177 dětí. 

(MPSV, 2009) 

 

Osvojení  

Do osvojení bylo ve Středočeském kraji v roce 2008 svěřeno 54 dětí a 41 dětí do péče budoucích 

osvojitelů. (MPSV, 2009) 

 

Pěstounská péče 

K 31. 12. 2008 bylo ve Středočeském kraji evidováno celkem 633 pěstounských rodin. Ve stejném 

roce bylo ve Středočeském kraji svěřeno 26 dětí do péče budoucích pěstounů. (MPSV, 2009) 

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu  

Podle informací získaných na Krajském úřadě Středočeského kraje nebyl v roce 2008 tento typ 

náhradní rodinné péče ve Středočeském kraji využit.  

 

Pěstounská péče v zařízení pro výkon pěstounské péče  

Ve Středočeském kraji byla v roce 2008 provozována 4 zařízení pro výkon pěstounské péče 

s celkovým počtem 10 klientů. (MPSV, 2009) 

 

Poručenská péče  

Ve Středočeském kraji bylo k 31. 12. 2008 221 dětí v poručenské péči. (Krajský úřad Středočeského 

kraje, 2009) 
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4.4 Charakteristika d ětí vhodných do osvojení a pěstounské péče 

Z komparace charakteristiky dětí vhodných do osvojení a pěstounské péče vypracované v roce 2006 

P. Štochlovou vychází, že ve Středočeském kraji bylo v roce 2006 vhodných do náhradní rodinné 

péče celkem 61 dětí. Z umístěných dětí do NRP bylo 88 % umístěno do osvojení a 12 % do 

pěstounské péče. 

Z dětí umístěných do osvojení bylo 84 % dětí mladších jednoho roku včetně, 16 % dětí jiného etnika 

než majoritního a 21 % dětí nebylo v dobrém zdravotním stavu. 

Z dětí umístěných do pěstounské péče bylo 40 % dětí starších pěti let věku, 20 % dětí jiného etnika 

než majoritního a 60 % dětí nebylo v dobrém zdravotním stavu. 

Z dětí neumístěných do NRP bylo 89 % vhodných do pěstounské péče, 11 % dětí starších deseti let 

věku, 50 % dětí jiného etnika než majoritního a 72 % dětí nebylo v dobrém zdravotním stavu.  

 



35 
 

5. ANALÝZA PODPŮRNÝCH SLUŽEB V  OBLASTI PÉČE O DĚTI 

VYRŮSTAJÍCÍ V  NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉ ČI VE STŘEDOČESKÉM 

KRAJI  
 

5.1 Účel analýzy 

Účelem analýzy je zmapovat současnou nabídku služeb v oblasti náhradní rodinné péče na území 

Středočeského kraje. Dále pak na základě této analýzy a navazující analýzy potřeb rodin s dětmi 

v náhradní rodinné péči identifikovat chybějící služby v systému náhradní rodinné péče ve 

Středočeském kraji a dle zjištěných výsledků společně s cílovou skupinou náhradních rodičů 

navrhnout podobu potenciální nové služby, která poté bude zavedena do praxe Občanským sdružením 

Rozum a Cit. Hlavním účelem mapování je návrh a doporučení nového chybějícího typu služby a 

rozšíření sítě odborné pomoci pro náhradní rodiny ve Středočeském kraji (touto navazující částí 

analýzy se podrobně zabývá kapitola č. 6). 

 

5.2 Cíl analýzy  

Cílem analýzy je vytvořit přehled stávající nabídky poskytovaných služeb pro rodiny s dětmi 

v náhradní rodinné péči ve Středočeském kraji z hlediska místa působnosti, oblasti činnosti, typů 

služeb a cílové skupiny. 

 

5.3 Cílová skupina 

Šetření je zaměřeno na organizace nestátního neziskového sektoru zaměřující se na poskytování služeb 

v oblasti péče o rodiny a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči ve Středočeském kraji. 

Tato kategorie organizací byla zvolena jako skupina, která je v současné době v České republice vedle 

státních institucí (jejichž činnost byla popsána v kapitole 3.3) druhým nejvýznamnějším 

poskytovatelem podpůrných služeb náhradním rodinám. 

Výběr vzorku proběhl na základě internetové rešerše a veřejně dostupných databází služeb a 

organizací. Byl vytvořen seznam organizací, které byly následně kontaktovány a poté provedeno 

šetření s jejími zástupci. 
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5.4 Metoda sběru dat 

Zvolenou metodou byla analýza sekundárních dat a metoda polostrukturovaných rozhovorů 

s poskytovateli služeb prováděných přímo v organizacích. 

Ke sběru dat byl vypracován okruh otázek, který byl zaměřen na získání těchto údajů: 

� základní údaje o organizaci 

� územní působnost organizace 

� cíl, poslání a oblast činnosti organizace 

� cílová skupina 

� poskytované služby 

� typ poskytovaných služeb 

 

5.5 Popis průběhu šetření 

Šetření a mapování organizací poskytující služby v oblasti náhradní rodinné péče bylo provedeno 

v lednu a únoru 2009. 

Navštíveny byly tyto organizace: 

� Kolpingova rodina Smečno 

� Občanské sdružení Rozum a Cit 

� Občanské sdružení MÁTA 

 

Ostatní organizace rozhovor neposkytly a odkázaly na své webové stránky. Se zástupci organizací 

byly vedeny polostrukturované rozhovory s cílem zjistit požadované údaje o jejich službách a také 

navázat spolupráci a hledat vhodný model spolupráce mezi subjekty v této oblasti. 
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5.6 Analýza výsledků šetření 

Z veřejně dostupných údajů bylo zjištěno, že ve Středočeském kraji nabízí odborné služby v oblasti 

náhradní rodinné péče tyto organizace: 

� Kolpingova rodina Smečno 

� Občanské sdružení Rozum a Cit 

� Občanské sdružení MÁTA - sdružení náhradních rodin Mladoboleslavska 

� ROSA – Středisko pomoci ohroženým dětem - Kladno 

� Klub pěstounů Kutnohorska při středisku Domek – Oblastní charita Kutná Hora 

� Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín 

 

Organizace poskytují náhradním rodinám zejména poradenství, vzdělávání, doprovázení, setkávání 

náhradních rodin a pomoc při zprostředkování náhradní rodinné péče. Dále nabízejí terapeutické 

služby, organizují svépomocné kluby a skupiny, přípravné kurzy pro budoucí osvojitele a pěstouny. 

 

Dále v kraji působí také organizace sídlící v hl. m. Praha: 

� Středisko náhradní rodinné péče  

� Natama – Institut náhradní rodinné péče  

� FOD – Fond ohrožených dětí  

� Dětské centrum Paprsek  

 

Organizace nabízejí zejména služby ambulantního a pobytového typu a jsou ve svém poskytování 

otevřeni i náhradním rodinám ze Středočeského kraje. Vedle poradenství v oblasti náhradní rodinné 

péče nabízejí také odborné provázení pěstounských a osvojitelských rodin, terapeutickou práci s 

dětmi i s rodinami, klubové aktivity a pořádání pobytů a jednodenních akcí pro náhradní rodiny. 
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5.6.1 Přehled organizací a služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné 

péči ve Středočeském kraji 

 

Kolpingova rodina Smečno 

Sídlo organizace: U Zámku 5, 273 05 Smečno 

Kontaktní adresa: Rodinná poradna Slaný, Tomanova 1671, 274 01 Slaný 

www.dumrodin.cz 

 

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství, raná péče 

 

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany:  

� pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů, souvisejících s péčí o dítě 

� poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 

� pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

� zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti 

� poskytování pěstounům v zařízení výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče 

� převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny 

k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad 

 

Územní působnost: region Slaný a Středočeský kraj 

 

Cíl a poslání organizace: Organizace chce svým působením obhajovat na veřejnosti smysl rodiny a 

její nezastupitelnou roli. Jejím cílem je provozovat aktivity k podpoře rodiny, zdravých rodinných 

vazeb a vztahů. Činnost organizace je zaměřena na poskytování široké škály pro-rodinných aktivit a 

služeb. 

 

Cílová skupina služeb v oblasti náhradní rodinné péče:  

� zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči 

� rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči 

� děti vyrůstající v náhradní rodinné péči 

� mládež odcházející z náhradní rodinné péče 
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Poskytované služby v oblasti náhradní rodinné péče: 

� poradenství v oblasti náhradní rodinné péče pro zájemce, žadatele, náhradní rodiče i jejich 

blízké 

� psychologické a výchovně pedagogické poradenství  

� sociální a sociálně-právní poradenství 

� přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči  

� klubové aktivity pro budoucí náhradní rodiče před přijetím dítěte a pro rodiny s dětmi v NRP 

� psycho-relaxační, terapeutické a vzdělávací víkendové a týdenní pobyty pro rodiny s dětmi 

v NRP 

� týdenní pobyty pro matky na mateřské dovolené s dětmi v NRP 

� jednorázové společenské a zábavné aktivity pro náhradní rodiny 

� podpora kojení adoptovaného dítěte 

� raná péče pro děti ve věku od 0 do 7 let 

� týdenní pobyty pro rodiny pečující o člena s postižením 

 

Typ poskytovaných služeb: ambulantní, pobytové, terénní, distanční (internetové a telefonické 

poradenství) 

 

 

Občanské sdružení Rozum a Cit 

Sídlo organizace: Jablonského 639/4, 170 00 Praha 7 

Kontaktní adresa organizace: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany 

www.rozumacit.cz 

 

Registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství 

 

Pověření k výkonu sociálně právní ochrany:  

� pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů, souvisejících s péčí o dítě 

� poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 

péči o dítě zdravotně postižené 

� činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku 

 

Územní působnost organizace: Středočeský kraj, celá Česká republika 

 

Poslání organizace: Všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči prostřednictvím 

podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině. 
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Cíle organizace: 

� zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících v náhradních rodinné péči 

� provázet a podporovat rodiče při výchově dětí a napomáhat tak ke stabilitě rodinného 

prostředí 

� zvyšovat znalosti náhradních rodičů v oblasti náhradní rodinné péče a poskytovat jim 

poradenské služby a další informace 

� pomáhat rodinám při řešení obtížných situací 

� přispívat k prevenci sociálně patologických jevů u dětí vyrůstajících v náhradních rodinách 

� přispívat k prevenci selhávání náhradní rodinné péče a návratu dětí do ústavní výchovy 

� podporovat náhradní rodiny pečující o děti se zdravotním postižením 

� šířit myšlenku náhradní rodinné péče v ČR 

 

Cílová skupina: 

� rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči 

� děti a mladiství vyrůstající v náhradní rodinné péči 

� náhradní rodiče 

� zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči 

� odborná veřejnost 

 

Poskytované služby: 

� poradenství v oblasti náhradní rodinné péči 

� psychologické poradenství a psychoterapie  

� poradenství v oblasti výchovy 

� sociálně-právní poradenství a pomoc při řešení obtížných situací rodiny 

� krizová intervence 

� program doprovázení náhradních rodin (8 rodin) 

� supervize náhradních rodičů 

� vzdělávání náhradních rodičů 

� poradensko-relaxační, vzdělávací a terapeutické pobyty pro náhradní rodiny a mladistvé v 

NRP 

� svépomocná skupina příbuzných a prarodičů, kteří vychovávají děti v příbuzenské formě NRP 

 

Typ poskytovaných služeb: ambulantní, terénní, pobytové, distanční (internetové a telefonické 

poradenství) 
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Občanské sdružení MÁTA - sdružení náhradních rodin Mladoboleslavska 

Sídlo organizace: Dražice 114, 294 71 Benátky nad Jizerou 

www.o.s.mata.sweb.cz 

 
Územní působnost organizace: region Mladá Boleslav 

 
Poslání organizace: Zajišťování obecně prospěšné činnosti pro náhradní rodiny a podpora náhradních 

rodin v jejich specifickém úkolu výchovy a péči přijatých dětí. 

 

Cíle organizace:  

� vyhledávání nových pěstounských rodin a jejich motivace pro péči o přijaté děti 

� zaměření se na problematiku přijatých romských dětí v neromských rodinách 

� prohloubení přátelských vztahů mezi náhradními rodiči a posílení kamarádství mezi dětmi 

� podpora náhradních rodičů v příbuzenské pěstounské péči 

� další vzdělávání pěstounů a zprostředkování dostatečné odborné podpory 

� napomáhání při řešení výchovných a vzdělávacích problémů přijatých dětí a jejich začlenění 

do společnosti 

� propagace náhradní rodinné péče 

 

Cílová skupina: 

� rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči 

� děti žijící v náhradní rodinné péči 

� náhradní rodiče 

� zájemci o náhradní rodinnou péči 

 

Poskytované služby: 

� klubová setkávání náhradních rodin (svépomocná skupina náhradních rodičů) 

� klubová činnost a volnočasové aktivity pro děti a mládež v náhradních rodinách  

� pořádání víkendových a prázdninových aktivit a pobytů  

� zajišťování přednášek a besed zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a na 

problematiku výchovy přijatých dětí s výměnou zkušeností a programem pro děti 

� poradenství v oblasti výchovy  

� osvětová činnost 

 

Typ poskytovaných služeb: klubové, pobytové 
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ROSA – Středisko pomoci ohroženým dětem - Kladno 

Sídlo organizace: Římská 2846, 272 04 Kladno  

www.spod.cz 

 

Územní působnost organizace: region Kladno a Středočeský kraj 

 

Cíl a poslání organizace: Pomáhat snižovat vlivy, které negativně působí na vývoj dítěte a rodinu. 

Středisko ROSA pomáhá rodinám řešit obtíže, které nastaly z důvodů různých handicapů - 

zdravotního, etnického, sociálního, rodinného. Středisko ROSA se zaměřuje na komplexní a 

dlouhodobou psychologickou a pedagogickou podporu rodin, ve kterých se vyskytnou obtíže z důvodu 

různého znevýhodnění. Kromě jiných nabízí organizace služby pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné 

péči. Cílem je pomoci rodinám s adaptací na novou situaci a v pozdější době pomáhat se zvládnutím 

výchovných zvláštností, které adopce či pěstounská péče přinášejí.  

 

Cílová skupina: 

� rodiny s dětmi se specifickými potřebami 

� rodiny s dětmi se zdravotním postižením 

� rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. 

� rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné 

 

Poskytované služby: 

� psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

� psychoterapie a nabídka videotréninku interakcí 

� klubové aktivity pro náhradní rodiny 

� domácí konzultace pro rodiny s dětmi s vývojovým opožděním nebo různými druhy 

zdravotního postižení 

� pořádání odborných přednášek pro náhradní rodiče  

 

Typ poskytovaných služeb: ambulantní, klubové, terénní 
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Klub p ěstounů Kutnohorska při středisku Domek – Oblastní charita Kutná Hora 

Sídlo organizace: J. Karafiáta 199, 286 01 Čáslav 

www.charita.kh.cz 

 

Územní působnost organizace: region Kutná Hora, Čáslav 

 

Cíl a poslání organizace: Poskytnout podporu institutu pěstounské péče v regionu Kutnohorska. Klub 

se zaměřuje na zvyšování znalostí a dovedností pěstounů, na zvyšování kvality vztahů v pěstounských 

rodinách a také na prevenci syndromu vyhoření u pěstounů. Schůzky jsou koncipovány tak, aby 

pomohly rodinám při vytváření harmonického rodinného prostředí formou předávání zkušeností, 

kontaktů, dobré praxe.  

 

Cílová skupina:  

� rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči 

� děti a mladiství vyrůstající v náhradních rodinách 

� náhradní rodiče 

 

Poskytované služby: 

� klubové aktivity pro náhradní rodiny 

� odborné přednášky pro náhradní rodiče 

� individuální výchovné nebo sociální poradenství 

� volnočasového aktivity pro děti 

� krizová intervence jako nástroj pro zvládání náročných životních situací  

� provázení v období dospívání 

 

Typ poskytovaných služeb: klubové 
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Vedle nestátních neziskových organizací se v České republice problematice náhradní rodinné péče 

věnují také některé poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, které se ve své činnosti 

specializují na poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Ve Středočeském kraji působí s touto 

specializací poradna v Kolíně. 

 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín  

Sídlo organizace: Školská 60, 280 02 Kolín 

 

Územní působnost organizace: region Kolín 

 

Cíl organizace: Poskytnout rodinám včasnou pomoc a podporu již v počátečních stadiích nově 

vznikajících vztahů v rodině i při obtížích, které se mohou vyskytnout později. Cílem je rozvíjet 

pozitivní vztah mezi dítětem, které přichází do nové rodiny a jejími dalšími členy. 

 

Cílová skupina: 

� rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči 

� děti a mladiství vyrůstající v náhradních rodinách 

� náhradní rodiče 

 

Poskytované služby: 

� poradenská a terapeutická pomoc pěstounským a osvojitelským rodinám 

 

Typ poskytovaných služeb: ambulantní 

 

Dále jak již bylo výše uvedeno, v kraji působí také organizace sídlící v hl. m. Praha a náhradní rodiny 

mohou využít služeb zejména ambulantního, distančního a pobytového typu. 

 

Středisko náhradní rodinné péče  

Nabízí podporu a pomoc ohroženým dětem, žadatelům a novým náhradním rodinám. Zaměřuje se na 

rozvoj náhradní rodinné péče v ČR. Poskytuje poradenství v oblasti NRP-  individuální a skupinové, 

terapii a přípravu žadatelů. Organizuje kluby náhradních rodičů, pobytové akce a semináře „Naše 

romské dítě“. 

 

Natama – Institut náhradní rodinné péče  

Zaměřuje se na vyhledávání a přípravu nových pěstounských rodičů, odborné provázení 

pěstounských a osvojitelských rodin a poradenskou a terapeutickou práci s dětmi i s rodinami. Věnuje 

se také rozšiřování znalostí, zkušeností, vědeckých poznatků a dobré praxe náhradní rodinné péče. 
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FOD – Fond ohrožených dětí  

Poskytuje poradenskou a hmotnou pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám s dětmi a pořádá 

poradensko-relaxační pobyty, letní dětské tábory a jednodenní akce pro pěstounské a osvojitelské 

rodiny. Provozuje síť zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Klokánek.  

 

Dětské centrum Paprsek  

Podporuje děti a mladé dospělé se speciálními potřebami. Poskytují komplexní služby, zejména 

formou denního pobytu, nabídky poradenských služeb a v případě dětí útlého věku nabízí i ranou 

péči. Dále nabízí služby v oblasti náhradní rodinné péče – poradenství, přípravy zájemců o náhradní 

rodinnou péči, jejich psychologické vyšetření. 

 

5.7 Zhodnocení výsledků šetření  

Ze zjištěných dat vyplývá, že v kraji působí 6 organizací, které se zaměřují na nabídku služeb 

v oblasti náhradní rodinné péče. 

Z hlediska území je pokryt zejména region Kladno, Slaný, Mladá Boleslav, Říčany, Kutná Hora, 

Čáslav a Kolín. To je 7 správních obvodů obcí s rozšířenou působností ze všech 26 z kraje. Na těchto 

místech je možné využít zejména ambulantní typ služeb a klubové aktivity. Celé území Středočeského 

kraje je pokryto zejména distančními službami jako je telefonické a internetové poradenství a 3 

organizace pokrývají celý Středočeský kraj v nabídce pobytových služeb a terénních. Rodiny mohou 

také využívat služeb některých organizací z Prahy, které se též zaměřují na náhradní rodinnou péči a 

své kapacity věnují nejen rodinám z Prahy, ale z celé České republiky. 

Nabídka služeb je pokryta zejména těmito druhy služeb:  

Distanční služby - telefonické a internetové poradenství: 

� odborné poradenství v oblasti náhradní rodinné péči (poskytovatel: Kolpingova rodina 

Smečno, OS Rozum a Cit, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín) 

� poradenství v oblasti výchovy (poskytovatel: Kolpingova rodina Smečno, OS Rozum a Cit, 

Oblastní charita Kutná Hora, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín) 

� psychologické poradenství (poskytovatel: Kolpingova rodina Smečno, OS Rozum a Cit, 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín) 

� sociálně-právní poradenství (poskytovatel: Kolpingova rodina Smečno, OS Rozum a Cit, 

Oblastní charita Kutná Hora, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín) 

� telefonická krizová intervence a pomoc při řešení obtížných situací rodiny (poskytovatel: 

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Kolín, OS Rozum a Cit) 
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Ambulantní služby: 

� odborné poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (místo dostupnosti: Slaný, Říčany, 

Kolín, Praha) 

� poradenství v oblasti výchovy přijatých dětí (místo dostupnosti: Slaný, Říčany, Mladá 

Boleslav, Čáslav, Kolín, Praha) 

� psychologické poradenství (místo dostupnosti: Slaný, Říčany, Kolín, Praha) 

� sociální a sociálně-právní poradenství (místo dostupnosti: Slaný, Říčany, Čáslav, Kolín, 

Praha) 

� psychoterapie (místo dostupnosti: Kladno, Říčany, Kolín, Praha) 

� krizová intervence a pomoc při řešení obtížných situací rodiny (místo dostupnosti: Slaný, 

Říčany, Čáslav, Kolín, Praha) 

� supervize náhradních rodičů (místo dostupnosti: Říčany, Praha) 

� svépomocná skupina příbuzných a prarodičů, kteří vychovávají děti v příbuzenské formě 

NRP (místo dostupnosti: služba pro klienty Středočeského kraje a hl. m. Prahy, pořádáno 

v Praze) 

 

Terénní služby na území Středočeského kraje: 

� program doprovázení náhradních rodin (místo dostupnosti: Středočeský kraj; kapacita: 8 

rodin) 

� program provázení mladistvých v období dospívání (místo dostupnosti: Kutná Hora, 

Čáslav) 

 

Pobytové: 

� víkendové a několikadenní psycho-relaxační, vzdělávací a terapeutické pobyty pro 

náhradní rodiny (poskytovatel: Kolpingova rodina Smečno, OS Rozum a Cit, občanské 

sdružení MÁTA) 

� víkendové a prázdninové pobyty pro mladistvé vyrůstající v NRP (poskytovatel: OS 

Rozum a Cit) 

� pobyty pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením (poskytovatel: Kolpingova 

rodina Smečno, OS Rozum a Cit) 
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Klubové: 

� klubové aktivity pro budoucí náhradní rodiče před přijetím dít ěte (místo dostupnosti: 

Slaný) 

� klubové aktivity pro rodiny s dětmi v NRP (místo dostupnosti: Slaný, Kladno, Čáslav, 

Mladá Boleslav, Praha) 

� klubové a volnočasové aktivity pro děti a mládež v NRP (místo dostupnosti: Mladá 

Boleslav, Čáslav) 

 

Ostatní: 

� přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči (poskytovatel: Kolpingova rodina 

Smečno) 

� odborné vzdělávací semináře, přednášky a besedy pro náhradní rodiče (poskytovatel: 

Kolpingova rodina Smečno, OS Rozum a Cit, občanské sdružení MÁTA, Oblastní charita 

Kutná Hora, ROSA – Středisko pomoci ohroženým dětem – Kladno) 

 

Z přehledu vyplývá, že nabízené služby jsou nejčastěji distančního, ambulantního, pobytového a 

klubového typu, a většinou chybějí terénní služby.  

Dostupnost telefonického a internetového poradenství v oblasti náhradní rodinné péče, výchovy 

přijatých dětí, psychologie či krizové intervence je ve Středočeském kraji snadno dostupná. Nabízí jí 

řada organizací nejen ze Středočeského kraje ale i Prahy a rodičům to přináší možnost výběru. 

Dále je v kraji dostupná poměrně široká nabídka v oblasti vzdělávání a pobytů. Organizace nejen ze 

Středočeského kraje, ale i organizace s celostátní působností pořádají pravidelné víkendové i týdenní 

pobyty se zaměřením na vzdělávání náhradních rodičů, ale i s terapeutickým programem. K dispozici 

jsou též semináře a přednášky pro samotné náhradní rodiče. 

Naproti tomu ambulantní služby jsou převážně zajištěny v regionu Říčany, Praha, Slaný, Mladá 

Boleslav, Čáslav, Kolín a Kladno a jedná se nejčastěji o odborné poradenství v oblasti náhradní 

rodinné péče, výchovy přijatých dětí, sociálně-právního a psychologického poradenství, psychoterapii 

a krizové intervenci. Ostatní regiony nejsou tímto typem služeb pokryty, což přináší pro pěstounské 

rodiče nutnost dojíždění. 

Terénní typ služeb v současné době není příliš rozšířen. Současná nabídka přináší tuto možnost 

pouze pro 8 rodin ze Středočeského kraje, kterou v rámci programu „doprovázení“ nabízí pouze 1 

organizace. Uvážíme-li, že ke konci roku 2008 bylo ve Středočeském kraji celkem 633 pěstounských 

rodin, je zřejmé, že tato nabídka v současné době pro náhradní rodiny není dostatečná. 
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Též klubové aktivity  nemají v současné době široké pokrytí. Vznikají většinou na základě 

ojedinělého zájmu některých náhradních rodičů a sdružení tohoto typu nabízejí setkávání např. 

v Čáslavi, Kladně, Mladé Boleslavi, Slaném a Praze. 

Pro ilustraci uvádím citaci jedné z organizací, která se rozhodla tento typ služeb ve svém regionu 

založit:„V ČR je rozvinutý systém práce se žadateli o pěstounskou péči, avšak po přijetí dítěte do péče 

se těmto rodinám věnuje velmi malá podpora. V celém regionu Kutnohorska není žádná organizace, 

která by se soustavně a cíleně věnovala pěstounským rodinám. Oblastní charita Kutná Hora jako 

pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pracuje s dětmi i celými rodinami ve svých 

různých službách. Proto přišel impuls od klientské rodiny klub tohoto typu založit.“ 

(www.charita.kh.cz) 

Organizace se zatím příliš nevěnují např. psychosociální pomoci a programům podporující rozvoj 

osobnosti dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradní rodinné péči a při osamostatňování mladých lidí, 

odlehčujícím programům a supervizi pro náhradní rodiče nebo také vyhledávání osob vhodných stát se 

osvojiteli nebo pěstouny. 

Mapování na úrovni organizací ve Středočeském kraji ukázalo, že pokrytí služeb není příliš 

dostatečné zejména na úrovni místní dostupnosti. Zjištěné výsledky budou dále porovnány 

s analýzou potřeb náhradních rodičů v kapitole č. 6. 
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6. ANALÝZA POT ŘEB RODIN S DĚTMI V  NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉ ČI 

VE STŘEDOČESKÉM KRAJI  
 

Náhradní rodiče řeší při péči o svěřené děti řadu náročných a nových situací spojených s výchovou 

přijatých dětí.  

 

Praxe ukazuje, že náhradní rodičovství přináší řadu situací specifických právě pro tuto oblast a klade 

vysoké nároky na osobnost každého, kdo se rozhodne vychovávat přijaté dítě. Aby náhradní rodiče 

mohli citlivě vnímat potřeby svých dětí a vhodně na ně reagovat, je důležitá podpora ve všech fázích 

„cesty“ náhradního rodičovství. Průběžné vzdělávání, podpora ve sdílení a reflektování pocitů by měly 

být samozřejmostí.  

 

V České republice se nabídka služeb a odborné pomoci pro tuto cílovou skupinu rozvíjí, stále však 

není optimálně rozšířena a chybí některé typy služeb. 

 

To dokládá také průzkum v pěstounských rodinách z roku 2007, který realizovalo Občanské sdružení 

Rozum a Cit. Z šetření prováděného po celé České republice vyplývá, že 64% dotázaných pěstounů 

postrádá v systému pomoc při péči o děti s výchovnými a vzdělávacími problémy, dále pak 61% 

respondentů by uvítalo pomoc při osamostatňování dětí, 53% respondentů by uvítalo pomoc při 

vzdělávání dětí a 40% při péči o zdravotně postižené děti.  

 

Ze zkušeností z praxe a z pravidelných rozhovorů s rodiči se domnívám, že se vyskytuje stále 

nedostatek služeb zejména v oblasti odlehčení rodinám, odborného poradenství a pomoc při výchově 

dětí, zvláště pak při řešení výchovných problémů dětí, v době puberty a dospívání, kdy dospívající děti 

hledají své kořeny a vlastní identitu a potřebují se vyrovnat s prožitými traumaty. Též chybí podpora a 

provázení při vzniku nové náhradní rodiny a v období adaptace.  

 

Dále se domnívám, že je nutné rozvíjet metody práce s rodinami a dětmi žijícími mimo vlastní rodinu. 

Stále není dostatečně využívána terapie dětí, která dítěti umožní lépe prožít a zpracovat své prožitky a 

připravit se na samostatný plnohodnotný život ve společnosti. 

 

V předkládané analýze potřeb si proto kladu za cíl zmapovat a zjistit aktuální potřeby náhradních 

rodin ve Středočeském kraji a identifikovat chybějí služby a druhy podpory, které by náhradním 

rodinám pomohly při jejich péči o svěřené děti do náhradní rodinné péče. 
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6.1 Cíle analýzy  

Hlavním cílem analýzy je zjistit aktuální potřeby náhradních rodičů v oblasti péče o děti přijaté do 

náhradní rodinné péče. 

Východiskem pro analýzu je identifikace okruhů problémů spojených s výchovou a péčí o přijaté děti, 

které mohou být podnětem pro zavedení nových chybějících služeb či další zlepšování již 

poskytovaných služeb ve Středočeském kraji. Na základě této analýzy je cílem definovat chybějící typ 

odborné pomoci, který náhradní rodiče při péči a výchově dětí potřebují, a který by jim pomohl při 

řešení identifikovaných problémů.  

 

Cílem dotazníkového šetření a skupinových diskusí je zjistit: 

� jaké problémy související s výchovou a péčí o svěřené děti rodiče řeší 

� při jakých problémech a jaký typ odborné pomoci či služeb při řešení využívají 

� zkušenosti rodičů s poskytovanými službami (jaká je spokojenost s poskytovanými službami) 

� zkušenosti rodin s návazností a dostupností odborné pomoci a služeb (jaká je dostupnost 

služeb) 

� důvody a překážky ve využívání odborné pomoci a služeb pro rodinu (z jakého důvodu 

odbornou pomoc nevyužívají, přestože by ji rádi využili) 

� informovanost náhradních rodičů o službách a pomoci 

� zdroje vzdělávání, které rodiče využívají nebo by rádi využívali a oblasti, ve kterých by se 

rádi vzdělávali 

� typy služeb v oblasti náhradní rodinné péče, které by měly být podle rodičů prioritně zavedeny 

do praxe 

� návrh podoby nové služby ze strany rodičů 
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6.2 Cílová skupina  

Cílovou skupinou této analýzy jsou rodiče s dětmi v náhradní rodinné péči s adresou trvalého bydliště 

na území Středočeského kraje. 

Na základě posouzení statistik počtu a typů náhradních rodin ve Středočeském kraji (MPSV, 2009) 

byla vytvořena typologie náhradních rodin. Následně byli osloveni a vybráni zástupci z řad náhradních 

rodičů tak, aby se od každého typu náhradní rodiny mapování zúčastnil vždy alespoň jeden zástupce.  

S vybranými zástupci náhradních rodin bylo poté uspořádáno dotazníkové šetření a skupinová diskuse. 

Důvodem tohoto rozdělení je možnost pohlédnout a rozkrýt případné rozdíly v potřebách jednotlivých 

typů rodin a také větší reprezentativnost zkoumaného vzorku. 

Dělení dle typu náhradní rodinné péče, typu a počtu přijatých dětí: 

� rodiny s dětmi v pěstounské péči (1 – 2 děti v rodině) 

� rodiny s větším počtem dětí v pěstounské péči (více než 3 děti) 

� rodiny s dětmi v osvojení 

� rodiny s dětmi v příbuzenské náhradní rodinné péči 

� rodiny s dětmi jiného než většinového etnika 

� rodiny s dítětem se zdravotním znevýhodněním 

� náhradní rodiče samoživitelé s dětmi v pěstounské péči 

 

Náhradní rodiče byli osloveni a vybráni ve spolupráci s pracovníky OSPOD Středočeského kraje a 

Občanského sdružení Rozum a Cit. Účast byla zcela dobrovolná. Na setkání přijalo pozvání 15 

účastníků, přičemž jednotlivé typy rodin se v některých případech kombinují v rámci jedné rodiny.  

Rodiny s dětmi v osvojení ve Středočeském kraji bylo vzhledem k jejich zvýšené nedostupnosti velice 

náročné vyhledat a oslovit. Tato skupina náhradních rodičů se proto diskusí neúčastnila, i když by 

bylo do budoucna velice prospěšné potřeby této cílové skupiny též sledovat. Je však nutné vyhledat 

vhodný přístup k této cílové skupině, kdy příkladem může být např. ústecký kraj, ve kterém působí 

organizace Centrum pro rodinu Terezín, o. s., která s těmito rodinami úzce spolupracuje.  

Jelikož je zkoumaný vzorek tvořen pouze 15 rodiči, neklade si analýza za cíl zjišťovat potřeby 

náhradních rodičů plošně a získaná data zobecňovat. Zobecněné údaje platí pouze v rámci tohoto 

vzorku, přičemž cílem analýzy je provést kvalitativní výzkum a výsledky použít jako nástroj pro 

rozhodování při zavádění nové služby.  
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6.3 Zvolená metoda  

Analýza potřeb byla zvolena právě proto, že patří mezi základní nástroje, jimiž se zjišťuje, jaké jsou 

potřeby a požadavky cílových skupin, kterým jsou určité služby nabízeny či plánovány nabízet. 

Primárním cílem analýzy potřeb je zjistit více o tom, zda nabízené služby odpovídají reálným 

potřebám cílové skupiny nebo případně co a jak by mělo být v nabídce změněno, aby tomu tak bylo. 

Jedná se o základní nástroj pro plánování a rozvoj sociálních i jiných služeb a umožňuje sledovat 

měnící se potřeby cílové skupiny na daném území a reagovat na ně. To přináší nastavení služeb, které 

respektují aktuální potřeby cílové skupiny a specifičnost daného regionu. 

 

6.3.1 Metoda sběru dat 

Pro zjišťování potřeb rodin byla uplatněna metoda skupinové diskuse (tzv. focus group) a jako 

podpůrná doplňková metoda byla využita forma dotazníkového šetření. Skupinová diskuse a 

dotazníkové šetření byly realizovány v rámci setkání 26. 1. 2009 a zúčastnilo se jich celkem 15 rodičů. 

Sešli se rodiče z vícečetných rodin, zástupce rodin s menším počtem dětí (1 – 2 děti v rodině), matky 

samoživitelky, zástupce úplných rodin, rodiny s dětmi minoritních etnik, rodiče dětí v příbuzenské 

pěstounské péči a rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Na setkání každý z účastníků vyplnil 

dotazník a po té následovaly skupinové diskuse. Rodiče byli rozděleni do 3 skupin, kde vznikl 

dostatek prostoru pro vlastní vyjádření osobních zkušeností každého účastníka. Pro vedení 

jednotlivých skupin jsem vypracovala modelový scénář (viz. příloha č. 4), aby výstupy z těchto 

diskusí byly vzájemně srovnatelné. Jednu skupinu účastníků jsem vedla já a další dvě skupiny byly 

vedeny Lídou Hanušovou a Mgr. Petrou Štětkovou z Občanského sdružení Rozum a Cit. Poté 

probíhala společná diskuse všech účastníků, ve které byly výstupy z diskuse jednotlivých skupin 

porovnány. Na závěr setkání proběhlo společné shrnutí výstupů. 

Hlavním cílem skupinové diskuse byla identifikace názorů, zajímavých postřehů a námětů, které by 

bylo možné zohlednit při zavádění nových typů služeb pro zvolenou cílovou skupinu. 

Cílem skupinové diskuse bylo identifikovat: 

� zkušenosti účastníků diskuse s poskytovanými službami pro rodinu (jaká je spokojenost 

s kvalitou a návazností poskytované odborné pomoci a služeb pro rodiny) 

� důvody a překážky účastníků diskuse ve využívání odborné pomoci a služeb pro rodinu. (z 

jakého důvodu odbornou pomoc nevyužívají) 

� 3 druhy služeb v oblasti náhradní rodinné péče, které by měly být prioritně zavedeny do praxe 

� návrh podoby jedné konkrétní služby z těchto tří prioritních 
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6.4 Popis průběhu skupinových rozhovorů a dotazníkového šetření 

s náhradními rodiči  

Účastníci setkání byli po vzájemném představení a uvítací úvodní části požádáni o vyplnění dotazníků, 

které sloužily jako podklad pro navazující diskusi a také pro zaznamenání podstatných informací pro 

vyhodnocení analýzy. 

 

Hlavní okruhy dotazování: 

Údaje o rodině a dětech 

- charakteristika rodiny z hlediska typu náhradní rodinné péče, rodičů a dětí, bydliště 

Údaje o problémech, které rodina řeší 

- jaké problémy související s výchovou a péčí o svěřené děti rodina řeší 

Oblast podpory, odborné pomoci a služeb 

- při jakých problémech využívají odbornou pomoc 

- jaký typ odborné pomoci či služeb při řešení problémů využívají 

Oblast vzdělávání a informovanosti 

- jaká je míra informovanosti náhradních rodičů o službách a pomoci 

- jaké informační zdroje rodiče využívají  

- jaké zdroje vzdělávání využívají 

- v jakých oblastech se chtějí dále vzdělávat 

Oblast nových služeb 

- jaký typ služeb by rodiče uvítali ve svém okolí zavést 

 

Dotazník, který byl použit v průběhu šetření, je uveden v příloze č. 1. 

Po vyplnění dotazníků již dále probíhaly řízené diskuse, které se daným tématům věnovaly již po 

kvalitativní stránce. 
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Účelem diskusí bylo získat zajímavé postřehy, náměty a zpětnou vazbu, které by bylo možné zohlednit 

při zavádění nových služeb pro náhradní rodiny ve Středočeském kraji.  

 

Rodiče měli možnost se vyjádřit, k t ěmto tématům: 

� nejčastější problémy spojené s péčí a výchovou svěřených dětí (jaké jsou jejich nejčastější 

problémy spojené s péčí a výchovou svěřených dětí, které v rodině řeší) 

� podpora a odborná pomoc náhradním rodinám (jaké mají dosavadní zkušenosti 

s poskytovanými službami a odbornou pomocí, jak jsou s jednotlivými službami spokojeni, 

jak jsou pro ně služby dostupné a zda se domnívají, že jsou služby návazné)  

� informovanost o nabídce služeb (zda jsou dostatečně informovaní o nabídce služeb, kde 

informace získávají a jaký způsob informování je pro ně dostatečně dostupný) 

� chybějící služby a návrh podoby konkrétní služby (účastníci diskuse měli možnost se ve 

spolupráci s ostatními zamyslet, jaký typ služeb v jejich okolí nejvíce chybí a jakou by měla 

mít podobu nová konkrétní služba, která by je v péči o děti nejvíce podpořila) 

 

Přímá účast rodičů pomohla zprostředkovat a zachytit potřeby a stanoviska a upozornit na podstatné 

detaily při plánování nových služeb.  

Scénář diskuse je přiložen v příloze č. 4. 

 

6.4.1 Obecná charakteristika účastníků diskusí 

Rodiče vykazovali po celou dobu konání diskuse vysokou míru komunikativnosti, byli aktivní a 

s ochotou odpovídali na otázky a rozvíjeli společnou diskusi. V diskusi zvlášť nedominoval výrazný 

komunikátor, který by ostatní diskutující názorově ovlivnil a ani se v diskusi nevyskytoval tzv. mlčitel 

– účastník, který by se do diskuse nezapojil vůbec. 

Všechny 3 skupiny působily vyváženě ve zvolených tématech i zapojení do diskuse. Jako velice 

podobné se ukázaly i výstupy z jednotlivých skupin. 
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6.4.2 Zhodnocení diskusí  

Domnívám se, že skupinové diskuse splnily svůj účel a cíl. Diskuse zprostředkovala v podobě názorů 

účastníků informace a náměty, které se mohou stát zajímavou zpětnou vazbou pro poskytovatele 

služeb a inspirací při zavádění nových služeb pro zvolenou cílovou skupinu v regionu Středočeského 

kraje. 

Diskuse pomohla zprostředkovat a zachytit potřeby jednotlivých rodin a upozornit na důležitá témata, 

případně slabá místa v poskytování služeb ve Středočeském kraji, mimoto měli účastníci možnost ve 

spolupráci s ostatními podělit se o své zkušenosti a sdílet důležitá témata, která je tíží a zamyslet se 

nad tím, jaké služby jsou důležité pro samotné děti. 

 

6.5 Analýza výsledků 

6.5.1 Nejčastější problémy související s péčí a výchovou svěřených dětí  

Z rozhovorů a dotazníků vyplývá, že náhradní rodiny nejčastěji řeší výchovné problémy dětí, které 

uvedlo 10 respondentů. Z nejčastějších problémů uváděli krádeže, lhaní, účast v sociálně 

patologických skupinách, útěky z domova, experimenty s drogami či odmítání dalšího vzdělávání. 

Dále 6 rodičů uvedlo školní problémy a 5 rodičů problémy spojené s budováním identity dítěte. 

Během diskusí bylo rodiči otevřeno také téma: nesouhlas širší rodiny a okolí (prarodičů, příbuzných, 

sousedů) s náhradní rodinnou péčí a s tím spojený pocit nepřijetí dětí a absence potřebné opory. 

Dalším živě diskutovaným tématem byly emoční projevy dětí jako např. neschopnost vyjadřovat 

emoce, vztahové problémy, nepřiměřená obrana, agrese dětí aj. Rodiče vyjadřovali zejména potřebu 

zodpovědět si na otázku, jak zvyšovat citlivost k signálům, které dítě „vysílá“ a jaký volit nejvhodnější 

přístup. Uvádějí, že problémy se stupňují zejména v době puberty a dospívání. 

Pěstouni prarodiče otevírali zejména téma mezigeneračního rozdílu a to zvláště v době puberty a 

také jejich starost o budoucnost dětí např. z důvodu zdravotních problémů prarodičů či nižších 

finančních možností prarodičů. Též vyjadřovali obavy ze „ztráty“ vnoučat a s tím spojené zatajování 

případných problémů s dětmi před okolím a zejména sociálním pracovníkem. Prarodiče se též 

věnovali velice bolestnému tématu a to ambivalentnímu vztahu k vlastním dětem, které selhaly 

v péči o své děti, a které nyní prarodiče jako vnoučata vychovávají.  Prarodiče sami přiznali, že 

pociťují v tomto ohledu často vlastní selhání a vinu. 

Skupina rodičů, kteří vychovávají děti se zdravotním znevýhodněním, projevovali zejména starost 

z nejasné zdravotní prognózy a poté vznikající problémy spojené s osamostatňováním dětí a 
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uplatněním na trhu práce. Problémy někdy bývají spojeny také se vzděláváním, pořizováním 

kompenzačních a dalších pomůcek (invalidní vozíky, naslouchadla apod.). 

Matky samoživitelky řeší nedostatek času pro odpočinek a nezastupitelnost rodiče při péči o dítě 

např. v době nemoci nebo nenadálé události. 

Pěstouni s dospívajícími dětmi poukazují také na problémy při osamostatňování mladých lidí. 

Zejména je trápí, že si mladí často půjčují peníze, které jen s obtížností poté splácí a rodina je pak 

ohrožena exekucí.  

Rodiči bylo také otevřeno téma partnerského vztahu. Zde se rodiče domnívají, že dlouhodobé 

problémy s výchovou dítěte mohou ovlivnit stabilitu partnerského vztahu. 

 

6.5.2 Oblast podpory, odborné pomoci a služeb 

Cílem tohoto okruhu otázek a diskuse bylo zjistit, jaké typy služeb rodiče využívají při řešení 

problémů a jejich spokojenost s jejich dostupností a návazností. A pokud služby nevyužívají, jaké jsou 

důvody a jaké jsou případně překážky v možnosti využívání odborné pomoci a služeb. 

Z rozhovorů a dotazníků vyplývá, že všichni rodiče při řešení problémů využívají pomoc ostatních 

osob, institucí či organizací. Tento výsledek je jistě ovlivněn skladbou účastníků a způsobem výběru 

respondentů. Sešli se převážně rodiče, kteří jsou ochotní a zvyklí využívat služeb ve svém okolí a kteří 

jsou ochotní se podělit o své zkušenosti. Proto je nutné zvažovat tento výsledek s ohledem na 

uvedenou skutečnost. 

Pomoc rodiče vyhledávají nejčastěji z důvodu problémů s výchovou, jako jsou drobné krádeže, lhaní, 

šikana, problémy ve škole (10 respondentů) či zdravotním znevýhodněním svěřených dětí (3 

respondenti). Okrajově při problémech spojených s budováním identity u romských dětí – uváděno 2 

účastníky či při řešení obtížných rodinných situacích (2 respondenti). 

Problémy rodiče nejčastěji řeší s podporou a pomocí organizací zaměřujících se na náhradní rodinnou 

péči (11 odpovědí), dále pak s ostatními náhradními rodinami (8 odpovědí). Významnou skupinou 

v případě podpory a pomoci jsou také přátelé (6 odpovědí) a sociální pracovníci OSPOD (7 odpovědí), 

psycholog (7 odpovědí) nebo učitel a speciální pedagog (6 odpovědí). 

Pokud služby nejsou využívány, je to především zapříčiněno jejich nedostupností nebo neexistencí. A 

to buď z důvodu nedostupnosti teritoriální, nebo pro nedostatek odborníků specializovaných na oblast 

péče o děti v náhradní rodinné péče a také dětských psychiatrů. 
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6.5.3 Zkušenosti a spokojenost s poskytovanými službami 

Při diskusi na téma „jaké jsou zkušenosti s odbornou pomocí a jak jsou rodiče s jednotlivými službami 

spokojeni“, rodiče velmi pozitivně hodnotili společná setkávání rodin, kdy jim velmi pomáhá 

možnost sdílet své zkušenosti. I když podotýkají, že ne vždy toto setkávání vítají biologické děti, ale 

někdy i děti pěstounské.  

V případě výchovy romských dětí rodiče pozitivně hodnotí možnost stýkat se s romskou 

komunitou, např. v rámci projektu Střediska náhradní rodinné péče „Naše romské dítě“. Velmi dobře 

působí také pozitivními vzory na školách (např. romský asistent) a ve veřejném dění vůbec. 

Významné je to zejména pro dospívající děti. To vše pomáhá dětem budovat jejich vlastní identitu. 

Rodiny vítají využití pohledu zvenčí např. při programech doprovázení, podpory psychologa či 

terapeuta apod. Většinou mají dobrou zkušenost a pociťují přínos pro celou rodinu, zejména 

v oblasti komunikace v rodině, při řešení problémů s výchovou nebo při budování identity přijatých 

dětí.  

Ze zkušeností některých rodin také vyplývá, že starší biologické děti v rodině mohou být podporou a 

dobrým vzorem pro ostatní.  

Rodiče také pozitivně hodnotí zkušenosti s některými pracovišti a odborníky v Praze např. SVP 

Modřany, OS Hyperaktivita, Psychiatrické oddělení FN Krč – rodinná terapie. 

Negativní zkušenosti uváděly rodiny zejména v případě využití psychiatrické péče. Domnívají se, že 

se jim dostává nekonkrétních rad, že neexistuje terapeutická práce s dětmi, a že chybí pomoc 

s výchovou dětí.   

Ve spojitosti s těmito zkušenostmi rodiče vyjádřili názor, že by uvítali možnost využít služeb 

odborníků, kteří znají problematiku náhradní rodinné péče, a kteří by jim pomohli rozpoznat 

problémy spojené s deprivací dětí, podpořili by je při práci s dětmi s poruchami učení a s dětmi 

hyperaktivními. 

Poměrně významným problémem zůstává spolupráce s některými pedagogy na školách. Rodiče by 

uvítali větší vhled učitelů do této problematiky, lepší spolupráci a společné úsilí o rozvoj dětí. Naproti 

tomu se někteří z rodičů vyjádřili, že s pedagogy na školách spolupracují a že se spolupráce celkem 

daří. Mají dobrou zkušenost zejména s pedagogy, kteří naleznou „pochopení“ pro situaci dítěte a pak, 

jak sami tvrdí, může být vzájemná spolupráce efektivní. 

Zkušenosti s podporou sociálních pracovníků OSPOD jsou většinou kladné, zejména v případech, 

kdy má sociální pracovník na rodinu dostatek času a zná konkrétní nástroje pomoci. Rodiče v diskuzi 

uváděli, že jim sociální pracovnice nejvíce pomáhají při zprostředkování kontaktu na odborníky nebo 
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organizace specializované na NRP a při poskytnutí základních informací a sociálně-právního 

poradenství. 

Většina rodičů však připouští, že jsou sociální pracovníci povětšinou limitováni nedostatkem času a 

vedle výrazně projevované podpory od nich postrádají praktickou pomoc. V dotaznících pak uvedlo 5 

respondentů, že ze strany sociální pracovnice postrádají zejména dostatek času a prostoru pro 

individuální práci s rodinou. 4 respondenti uvedli nedostatek většího vhledu do problémů náhradních 

rodin a 3 respondenti postrádají informace o dětech, které přicházejí do rodiny. 

 

6.5.4 Názory na dostupnost služeb ve Středočeském kraji 

Cílem této části diskuse bylo zjistit, zda jsou z pohledu rodičů služby dostatečně dostupné a to 

vzhledem k místu bydliště, časovým možnostem, kapacitě služeb a z hlediska specializace. 

Jak již bylo uvedeno výše, Středočeský kraj je jeden z největších krajů ČR a i v nabídce ostatních 

typů služeb je teritoriální dostupnost omezená a nevyvážená.  To potvrzují i výstupy z diskusí, z nichž 

vyplývá, že většina dotázaných postrádá místně dostupné služby pro rodinu obecně. Připouští, že 

velká koncentrace potřebných služeb je k dispozici v Praze, avšak uvádějí, že dojíždění je pro ně 

poměrně časově i finančně náročné. Navíc rodiče pečující o více dětí či pěstounky samoživitelky se 

shodují, že je to dokonce mnohdy organizačně prakticky nemožné.  

Účastníci uvádějí, že je především nedostatek některých specializací – zejména v případě výchovných 

problémů dítěte. Na lokální úrovni je nedostatek odborníků zejména z oboru psychologie a dětské 

psychiatrie. 

Rodiče pečující o děti se zdravotním znevýhodněním poukazovali také na neexistenci některých 

služeb (např. odlehčující služby pro děti s mentálním postižením) a to také v době letních prázdnin. 

Dle dotázaných chybí i provázanost a návaznost jednotlivých služeb a to zejména při osamostatňování 

dětí. V prvé řadě postrádají informace týkající se ukončení pěstounské péče a programy pro mladé lidi 

odrůstající z pěstounské péče (jako je poradenství a pomoc při osamostatňování, finanční podpora, 

pomoci při zajištění bydlení). Někteří pěstouni navrhují pro mladé lidi např. patrona, který je bude 

v tomto období provázet. 

V oblasti náhradní rodinné péče jsou také těžko dostupná setkávání pouze pro samotné náhradní 

rodiče, neboť většinou není doplňkem akcí hlídání dětí. 
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6.5.5 Informovanost náhradních rodičů o nabídce služeb a odborné pomoci 

Cílem tohoto okruhu dotazování bylo zjistit míru informovanosti náhradních rodičů o nabídce služeb a 

odborné pomoci a jaké informační zdroje využívají.  

Z diskuse a dotazníků vyplývá, že rodiče převážně mají dostatek informací o nabídce služeb. 

Rodiče získávají informace z různých zdrojů, převážně však na doporučení ostatních náhradních 

rodičů (8 odpovědí) a na doporučení sociálních pracovnic (9 odpovědí), z informačních materiálů 

různých organizací (7 odpovědí). Vysoký podíl odpovědí vykazovala také doporučení jiných 

odborníků (6 odpovědí). Nezanedbatelným zdrojem informací je také využití internetu. Obecně se jako 

problém projevil částečně omezený přístup k informacím u pěstounů – prarodičů, kteří žijí více 

v izolaci a bývají mnohdy handicapováni právě neznalostí práce s internetem. 

Celkem 6 dotázaných uvedla, že preferují získávat informace o službách na doporučení ostatních 

náhradních rodičů a přátel. Jen 4 dotázaní uvedli, že preferují získávat informace v rámci 

doporučení odborníků. Při diskusích byli často uváděnou skupinou zdroje informací také dětští a 

odborní lékaři. U pěstounů – prarodičů jsou významným zdrojem informací sociální pracovnice 

OSPOD.  

Rodiče zajímají především informace na následující témata:  

� nabídka služeb a kontakty na odborníky 

� jak zvládat určitá období (přijetí dítěte, puberta, identita dětí) 

� jaké jsou možnosti terapeutické péče o děti 

� odchody dětí z pěstounské péče (jak je zvládat finančně i citově, jak získat sociální byty) 

� právní a finanční poradenství (jak dětem spořit apod.) 

 

V rámci diskusí rodiče upozorňovali spíše než na nedostatek informací o nabídce služeb na 

nedostatek informací o dětech, které přijímali do péče. Postrádali např. dokumentaci z pobytu dětí 

v dětském domově, informace o biologických rodinách dětí, fotografie a předměty z minulosti dětí 

apod. Dostatek informací považují za důležité jako pro ně samotné, tak zejména pro děti při vytváření 

identity. 

 

 

 

 

 



60 
 

6.5.6 Možnosti vzdělávání a formy vzdělávání 

Cílem bylo zjistit, zda mají rodiče dostatek možností pro vzdělávání a jaké formy vzdělávání preferují. 

Z dotazníků a diskuse vyplývá, že rodiče mají pouze částečně dostatek možností pro vzdělávání 

v oblasti náhradní rodinné péče. Kladně se vyjádřilo 9 rodičů, záporně 6 rodičů. 

Rodiče preferují vzdělávání převážně formou přednášek a seminářů pro náhradní rodiče (11 

odpovědí). Zejména samoživitelé a rodiny s příbuzenskou formou NRP pak vítají semináře pořádané 

v době školního vyučování dětí. V osmi případech by rodiče preferovali pobyty pro celé rodiny. 

Vítané jsou pobyty s  částí programu odděleného pro děti. Jako další možnost vzdělávání následuje 

využívání odborné literatury a internetu.  

Dle podnětů rodičů při diskusích by bylo velmi vítáno zkvalitnění a sjednocení příprav na 

náhradní rodičovství a poté ucelený dlouhodobější vzdělávací program. 5 respondentů by uvítalo 

specializované roční výcviky určené náhradním rodičům např. z oblasti komunikace s dětmi či 

psychologie a terapie. 

 

6.5.7 Odlehčení v péči o děti  

Cílem bylo zjistit, jaký typ podpory pro duševní pohodu a odlehčení v péči o děti by rodiče rádi 

využívali. 

Z diskuse a dotazníků vyplývá, že pro duševní pohodu a odlehčení preferují rodiče nejčastěji  

relaxační programy pro rodi če a nabídku odlehčovací péče pro náhradní rodiče (více než polovina 

odpovědí). 

V rámci řízeného rozhovoru se živě diskutovalo téma odlehčující péče. Několik rodičů uvedlo, že je 

rodina většinou odkázána na svépomocná řešení, např. pomoc širší rodiny či vzájemné hlídání dětí 

pěstounů navzájem, které se však z dlouhodobého hlediska neosvědčuje, neboť vede ještě k většímu 

přetížení. Vzájemné hlídání ještě většího počtu dětí přináší totiž zvýšené nároky na pozornost a 

odpovědnost. Zvýšený problém se pak vyskytuje u rodin samoživitelů, přičemž často jsou to právě 

rodiny s příbuzenskou formou NRP. Rodiče postrádají větší možnost relaxace a obnovy sil a sami si 

uvědomují, že se jedná o významnou prevenci syndromu vyhoření. 
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6.5.8 Chybějící služby a druhy podpory pro náhradní rodiny 

Cílem tohoto okruhu otázek bylo zjistit, jaké služby či podpora rodinám nejvíce chybí. A jaký typ 

služeb by přednostně zavedli do praxe.  

Z výsledků vyplývá, že rodiny při řešení problémů postrádají a přednostně by uvítali zavést do praxe 

tyto nové typy odborné pomoci a služeb: 

 

Odlehčující péče a asistence v rodinách  

Tento typ služeb v dotaznících zvolilo 10 respondentů jako prioritní pro zavedení do praxe a ve všech 

diskusních skupinách byl zvolen za hlavní téma, kterému se dále skupiny věnovaly při návrhu podoby 

nové služby. 

Více viz kapitola 6.5.9 Návrh podoby konkrétní služby. 

 

Podpora psychohygieny náhradních rodičů  

Do této kategorie lze zařadit vše, co pomáhá udržet dobrou psychickou kondici a je zároveň prevencí 

„syndromu vyhoření“. Toto téma se ukázalo jako druhé významné ve dvou diskusních skupinách. 

Náhradní rodiče nejčastěji uváděli následující oblasti potřebné podpory: supervize, podpůrné nebo 

terapeutické skupiny zaměřené na poznání sama sebe, podpora odborníků v nových nebo náročných 

situacích, sdílení zkušeností a vzájemná podpora mezi pěstouny, zajištění dovolené u pěstounů a 

podpora společného času manželů.  

 

Terapeutické programy pro děti v náhradní rodinné péči 

Téma nedostatečné nabídky terapeutické péče o děti žijící v náhradních rodinách se příliš nepromítlo 

v odpovědích v dotaznících, ale bylo živě diskutováno zejména v průběhu diskusí. Poukazováno bylo 

na nedostatek specializovaných odborníků z oblasti náhradní rodinné péče. Rodiče by uvítali zejména 

dostupnost kvalitní rodinné terapie nebo individuální terapie u dětí. Pokud rodiny již zkušenost 

s odbornou terapií získaly (např. videotrénink interakcí, arteterapie, různé formy psychoterapie) 

potvrdily její pozitivní efekt a důležitost.  

 

Respondenti dále uváděli, že by uvítali větší dostupnost či širší nabídku těchto v současnosti již 

nabízených služeb: 
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Setkávání rodin a pobyty pro náhradní rodiny 

Prostor pro setkávání a sdílení přinášejí tradiční pobyty pro náhradní rodiny. Tato setkání bývají 

nejčastěji poradensko-relaxačního charakteru, ale mohou poskytovat také prostor pro terapeutickou 

práci s rodinami nebo pro edukaci náhradních rodičů.  

Celkem 8 respondentů uvedlo, že by rozšířili nabídku víkendových a prázdninových pobytů pro celé 

rodiny. Dále také několik respondentů uvedlo rozšíření setkávání náhradních rodin a víkendových a 

prázdninových pobytů pro samotné děti a mladistvé. V diskusi rodiče také upozorňovali na nedostatek 

táborů pro děti se specifickými potřebami anebo poruchami chování.  

 

Vzdělávání náhradních rodičů 

Nabídka vzdělávacích programů je dnes díky organizacím zaměřených na podporu náhradních rodin 

poměrně široká. Jak vyplývá již z výše uvedených dotazů z okruhu vzdělávání, větší část rodičů 

uváděla, že má dostatek možností pro vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče. Přesto se na tomto 

místě při dotazu (které ze služeb by uvítali rozšířit) u položky vzdělávání opět 6 rodičů vyjádřilo 

kladně, což koresponduje s počtem rodičů, kteří se vyjádřili, že nemají dostatek možností pro 

vzdělávání. Při diskuzích pak uváděli, že vzdělávání jim poskytuje důležitou oporu v různých 

vývojových obdobích dětí.  

 

Odborné poradenství 

Celkem 5 respondentů uvedlo, že by rozšířilo nabídku psychologického poradenství a poradenství 

v oblasti výchovy. Dále 3 respondenti (pouze pěstouni – prarodiče) uvedli právní poradenství. 

Při diskusích rodiče uváděli, že vítají konzultace např. při problémech dětí ve škole, při profesním 

uplatnění dětí či výchovných problémech.  

V diskusích náhradních rodičů se dále objevila zvýšená potřeba průběžné podpory a poradenství 

při celém procesu náhradní rodinné péče. Rodiče by uvítali silnější podporu odborníků již v 

samém začátku celého procesu – již při přijetí. Hovořilo se také o tom, že někteří rodiče nedokáží 

reálně odhadnout své síly, což vede k postupnému vyčerpávání. Děti, které přicházejí do rodin se 

musí vyrovnávat s těžkými ztrátami, a pěstouni poukazují, že je důležité pomoci dětem prožitá 

traumata postupně zpracovávat. Uvádějí, že postrádají dostatek odborníků se specializací v oblasti 

náhradní rodinné péče, kteří znají specifika dětí a jejich potřeby, a kteří mohou rodinu připravit a 

provázet ji. Rodinám chybí preventivní programy v podobě doprovázení rodin nebo jednotlivých dětí 

v určitých obdobích. Kromě období puberty spojeného s hledáním vlastní identity jsou dle pohledu 

náhradních rodičů nejnáročnější období při příchodech a odchodech dětí do rodin. 
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6.5.9 Návrh podoby konkrétní služby – Odlehčující služba a asistence v 

náhradních rodinách 

Cílem této části diskuse bylo zvolit jeden z typů služeb, který by rodiče přednostně zavedli do praxe a 

dále pak ve skupině vytvořit návrh jeho podoby. 

Všechny tři skupiny nezávisle na sobě zvolili model odlehčující služby a asistence v rodinách a 

samotnými účastníky byl navržen tento model služby, který byl na závěr diskutován společně se všemi 

účastníky ze všech skupin.  

 

Model odlehčující služby a asistence v náhradních rodinách: 

Přínos a účel služby: 

� podpora stabilního a harmonického rodinného prostředí 

� rozvoj sociálních dovedností dětí a podpora jejich zájmů  

� podpora při přípravě školních povinností 

� posílení vztahu dítě-rodič a prostor rodičů pro individuální přístup k jednotlivým dětem 

� pomoc s organizací času a pocit zastupitelnosti rodičů 

� prostor pro vlastní psychohygienu, regeneraci a obnovu sil rodičů 

� prostor pro vzdělávání a zájmy samotných rodičů 

� posílení partnerství rodičů 

 

Typ poskytované služby:  

� asistence v rodinách: hlídání, výpomoc s organizačním chodem domácnosti, doučování, 

doprovod do školy nebo na zájmové kroužky 

� respitní odlehčující pobyty pro děti 

� služba kvalifikovaného rodinného asistenta, který může náhradní rodiče na určitý počet dní 

v jejich péči zastoupit přímo v domácím prostředí 

 

Funkce: 

� preventivní (prevence „syndromu vyhoření“ rodičů a posílení stability v rodině) 

� podpůrná (individuální rozvoj dětí, vztahů apod.) 

� krizová (pomoc v době nemoci rodiče nebo nenadálé situaci v rodině apod.) 
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Cílová skupina: 

Každá náhradní rodina (především vícečetné pěstounské rodiny, rodiny samoživitelů, rodiny 

s příbuzenskou formou náhradní rodinné péče, rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním aj.). 

Služba by mohla být určena nejen náhradním rodinám, ale i širší skupině např. svobodným matkám 

v době nemoci apod. Mohlo by se jednat o sociální službu místně dostupnou pro širší cílovou skupinu 

v daném regionu. 

 

Rozdělení dle délky trvání:  

� krátkodobá (1 den) 

� střednědobá (několik dní) 

� dlouhodobá (např. pobyt ve stacionáři v případě nemoci rodičů, tábory pro děti aj.) 

  

Příklady situací, kdy lze službu uplatnit: 

� při potřebě odpočinku rodičů (nárok na osobní volno pěstouna, dovolená aj.) 

� ve výchovně náročných obdobích dětí (nástup do školy, puberta dětí) 

� krizová situace v rodině (nemoc, nenadálá událost) 

� různé (vyřizování na úřadech, lékařské prohlídky, vlastní vzdělávání, aj.) 

 

Místo výkonu odlehčující služby: 

� v domácím prostředí rodiny 

� formou pobytů mimo rodinu 

 

Během diskuse se rodiče intenzivně věnovali nastavení v oblasti místa výkonu. Zvažovali výhody a 

nevýhody každé z variant, zejména tehdy, kdy je nutné zajistit 24hodinou službu. Zejména řešili, zda 

službu nastavit v domácím prostředí, kdy je riziko, že bude narušeno soukromí domova anebo 

umístění dětí mimo domov, kdy dítě bude vytrženo z domácího prostředí a může dojít k přerušení 

školní docházky. Rodiče zejména řešili možný negativní dopad na děti. Na závěr se rodiče shodli, že 

služba by neměla narušovat program dětí a rodiny zejména školní povinnosti a zájmy. 
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Subjekty, které by mohly službu poskytovat: 

� organizovaná státem - služba jako součást právní úpravy či standardů péče o ohrožené děti 

např. rodiny specializované na respitní pobyty nebo na přechodnou pěstounskou péči 

� organizovaná jiným subjektem - poskytovatelé sociálních služeb a organizace pověřené 

sociálně-právní ochranou dětí a dále využití dobrovolnických programů 

 

Z diskuse dále vyplývá, že osobou zajišťující službu by měl být v ideálním případě někdo, kdo dobře 

zná rodinu a její prostředí. Anebo by měla být alespoň zaručena její důvěryhodnost v podobě zaštítění 

či garance poskytovatelem služby. 

 

6.6 Obecná shrnutí a doporučení 

Z analýzy potřeb vyplývá, že náhradní rodiny nejčastěji řeší výchovné problémy dětí. Toto téma bylo 

také po značný čas diskutováno ve všech diskusních skupinách. Z nejčastějších problémů uváděli 

rodiče zejména krádeže dětí, lhaní, účast v sociálně patologických partách, útěky z domova, 

experimenty s drogami či odmítání dalšího vzdělávání.  

Výchovné problémy byly také nejčastějším důvodem vyhledání odborné pomoci. V souvislosti s tím 

se rodiče vyjádřili, že by uvítali možnost využívat služeb odborníků, kteří znají problematiku náhradní 

rodinné péče a situaci dětí žijících mimo vlastní rodinu. 

Avšak při dotazu na dostupnost takovéto služby se rodiče vyjádřili, že v jejich regionu není dostatek 

odborníků na toto téma a že v některých případech dojíždějí do Prahy, kde je odborná pomoc 

dostupnější. Rodiče většinou vyjádřili i spokojenost s těmito službami. 

Na toto téma v závěrečné společné diskusi rodiče uvedli, že by uvítali zejména pomoc v krizových 

nebo nových situacích a možnost využití dostupné terapeutické péče pro děti i celou rodinu. 

Z dalších nejčastějších problémů byly uváděny školní problémy a problémy spojené s pubertou, 

dospíváním a osamostatňováním dětí a problémy spojené s budováním identity dětí vyrůstajících 

v náhradní rodinné péči. V souvislosti s těmito problémy se některým z rodičů osvědčila např. 

spolupráce s pedagogy na školách, vyhledání odborné pomoci specializovaných pracovišť jako jsou 

např. střediska výchovné péče nebo pomoc některých projektů nestátních neziskových organizací 

zejména při budování identity dětí. Dále uvádějí, že jim také pomáhají společná setkávání a možnost 

sdílení svých zkušeností. 

Z analýzy také vyplývá, že vedle specializovaných pracovišť a organizací zaměřujících se na náhradní 

rodinnou péči jsou významnou skupinou pomoci a podpory ostatní náhradní rodiče a přátelé.  
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Více než polovina rodičů také uvedla dobrou zkušenost s podporou sociálních pracovníků OSPOD 

a to zejména při zprostředkování další odborné pomoci, při poskytnutí sociálně-právního poradenství 

nebo vyjádřením podpory a zájmem o děti. Většina rodičů však také uváděla, že ze strany pracovníků 

OSPOD postrádají zejména dostatek času a prostoru pro individuální práci s rodinou. 

V oblasti kvality a kvantity poskytovaných služeb se rodiče shodují v názoru, že se celkově situace 

v poskytování služeb náhradním rodinám v posledních letech zlepšila. Kraj však sítí služeb není zatím 

rovnoměrně a dostatečně pokryt. Účastníci mapování měli poměrně dobrou zkušenost s využíváním 

služeb pro náhradní rodiny. Mezi uváděné pozitivní zkušenosti patřily např. aktivity různých NNO, 

jako jsou společná setkávání s jinými náhradními rodinami, vzdělávání a doprovázení rodičů, podpora 

rodin s dětmi minoritního etnika nebo využíváním kontaktů na kvalitní odborníky. Avšak zároveň 

potvrzují, že místně dostupné tyto služby nejsou a že hlavní bariérou v jejich využívání je nutnost 

dojíždění, které je pro mnoho rodin časově i finančně náročné a pro rodiny více početné nebo matky 

samoživitelky také organizačně značně ztížené.  

Většina dotázaných dále poukázala především na nedostatek odlehčující péče pro náhradní rodiny, 

nedostatek odborníků specializovaných na oblast péče o děti v náhradní rodinné péče a také dětských 

psychiatrů a pro větší dostupnost některých aktivit pro náhradní rodiče také doporučují pořádat akce 

s využitím hlídání dětí. Rodiče s dospívajícími dětmi postrádají podporu a poradenství při 

osamostatňování mladých lidí vyrůstajících v pěstounské péči a při hledání sociálního bydlení. 

Služby, které by diskutující přednostně zavedli do praxe, jsou především:  

� odlehčující služby a asistence v rodinách 

� podpora psychohygieny náhradních rodičů  

� terapeutické programy pro děti v NRP 

 

Dále rodiče doporučují posílit setkávání rodin a pořádání pobytů pro náhradní rodiny a také 

vzdělávání náhradních rodičů, které, jak z analýzy vyplývá, řada rodičů již využívá. Vzdělávání 

preferují převážně formou přednášek a seminářů pro náhradní rodiče, ale také více než polovina 

dotázaných rodičů preferuje pobyty pro celé rodiny se vzdělávacím programem pro rodiče. 

Polovina respondentů také doporučuje rozšíření nabídky psychologického poradenství a 

poradenství v oblasti výchovy a zejména prarodiče pěstouni postrádají dostupné právní poradenství. 

Rodiče vychovávající děti romského etnika pak vítají možnost využití romského poradce v rodině. 

V oblasti informovanosti o nabídce služeb byla dotazovaná skupina převážně dostatečně 

informovaná. Zdrojem informací bývají pro více než polovinu dotazovaných ostatní náhradní rodiče a 

známí a také sociální pracovnice OSPOD či různé informační materiály organizací. Rodiče se zajímají 
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zejména o informace o nabídce služeb a kontaktech na odborníky, jak zvládat určitá období v péči o 

přijaté děti, nebo jaké jsou možnosti terapeutické péče o děti. 

V souvislosti s tématem informovanosti řada rodičů poukazuje především na nedostatek informací o 

dětech, které přijímají do péče. Zároveň rodiče tyto informace považují za důležité jak pro ně samotné, 

tak zejména pro děti.  

Z analýzy dále vyplývá, že většina dotázaných z řad náhradních rodičů postrádá odlehčení při péči o 

děti . Rodiče připouští, že péče o děti bývá často velice náročná a že vítají relaxační programy, které 

by jim pomohly regenerovat síly, zvyšovat duševní pohodu a předcházet tak „syndromu vyhoření“. 

Rodiče také poukazují na situace v době nemoci nebo nenadálé události, kdy je nutné zajistit jejich 

zastupitelnost. Tyto situace řeší zejména matky samoživitelky nebo prarodiče pěstouni. Avšak i 

manželské páry řeší nedostatek času pro společný vztah a domnívají se, že dlouhodobé problémy 

s výchovou dětí mohou ovlivňovat stabilitu partnerského vztahu. 

Většina diskutujících se shodla v tom, že v síti služeb chybí právě odlehčující služby pro náhradní 

rodiny . Tato služba by jim mohla přinést nejen prostor např. pro vlastní psychohygienu, vzdělávání či 

péči o zdraví, ale také podporu při různých krizových či výchovně náročnějších obdobích, podporu 

v individuálním přístupu a rozvoji jednotlivých dětí.  

Obecně by se dalo říci, že odlehčení pro náhradní rodiče téměř neexistuje a rodiče navrhují 

prioritn ě zavést do praxe právě tento typ služby. 
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7. POROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů ANALÝZY STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB A 

ANALÝZY POT ŘEB 

 

Z výsledků analýzy služeb je možné vysledovat, že je v kraji dostupné telefonické a internetové 

poradenství, které posiluje informovanost náhradních rodičů a možnost využití poradenství a krizové 

intervence po telefonu. Z výsledků, však není zřejmé, zda je také zabezpečena dobrá informovanost o 

této možnosti podpory. A ani z analýzy potřeb není zřejmé, zda tento typ podpory rodiče využívají. 

Dále je z výsledků analýzy služeb zřejmé, že rodiny mají možnost se v oblasti náhradní rodinné péče 

vzdělávat a že jsou v kraji pořádány pravidelné vzdělávací akce a různá edukační setkávání 

náhradních rodičů.  To potvrzují též výsledky analýzy potřeb, z níž vyplývá, že více než polovina 

rodičů má dostatek možností pro vzdělávání.  

Rodiče pak preferují vzdělávání formou přednášek a seminářů pouze pro náhradní rodiče, ale také 

v rámci pobytů pro celé rodiny. Oba typy jsou v kraji zastoupeny. Organizace nabízejí odborné 

vzdělávací semináře, přednášky a besedy pro náhradní rodiče jednak v rámci klubových aktivit 

v jednotlivých regionech a jednak jako samostatné akce dostupné pro všechny rodiny z kraje. 

Víkendové a několikadenní psycho-relaxační, vzdělávací a terapeutické pobyty pro náhradní rodiny 

pak jsou též dostupné pro všechny rodiny z kraje. 

Z analýzy však není zcela patrné, z jakého důvodu není vzdělávání dostupné pro 6 rodičů, avšak 

několik z nich se vyjádřilo, že by uvítali zajištění hlídání dětí v době pořádání seminářů a přednášek a 

zejména samoživitelé a prarodiče uvedli, že by preferovali pořádání v době školního vyučování dětí. 

Z toho lze usoudit, že překážky mohou být časové a organizační. 

Přestože se jeví nabídka vzdělávacích programů dostatečná z názorů náhradních rodičů vyplývá, že by 

uvítali rozšíření jak samostatných vzdělávacích akcí pro samotné náhradní rodiče tak i víkendové a 

prázdninové pobyty pro celé rodiny. Z témat, které rodiče zajímají lze uvést např. jak zvládat určitá 

období (přijetí dítěte, puberta, identita dětí), jaké jsou možnosti terapeutické péče pro děti, jak zvládat 

finančně i citově odchody dětí z pěstounské péče a další. 

 

Z analýzy služeb je pak také zřejmé, že ambulantní služby typu odborné poradenství v oblasti 

náhradní rodinné péče, psychologické poradenství, sociálně-právní poradenství, poradenství 

v oblasti výchovy přijatých dětí, psychoterapie, krizová intervence a pomoc při řešení obtížných 

situací rodiny jsou sice v kraji zastoupeny, ale vzhledem k povaze jejich způsobu poskytování 

(nabídka osobních konzultací pro děti, rodiče nebo celé rodiny) je dostupnost v kraji jen omezená. 

Nabídka je totiž dostupná většinou pouze v regionech Slaný, Říčany, Kolín a v Čáslavi pak dostupné 

sociálně-právní poradenství, poradenství v oblasti výchovy a krizová intervence a v Kladně 
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psychoterapie. V ostatních regionech není tato nabídka dostupná a k využití je pak až nabídka 

organizací sídlících v Praze. To potvrzují též výpovědi rodičů, kteří postrádají zejména podporu 

psychologů a psychiatrů a dostupné terapeutické programy pro děti přímo v jejich regionu. Rodiče 

uvádějí, že případně dojíždějí do Prahy, ale že dojíždění je pro ně časově i finančně náročné a pro 

rodiny s více dětmi nebo samoživitelky i organizačně nemožné. 

 

Z obou analýz pak vyplývá, že je v kraji nedostatek dlouhodobých terénních programů v podobě 

doprovázení náhradních rodin. V současné době jej nabízí pro 8 rodin jen jedna organizace. Dá se 

tvrdit, že tato nabídka kapacitně nedostačuje porovnáme-li to se skutečností, že v kraji je cca jen 633 

pěstounských rodin. Rodiny uvádějí, že by uvítali provázení odborníků, kteří se specializují na 

problematiku náhradní rodinné péče, a kteří by je dokázali provázet celým procesem náhradní rodinné 

péče zejména pak v jednotlivých obdobích. 

 

Výsledky obou analýz se také shodují v potřebnosti na jedné straně a nedostatku na druhé v oblasti 

odlehčení náhradních rodičů. V současné době v kraji odlehčující služby neposkytuje žádná 

z organizací, dochází pouze k svépomocným řešením mezi rodiči navzájem, které se dle výpovědí 

rodičů neosvědčují, neboť ve výsledku přinášejí ještě větší přetížení rodičů. 

 

O velkém zájmu o tuto službu vypovídá i výstup ze všech diskusních skupin rodičů, které se věnovaly 

návrhu podoby této služby. 

 

Výsledkem této práce je doporučení a návrh podoby odlehčující služby pro náhradní rodiny ve 

Středočeském kraji, které bude zohledněno při plánování a rozhodování o nabídce služeb Občanského 

sdružení Rozum a Cit na rok 2010. 
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8. ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo vytvořit přehled o subjektech, které se zabývají podporou náhradních rodin 

v České republice a identifikovat chybějící služby v oblasti náhradní rodinné péče na území 

Středočeského kraje. 

Předpoklad, že v systému péče je nedostatek služeb zejména v oblasti odlehčení rodinám, odborného 

poradenství a pomoc při výchově dětí, zvláště pak při řešení výchovných problémů dětí, v době 

puberty a dospívání, kdy dospívající děti hledají své kořeny a vlastní identitu a potřebují se vyrovnat 

s prožitými traumaty se převážně potvrdila a to v obou analýzách zvolených pro zjištění požadovaných 

výsledků. 

Setkání s náhradními rodiči při diskusích bylo pro mne velice podnětné a myslím, že přináší zejména 

odborníkům v této oblasti nutná zamyšlení, zda pomoc, kterou nabízejí odpovídá na aktuální a 

skutečné potřeby náhradních rodin a zda nejvíce potřebné oblasti pomoci nezůstávají příliš dlouhou 

dobu bez povšimnutí. 

Práce poukazuje na spletitost celého systému náhradní rodinné péče a apeluje na důležitost odborné 

podpory a provázení náhradních rodin. 

Těší mne, že má práce přispěla k rozvoji nové služby pro náhradní rodiny a že budu mít možnost 

sledovat její zrod a naplnění přímo v praxi. 
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Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK PRO RODINY S DĚTMI V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI 

 
Vážení rodiče,  

rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je zmapovat Vaše 
potřeby při výchově svěřených dětí. Dotazníkové šetření organizuje Občanské sdružení 
Rozum a Cit a výsledky budou využity při zavádění nových služeb pro náhradní rodiny ve 
Středočeském kraji. Dotazník je anonymní a výsledky budou použity pouze pro účely tohoto 
mapování. Prosím, vpisujte své odpovědi do připravených polí. Nebo pokud není uvedeno 
jinak, zaškrtněte jednu z nabízených odpovědí. Děkujeme za spolupráci. 

 
Údaje o Vaší rodin ě 
 
Matka                                       Otec 

 

Věk: 
 

Věk: 
 

 
Vzdělání:  

����  základní 

����  středoškolské bez maturity 

����  středoškolské s maturitou 

����  vyšší odborné 

����  vysokoškolské 
 

 
Vzdělání:  

����  základní 

����  středoškolské bez maturity 

����  středoškolské s maturitou 

����  vyšší odborné 

����  vysokoškolské 

 
Bydliště rodiny 

 
Okres:             
                                                                  

 
Město/Obec:  

 
 
Forma náhradní rodinné péče: 

�  společná pěstounská péče manželů 
�  pěstounská péče jednoho z manželů 
�  pěstounská péče jednoho rodiče - samoživitel/ka 
�  pěstounská péče v zařízení pro výkon pěstounské péče 
�  společné osvojení dítěte manželů 
�  osvojení dítěte jednoho z manželů/partnerů 
�  osvojení dítěte jednoho rodiče - samoživitel/ka 

 �  jiný typ, (uveďte jaký): 
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Údaje o d ětech v rodin ě 
 
Biologické děti 

pohlaví věk 

  
  

  

  

  

 
Děti v pěstounské péči 

pohlaví  věk věk dítěte, kdy 

bylo přijato do vaší 
rodiny 

Je k vám dítě v příbuzenském vztahu? 
Zakroužkujte správnou odpověď. 

   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 

 
Osvojené děti 

pohlaví  věk věk dítěte, kdy 

bylo přijato do vaší 
rodiny 

Je k vám dítě v příbuzenském vztahu? 
Zakroužkujte správnou odpověď. 

   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 

 
Děti v poručenské péči 

pohlaví  věk věk dítěte, kdy 

bylo přijato do vaší 
rodiny 

Je k vám dítě v příbuzenském vztahu? 
Zakroužkujte správnou odpověď. 

   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 
   ANO - v jakém:                                 / NE 

 
Děti v jiném typu péče 

typ péče pohlaví  věk věk dítěte, 
kdy bylo 
přijato do 
vaší rodiny 

Je k vám dítě v příbuzenském 
vztahu? 
Zakroužkujte správnou odpověď. 

    ANO - v jakém:                    / NE 
    ANO - v jakém:                    / NE 
    ANO - v jakém:                    / NE 
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� Jsou některé z dětí, svěřených Vám do péče, sourozenci? 

Pokud ano, uveďte počet dětí v sourozenecké skupině: 

 

 

     

� Je některé dítě, svěřené Vám do péče, jiného etnika?  

Pokud ano, uveďte: 

počet dětí 

jiného etnika v 

rodině: 

 

 

etnikum: 

 

 

 

� Má některé z dětí, svěřených Vám do péče, zdravotní, psychické, výchovné či jiné problémy?  

Pokud ano, prosím uveďte typ postižení, poruchy, onemocnění či handicap dítěte a jeho věk. 
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Podpora a odborná pomoc náhradním rodinám  

1. Řešíte v rodině nějaký typ problémů spojených s péčí a výchovou svěřených dětí?  

Pokud ano, uveďte prosím, o jaké problémy se jedná? Pokud ne, přejděte na otázku č. 7. 

 

 

 

 

2. Využíváte při řešení výše uvedených problémů pomoc ostatních osob, institucí či organizací? 

����  ANO  

����  NE   

 

Pokud ano, uveďte prosím, při jakých problémech pomoc ostatních využíváte?  

 

 

 

3. Čí pomoc při řešení problémů využíváte? Označte ty, jejichž pomoc využíváte: 

����  příbuzní, přátelé, sousedi 

����  zaměstnanci dětského domova, výchovného ústavu 

����  učitel 

����  psycholog 

����  psychiatr 

����  terapeut 

����  lékař 

����  ostatní pěstouni nebo adoptivní rodiče 

����  sociální pracovnice, pracovníci obecního úřadu 

����  jiná osoba (uveďte prosím, kdo): 

����  organizace (uveďte jaké): 
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4. Pokud k řešení problémů nevyužíváte pomoc jiných osob, institucí či organizací, uveďte prosím 

důvod, proč? 

 

����  Problémy jsme schopni řešit sami.          

����  Nevíme na koho se obrátit.          

����  Pomoc je pro nás nedostupná. Uveďte prosím 3 hlavní překážky:     

 

 

 
 

����  Jiný důvod. Uveďte prosím, jaký:         

 

 

 
 

 
5. Postrádáte při řešení problémů nějaký typ odborné pomoci?  

Pokud ano, jaký? Co Vám nejvíce chybí? 

 

 

6. Postrádáte podporu a pomoc ze strany sociální pracovnice? Pokud ano, co Vám nejvíce chybí?  

 

 

V čem Vám naopak nejvíce pomáhá? 
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Služby pro náhradní rodiny  

7. U kterých z uvedených služeb byste nejvíce uvítali, aby byly přednostně zavedeny do praxe či 

rozšířena jejich nabídka? Označte nejvýše 5 služeb: 

a) setkávání náhradních rodin 

b) klubová setkávání náhradních rodičů       

c) klubová setkávání dětí a mladistvých vyrůstajících v náhradních rodinách 

d) víkendové a prázdninové pobyty pro děti a mladistvé 

e) víkendové a prázdninové pobyty pro celé rodiny 

f) poradenství v oblasti náhradní rodinné péče 

g) poradenství psychologické nebo v oblasti výchovy 

h) poradenství pedagogické nebo speciálně-pedagogické 

i) poradenství sociální a v oblasti sociálních dávek    

j) poradenství právní    

k)    zprostředkování kontaktu na jiné náhradní rodiny 

l)    provázení při vstupu nového člena do rodiny 

m)    doprovázení náhradní rodiny 

n) vzdělávání náhradních rodičů    

o) supervize náhradních rodičů 

p) rodinná terapie 

q) psychoterapie dětí         

r) skupinová terapie zaměřená na poznávání sama sebe      

s) půjčování vícemístného automobilu        

t) pomoc při zprostředkování finanční a materiální podpory 

u)    pomoc při získání sociálního bytu při zletilosti dítěte v pěstounské péči    

v) asistence v rodinách (pomoc s hlídáním dětí, doprovodu dětí na kroužky) 

w) doučování dětí      

x)  odlehčovací / respitní péče pro náhradní rodiny (odpolední, víkendové, týdenní hlídání dětí) 

y) asistence při zprostředkování kontaktu s biologickou rodinou dítěte  

z)  jiné – uveďte jaké:  

 

Informovanost a vzd ělávání náhradních rodi čů 

8. Máte dostatek informací o službách a odborné pomoci ve Vašem okolí? 

����  ANO  

����  NE 

 



83 
 

9. Jakým způsobem informace o službách a odborné pomoci získáváte?  

Označte 3 nejčastější zdroje: 

����  na doporučení známých nebo příbuzných 

����  na doporučení ostatních pěstounů nebo adoptivních rodičů 

����  na doporučení sociální pracovnice 

����  na doporučení jiných odborníků 

����  z informačních materiálů organizací 

����  z médií (rozhlas, noviny, TV) 

����  z internetu 

����  z jiného zdroje (uveďte prosím z jakého): 

 

10. Jaký způsob získávání informací o službách a odborné pomoci preferujete? 

 

 

 

11. Existuje pro Vás dostatek možností pro vzdělávání v oblasti náhradní rodinné péče? 

����  ANO  

����  NE 

 

12. Jakou formu vzdělávání preferujete? Označte nejvýše 3 formy: 

����  odborná literatura a odborné články v časopisech, na internetu 

����  přednášky a semináře pro náhradní rodiče 

����  vzdělávací kurzy a specializované roční výcviky pro náhradní rodiče 
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����  pobyty pro celé rodiny 

����  ucelený průběžný vzdělávací program pro náhradní rodiče 

����  odborné studium na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole 

����  jiná (uveďte prosím  jaká): 

 

13. Jaký typ podpory pro Vaši duševní pohodu a odlehčení v péči o děti byste rádi využili?  

Označte nejvýše 3 typy: 

����  relaxační programy pro rodiče 

����  volnočasové a kulturní aktivity pro rodiče 

����  supervizní setkání pro rodiče 

����  odlehčovací péče pro náhradní rodiče (odpolední, víkendové, týdenní hlídání dětí) 

����  jiné (uveďte prosím jaké): 

 
Několik slov na záv ěr 
 
V případě zájmu, uveďte, co byste doporučili nastávajícím náhradním rodičům: 

 

 

 

 

 

 

Dotazník vyplnil:   jeden z rodičů,  oba rodiče,   celá rodina společně. 

 

 

Velice děkujeme za Vaši ochotu a věnovaný čas. 
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Příloha č. 2 
 

Časový harmonogram setkání: 

 

 

  9:30 – 10:00   Registrace účastníků, rozdání materiálů a jmenovek 

 

10:00 – 10:30   Zahájení setkání a zprávy o novinkách v oblasti náhradní rodinné péče 

   Představení cíle setkání, průběhu a rozdělení do skupin 

 

10:30 – 11:00   Přestávka a rozdělení do skupin dle rozpisu 

 

11:00 – 13:00   Práce ve 3 skupinách:  Vyplnění dotazníků (30 min.) 

Diskuze(1,5h) 30 min 

30 min 

30 min 

13:00 – 14:00   Přestávka 

 

14:00 – 15:00   Představení výstupů jednotlivých skupin,  

   Celková diskuse – porovnání a reakce ostatních 

   Shrnutí celkového výstupu – výběr priorit  

   Zhodnocení, reflexe a rozloučení 
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Příloha č. 3 
 

Pokyny pro moderátory a asistenty: 

 

 

Moderátor  - má roli vedoucího skupinové diskuse 

 

- zadává účastníkům dotazníky a zodpovídá případné dotazy 
- dojedná s účastníky skupiny pravidla diskuse 
- vede diskusi dle zadaného scénáře a dbá na držení diskuse v zadaném tématu  
- ve spolupráci s asistentem hlídá čas jednotlivých bloků 
- dbá na to, aby se mohl při diskusi vyjádřit každý z účastníků 
- dbá na získání sjednaných výstupů z diskuse 

 

 

Asistent  - má roli „tichého pozorovatele“ 

 

- registruje skupinovou dynamiku a ostatní zvláštnosti probíhající diskuse  
- zaznamenává průběh diskuse a důležité body a momenty 
- hlídá čas a upozorňuje moderátora na změnu tématu a ukončení 
- pomáhá při vyhodnocování diskuse a její reflexi 
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Příloha č. 4 

 

Scénář skupinové diskuse: 

 

- Osobní představení moderátora a asistenta, vysvětlení postupu, časové posloupnosti 
a konkrétního cíle skupiny 

- Představení členů skupiny a dojednání vzájemného oslovování 
- Představení společných zájmů a očekávání účastníků  
- Vyplnění dotazníků a zodpovídání případných dotazů 

 

Průběh skupinové diskuse: 

 

Úvodní část diskuse: 

- Zdůraznění potřeby aktivní účasti členů v diskusi  
- Upozornění na záznamové zařízení, a zda všichni souhlasí 
- Dojednání pravidel společné diskuse 

 

 

1. blok – Spole čné vyhodnocení 1. otázky:   

Jaké jsou Vaše nej častější problémy spojené s pé čí a výchovou sv ěřených d ětí?  
maximálně 5 – provést záznam 

 

2. blok - Spole čná diskuse na téma:  

Dosavadní zkušenosti s poskytovanými službami a odb ornou pomocí  

Cílem je zjistit jaké typy služeb účastníci využívají při řešení problémů a jejich spokojenost 
s kvalitou, dostupností a návazností. A pokud služby nevyužívají, jaké jsou důvody a jaké 
jsou případně překážky v možnosti využívat odbornou pomoc a služby.  

 

� Využíváte odbornou pomoc při řešení Vašich problémů? 

� Pokud Ano  - Jaký typ služeb využíváte? 

� A jaký typ služeb využíváte nejčastěji? 

� Pokud Ne - Z jakého důvodu odbornou pomoc nevyužíváte? 
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SPOKOJENOST 

� Jaké jsou Vaše zkušenosti s odbornou pomocí a službami? 

� Jak jste s jednotlivými službami spokojeni?  

� Jaké jsou Vaše důvody spokojenosti / nespokojenosti, u jednotlivých služeb? 

� Co by se mohlo zlepšit? Návrhy: 

 

DOSTUPNOST SLUŽEB 

� Jsou pro Vás služby dostupné (vzhledem k místu bydliště, časovým možnostem, 

kapacitě služeb, z hlediska specializace  

� Návrhy na zlepšení: 

 

NÁVAZNOST SLUŽEB 

Pozn.: vysvětlení, co se tím rozumí – odborníci spolu spolupracují, odkazují na další služby, 
služby jsou koordinované, existuje dostatečná nabídka. 

 

� Pokud využíváte více služeb, domníváte se, že jsou služby návazné? 

� Pokud Ano , můžete popsat návaznost jednotlivých služeb (jak vše funguje v praxi)? 

� Pokud Ne - můžete popsat situace, kdy jednotlivé služby na sebe nenavazují?  

� Jaké jsou dle Vás příčiny (kde vidíte největší překážky systému)? 

� Co by se dle Vás dalo udělat pro lepší fungování?   

 

Pozn.: je možné využít příklad rodinného problému a na něm zhodnotit spolupráci odborníků 
a návaznost služeb. - jak by měl být příklad řešen, aby byla péče návazná  

 

INFORMOVANOST 

� Máte dostatek informací o nabídce služeb? 

� Kde tyto informace získáváte? 

� Chybí vám nějaký typ informací? Jaký? 

� Jaký způsob informování je pro Vás dostatečně dostupný?  

 

ZHODNOCENÍ A SHRNUTÍ VÝSTUPŮ 2. BLOKU A P ŘISTOUPENÍ K DALŠÍMU TÉMATU 
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3. blok - Spole čná diskuse na téma: Chybějící služby a návrh podoby konkrétní služby  

Cílem je zvolit 3 služby, které by mohly být do praxe přednostně zavedeny. Druhým cílem je 
pak vytvořit návrh podoby jedné z nich. 

 

Postup: vyhodnotit otázku č. 7 viz. dotazník  a vytvořit seznam služeb (max. 5) a společně 
vybrat 3, které by mohly být zavedeny do praxe. 

 

Diskuse na téma: 

� Jaké služby ve Vašem okolí  nejvíce chybí?  

 

Zkusme společně vytvořit podobu nové služby: 

� Co by mělo být náplní služby? 

� Komu by měla být služba určena? - S kým by se mělo pracovat?  

� Kým by měla být poskytována? 

� Jakou by měla mít formu – (terénní, ambulantní, pobytová) 

� Jak zajistit její dostupnost – (místní, časová, kapacitní) 

� Jak by měla služba navazovat již na existující služby? 

� Jak by mělo být o službě informováno? 

� Ostatní… 

 

 

Konec diskuse: zhodnocení diskuse  
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Příloha č. 5 

 

Základní pravidla skupinové diskuse:  
 

1.  Aktivní účast každého z nás je důležitá a cenná. 

 

1. Vždy mluví jenom jeden z nás. 
 

2. Moderátor si vymezuje právo pozastavit diskusi a říci 
„STOP“. Respektujme jej všichni jako vedoucího diskuse. 

 

3. Všichni dbáme na držení diskuse v zadaném tématu. 
 

4. Respektujme postoje a názory ostatních. Nejde o špatné 
nebo dobré odpovědi. Všechno je zajímavé. 

 

5.  Je vhodné i nesouhlasit, každý má nějaké mínění. 
 

 


