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Abstrakt: 

Bakalářská práce se zabývá aspekty, které ovlivňují proces přijetí dítěte do pěstounské péče. 

Práce je členěna do dvou částí. V první části představujeme teoretická východiska zkoumané 

problematiky. Vymezujeme zde základní pojmy, zabýváme se faktory ovlivňující 

pěstounskou péči, popisujeme proces vzniku a průběhu pěstounské péče. Cílem praktické 

části práce je pomocí kvalitativního výzkumu zanalyzovat proces přijetí dítěte do pěstounské 

péče z pohledu prožívání pěstounů v regionu Litoměřice.  

 

 

Klíčová slova: 

Náhradní rodinná péče, pěstounská péče, faktory ovlivňující pěstounskou péči, fáze procesu, 

vliv sociálního prostředí na vývoj dítěte 



 

 

 

Abstrakt: 

This thesis  focuses on aspects that affect the process of adopting a child in foster care. The 

work is divided into two parts. In the first part, we present theroretical issues examined. We 

define here the basic concepts, we are concerned with factors affecting foster care, describing 

the process of formation and progress of foster care. The aim of the practical part of the work 

is to use qualitative research to analyze the process of adopting a child in foster care from the 

perspective of foster parents experience in the region Litoměřice.      
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Alternative child care, foster care, factors affecting foster care, phases of proces, influence of 

social environment on child development
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ÚVOD 

  

Rodina je přirozené prostředí, které má na výchovu dítěte největší vliv. Z tohoto 

prostředí pak člověk přejímá to, co mu bylo připraveno rodiči. Především v raném dětství 

nemůže kvalitní působení rodiny nahradit žádná jiná instituce. Rodinné prostředí je ideálním 

místem pro stimulaci příznivého rozvoje dětí, zázemím v němž prožívají pocity přátelství, 

sympatie, lásky a bezpečí. Je to především sociální prostředí plné důvěrných vztahů lidí, kteří 

jsou si nejbližší. Rodina tedy stále zůstává primární sociální skupinou v procesu socializace 

dítěte. 

 Rodina je základní jednotkou lidské společnosti. Rodina je také místo, které nám 

poskytuje soukromí a chrání i vztahy s tím spojené. Právo na rodinné soukromí patří mezi 

základní práva kulturního člověka. Přesto si nelze beze zbytku toto soukromí vždy a za 

každých okolností uchránit. Náhradní rodina se stará o dítě, které z různých důvodů nemůže 

vyrůstat ve vlastní rodině, musí proto být připravena na zvýšený zájem ve svém nejbližším 

okolí.  

 V každé společnosti a v každé době je určitý počet dětí, o které se jejich rodiče 

nemohou nebo nechtějí starat, anebo z nějakého důvodu není žádoucí, aby se starali. Úkolem 

společnosti pak je zajistit takovým dětem co nejlepší náhradní výchovnou péči, aby z nich 

vyrostli lidé, kteří budou přínosem a nikoliv přítěží ve společné práci a snažení. 

 Ve své práci se zabývám problematikou náhradní rodinné péče, a to pěstounské péče, 

protože jsem se setkala s touto formou náhradní rodinné péče v okruhu svých přátel, známých 

a klientů. Vykonávám profesi, která je zaměřena také na práci s rodinou a umožnila mi poznat 

pěstouny i adoptivní rodiče.   

 Do pěstounských rodin přicházejí děti starší a ty si již kus své minulosti pamatují. 

Neznamená to však, že všichni zúčastnění se do svých rolí vžijí bez potíží. Nenahraditelné pro 

výchovu dětí je socializačně-výchovná a emocionální funkce rodiny.  Vyjádřím to slovy 

pěstounky z knihy Denisy Proškové: „Rozhodne-li se člověk věnovat pěstounství, musí 

počítat s tím, že je to běh na dlouhou trať. Musí se připravit na velkou ztrátu soukromí. Musí 

se připravit na to, že se stane středem pozornosti svého okolí. Musí počítat s tím, že svým 

rozhodnutím ovlivní život nejen svých dětí, ale i širší rodiny, neboť přijímané děti mají svá 

specifika.“ 

 Bakalářská práce je členěna do dvou částí. Teoretická část se věnuje historii 

pěstounské péče, popisuje formy pěstounské péče a postupy při svěřování dětí do pěstounské 

péče. V praktické části jsou popsány názory konkrétních rodin na současný systém 

pěstounské péče a je podaná stručná charakteristika služeb náhradní rodinné péče v regionu 
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Litoměřice.  Ke zpracování zjištěných dat využívám smíšenou metodu, a to analýzu dat, 

techniku studia dokumentace a s vybranými respondenty byly vedeny rozhovory. 

Cílem mé práce je analyzovat pěstounskou péče v regionu Litoměřice za posledních 

deset let. Zaměřuji se na faktory ovlivňující pěstounskou péči a popisuji proces vzniku a 

průběhu pěstounské péče, shrnuji poznatky o průběhu socializace dítěte v pěstounské péči.  
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1.  HISTORIE PĚSTOUNSKÉ PÉČE  

Pěstounská péče má své kořeny pravděpodobně v institucích kojných. /Matějček, 

1999/. Koncem 18. století dochází k hromadnému zřizování nalezinců, placené kojné a chůvy 

existují i nadále. Děti z nalezinců odcházejí brzy po narození na venkov ke kojné, kde 

zůstávají do 6 let. 

V polovině 19. století se placeným kojným a chůvám dostává úředního názvu 

„pěstounky“, kdy se začíná prosazovat praxe svěřování dětí z nalezinců do náhradních rodin, 

jejichž péči je možné označit za placenou pěstounskou péči. Zákonem byla pěstounská péče 

upravena v § 186 Všeobecného zákoníku občanského z roku 1811. V tomto století se sotva 

15% nalezenců dožilo deseti let věku. Pěstounkami se stávaly většinou chudé ženy, které 

měly několik vlastních dětí.   „Plat pěstounky byl vzhledem k věku dítěte sestupný. Farář 

každý měsíc potvrdil, že dítě žije a pak si mohla jít pro peníze do pokladny nalezince.“ 

/Matějček, 1999/  

Pokud se pěstounka nechtěla o dítě dál starat, vrátila ho do ústavu. „Byly zřizovány 

okresní sirotčince.  V roce 1902 byl zřízen sirotčí fond, od roku 1904 vznikaly v jednotlivých 

okresech Okresní komise pro péči o mládež, jejichž úkolem bylo starat se o opuštěné a osiřelé 

děti. V roce 1908 v Praze vznikla Česká zemská komise pro péči o mládež při Zemské školní 

radě, která sdružovala dobrovolné pracovníky různých oborů. V roce 1931 okresy spravovaly 

24 okresních sirotčinců, stát 60 dětských domovů určených k dočasnému, spíše 

„ozdravnému“ pobytu opuštěných či ohrožených dětí.“ /Fadrný, 2011/ 

 Po krátkém pobytu se děti buď vrátily do své rodiny, hledala se pěstounská či 

adoptivní rodina nebo šly do ústavu pro starší děti nebo do zařízení pro „mládež úchylnou“.“  

/Matějček, 1999/ 

Nalezenecká pěstounská péče navazovala na pobyt dítěte v nalezinci. Dítě bylo do 

určitého věku svěřeno na výchovu manželům, pak se vracelo zpět do ústavu. Při pěstounské 

péči řízené a kontrolované Okresní komisí pro péči o mládež, vyhledávali sociální pracovníci 

pěstouny, kteří museli být mravně bezúhonní, v dobrém zdravotním i psychickém stavu s 

trvalým zaměstnáním, stálým bydlištěm, schopní zajistit dítěti řádnou výchovu.  
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Péče o opuštěné děti se u nás zdokonalovala za první republiky a po první a druhé 

světové válce se stala velmi aktuální. Pěstounská péče, kromě příbuzenské formy, byla u nás 

v roce 1950 zrušena v souvislosti s tehdejší ideologií preferující kolektivní výchovu. 

/Sobotková in  Baštecká , 2009/ 

Pěstounských rodin bylo u nás do té doby hodně. V některých krajích byly dokonce 

jakési „pěstounské kolonie“, které dobře plnily svou funkci a měly už svou tradici. /Matějček, 

1999/  V souladu s principy komunistické ideologie byla zakotvena přednost ústavní péče 

před náhradní rodinou. Alternativou bylo pouze osvojení a poručenství. V důsledku toho děti 

musely být přemístěny do dětských domovů, další možností bylo, že pěstouni dítě adoptovali, 

ale nedostávali od státu žádný příspěvek, dítě mělo jejich jméno, dědilo i bylo vázáno 

nezrušitelným svazkem jako dítě vlastní. 

Bez soudního jednání vznikala pěstounská péče na základě soukromé dohody mezi 

rodiči dítěte a pěstouny. Vznikala příbuzenská péče.  Tento typ přetrval jako jediný z dob 

první republiky až do sedmdesátých let 20. století.  

„Pěstounská péče byla znovu obnovena zákonem o pěstounské péči roku 1973, o což 

se zasloužili dětští lékaři Jiří Dunovský, Antonín Mores, Věra Poláčková a psychologové 

Jarmila Kolouchová a Zdeněk Matějček.“ / Sobotková in Baštecká, 2009/ 

Po roce 1989 se česká společnost rychle přizpůsobila západoevropským modelům 

hospodářského systému, pěstounská péče prošla mnoha změnami. Základními normami pro 

pěstounskou péči byl zákon o rodině a zákon o pěstounské péči.  

1. 4. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a 

současně s ním byl zrušen zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči. Právní úprava pěstounské 

péče byla implementována do zákona o rodině. Základní podmínky pro výkon pěstounské 

zůstaly nezměněny, záruka řádné výchovy dítěte a zájem dítěte jsou na prvním místě. Byly 

stanoveny podmínky pro předpěstounskou péči.  /Novotná, Průšová, 2004/ 

 Reformou veřejné správy byly zrušeny okresní úřady a tak většina zařízení pro výkon 

pěstounské péče přešla pod správu krajských úřadů. S vývojem pěstounské péče došlo i 

k vývoji hmotného zabezpečení dětí svěřených do pěstounské péče a pěstounů. V roce 1995 

byl přijat zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který do systému dávek státní 

sociální podpory začlenil dávky pěstounské péče. 

 K 1.1.2013 dochází  ke změnám v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče. 

Zaniká nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře a tyto dávky přecházejí do zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
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2.  PĚSTOUNSKÁ  PÉČE  

 

 Jak ukazují osobní životní zkušenosti a potvrzují i různé studie a výzkumy, nejlepším 

výchovným prostředím pro dítě je dobře fungující rodina. Ne všechny děti však mohou 

v úplné rodině se svými rodiči vyrůstat. Důvodem k umístění dítěte do náhradní rodinné péče 

je, že jeho vlastní rodina neplnila základní rodinné funkce, rodiče se nemohou, nedovedou 

nebo neumějí o dítě starat.  Takovým dětem je třeba zajistit včasnou, citlivou a účelnou 

pomoc. Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno „náhradními 

rodiči“ v přirozeném prostředí náhradní rodiny. /Fischer, Škoda, 2009/ 

 „Dítě přichází do pěstounské péče proto, že pokrevní rodiče nebo alespoň jeden z nich 

nebyli zbaveni rodičovských práv. Do pěstounské péče přicházejí i děti nemocné, s vrozenými 

vývojovými vadami. Další skupinou jsou děti méně nadané, mentálně retardované. Obdobně 

bývá tato péče vhodná i pro děti starší.“ /Gabriel., Novák, 2008/  

 Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje 

dostatečné hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali. Dítě může 

být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě, nebo do společné pěstounské péče manželů. 

Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj 

názor, je třeba před svěřením do pěstounské péče vzít na jeho názor zřetel. /Novotná, Průšová, 

2004/ 

 Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti v běžných věcech. 

K výkonu mimořádných záležitostí, např. vyřízení cestovního dokladu, musí požádat o 

souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soud. Pěstounská péče může být změněna na 

poručnickou péči, a to v případech, kdy rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské 

zodpovědnosti nebo jim byla omezena či ztratili způsobilost k právním úkonům. /Bubleová,  

Vávrová, Frantíková, Vančáková, 2010/ 

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může rozhodnout o jejím 

zrušení. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit 

v případě, že o to žádá pěstoun. Pěstounská péče zaniká zletilostí dítěte, úmrtím dítěte nebo 

pěstouna, při společné pěstounské péči rozvodem manželství pěstounů. V případě svěření  

dítěte do pěstounské péče není vyloučen styk biologických rodičů s dítětem. Ten zůstává i 

nadále zákonným zástupcem dítěte. /Bubleová, Vávrová, Frantíková, Vančáková, 2010/ 

„Pěstounská péče je svazek volnější. Dítěti zůstává jméno po vlastních rodičích, stát 

přispívá pěstounům na jeho výchovu, vlastní rodiče neztrácejí všechna práva a povinnosti. 

Dítě je ovšem pěstounům svěřeno soudem – a oni tedy před celou společností přebírají 

odpovědnost za jeho výchovu a přípravu pro život. Manželské páry (ale může to být i samotná 

žena či muž) do pěstounské péče přijímají jednotlivé děti – anebo i větší skupinu dětí a stávají 
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se velkou rodinou – anebo dítě přichází do SOS dětské vesničky, která je sice trochu zvláštní, 

ale u nás dobře známou a osvědčenou formou pěstounské péče.“ /Matějček, 1994/   

 „Hlavním cílem pěstounské péče je poskytovat náhradní rodinné prostředí dětem, 

které z nejrůznějších důvodů nemohou dlouhodobě žít a vyrůstat ve vlastní biologické rodině, 

nemohou vyrůstat v ústavní péči, která je neosobní, nebo nemohou být z nejrůznějších 

důvodů (právních, zdravotních, sociálních či psychologických) svěřeny do osvojení. Jedná se 

o osobní péči o dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat. Není - li 

možné, aby tato péče byla dočasná, pak musí pěstounská péče plnit účel dlouhodobější osobní 

péče o dítě s cílem zajistit dítěti zdravé a stabilní rodinné prostředí a umožnit mu osobní 

kontakty s rodiči.“ /Fadrný, 2011/   

Při rozhodování o svěření dítěte do náhradní rodinné péče je třeba se vždy opírat o 

Úmluvu o právech dítěte, zejména o zájem dítěte, který je předním hlediskem při jakékoli 

činnosti ve věci dítěte, je třeba zachovat právo dítěte na jeho vlastní názor a také právo na 

jeho vyjadřování (přímo nebo prostřednictvím jiné osoby).  Před rozhodnutím o svěření dítěte 

do pěstounské péče je soud povinen vyžádat si vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

o tom, zda ten, kdo se má stát pěstounem, je osobou vhodnou pro výkon této péče. /Novotná, 

Průšová, 2004/ 

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat, nemá vyživovací povinnost k dítěti. Mezi 

dítětem a pěstounem a jeho příbuznými nevzniká příbuzenský vztah. Dítě nepřebírá 

pěstounovo příjmení, zůstává mu příjmení po biologické rodině. Biologičtí rodiče dítěte mají 

k dítěti vyživovací povinnost, je jim známa adresa bydliště, kde dítě s pěstouny žije.  

„Do pěstounské péče jsou nejčastěji umisťovány především děti sociálně osiřelé, které 

potřebují nejen trvalou individuální péči, ale i dlouhodobou výchovu v náhradní rodině. Jedná 

se především o děti s různými zdravotními či psychomotorickými obtížemi, děti starší, 

sourozenecké skupiny nebo děti jiného etnika. Patří sem i skupina dětí, u kterých brání jejich 

svěření do osvojení překážky právní, především nesouhlas rodičů.“ /Bubleová, Vávrová, 

Frantíková, Vančáková, 2010/ 

Přijetí staršího dítěte, dítěte s postižením nebo jiného etnika je náročný úkol a 

vyžaduje od budoucích pěstounů především laskavost, trpělivost a odhodlanost čelit 

případným obtížím jak ze strany dítěte, tak ze strany jeho původní rodiny, ale i ze strany 

širšího okolí. Přijetí postiženého dítěte vyžaduje od pěstounů znalost problematiky postižení,  

reálné představy o jeho specifických potřebách a o vývoji postižení do budoucna. 

„Na straně žadatelů stále převažuje nejasné pojetí pěstounské péče. Žadatelé často volí 

tuto formu náhradní rodinné péče s tím, že dostanou dítě dříve, než kdyby žádali o osvojení. 

Biologickou rodinu dítěte nijak nerespektují a snaží se dítěti kontaktu s ní, někdy i informací 
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o ní, zcela zamezit. Je potřebné, aby se pojetí pěstounské péče jasně odlišovalo od osvojení.“ 

/Bubleová, Vávrová, Frantíková, Vančáková, 2010/   

Krajské úřady jsou povinny zajišťovat přípravu fyzických osob vhodných stát se 

pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytují těmto osobám poradenskou pomoc související 

se svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na 

přechodnou dobu. /Novotná, Průšová, 2004/  

V současné době dochází k rozvoji návazných služeb pro náhradní rodiny s  

programem, který zahrnuje zajímavé přednášky, moderované diskuse, pobyty rodin apod. Zde 

mohou náhradní rodiče možnost sdílet vzájemně své zkušenosti s náhradní rodinnou péčí a 

zároveň se zde mohou v případě potřeby obrátit na odborníky.  

Pěstouni jsou povinni nejméně jednou za šest měsíců podávat soudu zprávu o výkonu 

pěstounské péče, zda stále trvají důvody pro nařízení tohoto opatření. V této zprávě se uvádí, 

jak dítě prospívá ve škole, jaký je jeho zdravotní stav a další informace týkající se dítěte. 

/Bubleová, Vávrová, Frantíková, Vančáková, 2010/ 

Změny v systému péče o ohrožené rodiny a děti jsou nezbytné, má-li se ochrana práv a 

zájmů dítěte a jeho rodiny v České republice dostat na úroveň obvyklou v ostatních 

evropských zemích. Probíhající reforma systému péče o ohrožené děti s sebou přináší řadu 

zásadních témat, mj. odborné vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, rozvoj a 

profesionalizace pěstounské péče, zejména pěstounské péče na přechodnou dobu, tak, aby 

byly zachovány přirozené vazby dítěte ke svým rodičům. /Rotreklová in Fórum sociální 

práce, 2012/ 

Pěstoun by měl být tzv. „mostem“ mezi dítětem v pěstounské péči a jeho biologickým 

rodičem, měl by je spojovat a ne rozdělovat. U současných pěstounů převažuje názor či obava 

s kontaktu s rodiči dítěte a už vůbec si neumí představit spolupráci s nimi. Podle Gabriela a 

Nováka / 2008/ je to do značné míry způsobeno společnou historií všech zainteresovaných a 

silným emočním podtextem vztahu pěstoun x biologický rodič. Pěstouni-prarodiče vykazují 

ve srovnání s „klasickými“ pěstouny častější sklony k extrémnímu přístupu k biologickým 

rodičům. Prarodiče tak mnohdy naprosto brání synovi/dceři v kontaktu s dítětem i přesto, že 

kontakty mezi nimi, by byly jednoznačně ku prospěchu všech.  
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2.1 Systém a organizace pěstounské péče  

Pěstounskou péči lze rozlišovat podle toho, zda je dítě k pěstounovi v příbuzenském 

vztahu či nikoliv. V těchto případech hovoříme o pěstounské péči klasické nebo příbuzenské. 

Pěstounská péče na přechodnou dobu je forma náhradní péče, kterou přinesla novela zákona 

č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, účinná od 1.6.2006.  Novela zákona č. 

359/199 Sb., s účinností od 1.1.2013 přináší určité změny i v oblasti organizace pěstounské 

péče. Pro přehlednost dávám tyto změny do kurzívy. 

 

2.1.1 Klasická pěstounská péče  

Klasická pěstounská péče je rozdělena na individuální, společnou a skupinovou.  

Individuální pěstounská péče nastává v případech, kdy o svěření dítěte do pěstounské péče 

žádá jedna osoba a dítě je této osobě soudem svěřeno do péče.   

U společné pěstounské péče o svěření dítěte žádají manželé společně a dítě je jim 

soudem svěřeno do společné pěstounské péče. V tomto případě musejí být žadateli pouze 

manželé, nelze toto praktikovat např. u partnerských dvojic druh - družka.   

Pěstounská péče skupinová probíhala v zařízeních určených pro výkon pěstounské 

péče do konce roku 2012. Tato zařízení pro skupinovou pěstounskou péči zřizovala obec, 

nebo kraj, zpravidla v samostatném objektu nebo prostorách, které zřizovatel vybavil jako byt 

pro rodinu s větším počtem dětí. O výkonu pěstounské péče v zařízení se uzavírala písemná 

dohoda mezi zřizovatelem a pěstounem. Do zařízení byly umisťovány především děti, pro 

které bylo obtížné zajistit pěstounskou péči individuální formou. Jde o děti jiného etnika, 

velké sourozenecké skupiny nebo děti s různými typy postižení.  

Novelou zákona 359/1995 Sb. se ruší zařízení pro výkon pěstounské péče. V zájmu 

ochrany a právní jistoty pěstounů ve stávajících zařízeních pro výkon pěstounské péče je 

v přechodných ustanoveních stanoveno, že nadále trvají práva a povinnosti pěstounů 

v zařízení, která vyplývají z dohod o výkonu pěstounské péče v zařízeních uzavřených před 

nabytím novelizace, s výjimkou povinnosti zřizovatele poskytovat pěstounovi z vlastních 

prostředků odměnu za výkon pěstounské péče Platnost těchto dohod zůstane zachována ve 

vztahu k dětem, které byly do péče pěstouna svěřeny do nabytí účinnosti novelizace zákona. 

Pokud jde o zajištění péče o děti, které budou pěstounovi svěřeny po nabytí účinnosti zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí, je povinna osoba pečující/v evidenci uzavřít dohodu o výkonu 

pěstounské péče v souladu s novelizovaným zněním zákona. 

Dosavadní zřizovatelé zařízení pro výkon pěstounské péče mohou v nových dohodách 

s pěstouny poskytovat obdobný rozsah hmotné podpory a zajištění jako dosud. Bude tak 

možné, aby výkon pěstounské péče pokračoval fakticky za obdobných podmínek jako ve 

stávajících zařízeních, avšak s tím rozdílem, že byty nebo domy obývané dětmi a pěstouny 
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nebudou mít status zařízení sociálně-právní ochrany dětí a že rozsah nákladů hrazených 

pěstounovi a svěřeným dětem nebude vycházet ze zákona, ale ze vzájemné dohody mezi 

pěstounem a stávajícím zřizovatelem zařízení (kraj, obec, pověřená osoba).  V případě zájmu, 

tak bude možné zachovat i současný specifický model SOS dětských vesniček. /metodika 

MPSV, 2013/ 

Pěstouni již nebudou nově dostávat pouze dávky, ale plat.
1
 Za to na ně ovšem budou 

kladeny větší nároky. Zájemci projdou psychologickými testy i zkouškou svých rodičovských 

kompetencí.  

 

2.1.2 Příbuzenská pěstounská péče   

Dochází k ní nejčastěji, když vlastní rodiče nejsou schopni se o dítě sami postarat. 

Tato péče je vykonávaná buď prarodiči, nebo jinými příbuznými.  Orgán sociálně-právní 

ochrany je povinen, pokud je to možné a v zájmu dítěte, oslovit příbuzné k vyhledávání 

nového prostředí, ve kterém by mohlo dítě vyrůstat s ohledem na respektování jeho potřeb. 

Prarodiče a členové širší rodiny se zpravidla sami ujímají osobní péče o dítě, u kterého je 

zjevná absence rodičovské výchovy. Podmínkou svěření dítěte do pěstounské péče je jednak 

zájem dítěte a jednak skutečnost, že osoba pěstouna poskytne záruku řádné výchovy.   

„Babičky a dědečkové bývají méně ochotni vyhledávat pro svěřené děti odbornou pomoc, 

bývají méně připraveni přijmout poučení a zkušenosti jiných.“ /Gabriel, Novák, 2008/   

 

 

 2.1.3 Pěstounská péče v tzv. zvláštních zařízeních  

Zařízení pro výkon pěstounské péče před novelou zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní 

ochraně dětí 

Pěstounská péče vykonávaná v zařízeních pro výkon pěstounské péče byla zvláštní 

formou náhradní rodinné péče o děti, při níž pěstoun vykonával pěstounskou péči jako své 

povolání. Byla určena zvláště pro větší skupiny sourozenců, u nichž je žádoucí výchova ve 

stejném výchovném prostředí. Podstatným rozdílem mezi pěstounskou péčí individuální a 

pěstounskou péčí v zařízeních je skladba rodiny daná především větším počtem svěřených 

dětí, maximálně šest dětí. Velká rodina přináší každému dítěti specifický, bohatý vzor 

podnětů. „Zajímavou zkušeností je, že „sourozenecké“ vztahy mezi dětmi v těchto rodinných 

skupinách jsou zpravidla méně napjaté, a že je tu méně sourozenecké rivality než v rodinách 

se dvěma až třemi dětmi. Dochází tu také k velmi účelné a přirozené dělbě zájmů a 

                                                 
1. Odměna pěstouna podle §47i až §47k ZSPOD 359/1999 Sb, s účinností od 1.1.2013 se pro účely zákonů 

upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, na úrazové pojištění a všeobecné zdravotní 

pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti. 
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pracovních povinností mezi dětmi. První taková skupina vznikla pod patronací prim. MUDr. 

Věry Poláčkové v Ostravě a velmi se osvědčila.“ /Langmeier, Matějček, 2011/  

Tento poměrně velký kolektiv se však podstatně lišil od kolektivu dětí v zařízení pro 

výkon ústavní výchovy právě jedinečností vzájemných vztahů mezi dětmi a pěstouny, kteří se 

stali trvalými „vychovateli“ dětí a jen na nich záleželo, jaké citové vazby se mezi nimi 

vytvoří. Výběr pěstounů pro výkon pěstounské péče je proto zvláště náročný, stejně jako je 

náročné stát se dobrým rodičem většímu počtu dětí.   

SOS dětské vesničky   

„SOS vesničky jsou zvláštním zařízením pěstounské péče, které jsou založeny 

především na principu mateřském. Od běžné rodiny se tento typ odlišuje tím, že tu fyzicky 

není přítomna osoba otce a mužský prvek  ve výchově musí být nahrazován jiným způsobem 

Skladba rodiny je dána především větším počtem dětí - obvykle 8 různého pohlaví a věku, 

přičemž věkové rozvrstvení přibližně odpovídá rodinné situaci. Náhradní matky jsou osoby, 

které se rozhodly zasvětit svůj život svěřeným dětem. Matkou je žena ve věku 24 - 40 let,  

s minimálně středoškolským vzděláním, bez vlastních dětí. Matka-pěstounka považuje svou 

úlohu zpravidla jako životní roli, neměnnou a definitivní. Sourozenci se nikdy neoddělují.  

U dětí se podporuje dělba práce a úkolů. Starší chlapci do značné míry přebírají mužskou roli 

v rodině a tato okolnost pozitivně přispívá k jejich socializaci.“ /Langmeier, Matějček, 2011/  

V současné době provozuje Sdružení SOS dětských vesniček v České republice tři 

SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich vznikla v roce 1969 v Karlových Varech – Doubí. 

Matějček /1994/ uvádí, že tato vesnička byla vydatným zdrojem poučení. V sedmdesátých 

letech přišlo do vesničky skoro sto dětí z dětských domovů a psychiatrických léčeben.  Jejich 

integrace do náhradního rodinného prostředí nebyla jednoduchá. Podstatné bylo zjištění, že se 

tu dřívější citové ochuzení dětí vyrovnává a že nové prostředí působí léčebně.  

V roce 1973 byla do provozu uvedena SOS vesnička ve Chvalčově, malé obci pod 

vrchem Hostýn ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS vesnička v Brně – 

Medlánkách.  

 

2.1.4 Pěstounská péče na přechodnou dobu a její změny  

 „Pěstounská péče na přechodnou dobu je v zákoně 359/1999 Sb. o sociálně právní 

ochraně dětí, v platném znění, ustanovena od roku 2006. V praxi však tento institut nebyl 

dlouhodobě využíván, pravděpodobně z obav jak bude tato péče fungovat.“ /Nožířová, 2012/. 

Legislativní zakotvení této specifické formy pěstounské péče se může stát redundantní, neboť 

právní úprava do novelizace zákona o NRP se nezmiňovala o časovém trvání pěstounské 

péče.  Změnou v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče od 1.1.2013 je rozdělení 

pečujících osob na osobu v evidenci /osobu vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat 
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pěstounskou péči na přechodnou dobu/ a osobu pečující – pěstouna, a tím ke specifikaci a 

realizaci pěstounské péče na přechodnou dobu.   

Tato individuální forma péče, která by měla být nezletilým dětem poskytována po 

nezbytně nutnou, relativně krátkou dobu v domácnostech pěstounů nebo i v zařízení pro výkon 

pěstounské péče nejdéle jeden rok /§27a odst. 9 Zákona o sociálně-právní výchově dětí, dále 

ZSPOD/. Děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, ale jejich situace neodpovídá 

osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péči, mohou být umístěny do přechodných 

pěstounských rodin. 

 Pěstounská péče na přechodnou dobu je ze své podstaty institutem krizovým a 

překlenovacím. Dítě se má co nejdříve vrátit do péče svých rodičů. Ukáže-li se, že to není 

možné a že není možné ani převzetí dítěte jeho příbuznými či jinou osobou dítěti blízkou, pak 

je nutné volit jiné dlouhodobější řešení. Zpravidla „obecnou“ pěstounskou péči. 

 Jedním z důvodů umístění nezletilého do pěstounské péče na přechodnou dobu může 

být například dlouhodobá hospitalizace rodičů v nemocnici. Dítě může být také svěřeno do 

přechodné pěstounské péče na dobu, než je dán souhlas s jeho osvojením bez vztahu 

k určitým osvojitelům. Osoby zařazené do evidence osob poskytujících pěstounskou péči na 

přechodnou dobu musí být připraveni přijmout dítě kdykoliv, v případě odejmutí z rodiny na 

základě předběžného opatření. 

 O děti v přechodné pěstounské péči se budou starat pečlivě vybraní a speciálně 

vyškolení pěstouni. Předpokládá se „specializace“ pěstounů na přechodnou dobu /§27a odst. 

3 písm. f) ZSPOD/. Proces posuzování žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu se 

zaměřuje také na to, jakým dětem jsou žadatelé schopni a ochotni poskytovat pěstounskou 

péči na přechodnou dobu. Očekává se, že se pěstouni na přechodnou dobu budou zpravidla 

specializovat na určitou skupinu dětí. Nelze však akceptovat přílišné zúžení této skupiny, které 

je v rozporu se smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu. /metodika MPSV, 2013/ 

Pěstouni na přechodnou dobu budou určitým způsobem spolupracovat s biologickými 

rodiči dítěte na vytváření takových podmínek, které umožní navrácení dítěte co nejrychleji 

zpět do rodiny. Může však nastat situace, že se pro dítě začne vyhledávat rodina náhradní, 

neboť návrat do biologické rodiny není možný. Tito pěstouni by měli mít i předpoklady pro 

výchovu dětí krátce po narození a pro zvládání psychických zátěží vyplývající z krátkodobosti 

této péče. O svěření dítěte do této formy náhradní péče rozhoduje výhradně soud na návrh 

orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

V případě dětí svěřených do pěstounské péče na přechodnou dobu je umožněno, aby 

tyto děti mohly být po vyhledání vhodných pěstounů svěřeny rozhodnutím orgánu sociálně-

právní ochrany dětí do předpěstounské péče, jestliže se v době trvání pěstounské péče na 
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přechodnou dobu nepodařilo upravit poměry v rodině dítěte tak, aby se péče o dítě mohli 

ujmout jeho vlastní rodiče. 

 Pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu, mají nárok na 

hmotné zabezpečení dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí po dobu, po 

kterou jsou osobou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou 

dobu, také v době kdy nepečují o žádné dítě.   /novela zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí/.    

 

2.1.5 Poručnická péče  

Soud ustanoví dítěti poručníka v případě, že: 

- rodiče dítěte zemřeli 

- rodiče dítěte byli zbaveni rodičovské odpovědnosti 

- byl pozastaven výkon rodičovské odpovědnosti 

- rodiče dítěte nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu 

Poručník je zákonným zástupcem dítěte. Ustanovený poručník může, ale nemusí o dítě 

osobně pečovat. Pokud poručník péči o dítě osobně vykonává, má i on i dítě nárok na stejné 

hmotné zabezpečení jako pěstoun. Pokud je dítě nejprve umístěno v pěstounské péči, v jejímž 

průběhu dojde ke změně podmínek, například jsou rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti, 

mohou být stávající pěstouni ustanoveni poručníky. Mezi poručníkem a dítětem  ze zákona 

nevzniká takový poměr, jako je mezi rodiči a dítětem. 

Výkon funkce poručníka je pod pravidelným dohledem soudu, a to nejen ohledně 

správy majetku dítěte, ale i ohledně jeho osobních záležitostí. Poručník podává soudu zprávy 

o poručenci, zpravidla v ročních intervalech. Jakékoli rozhodnutí poručníka v podstatné věci, 

týkající se dítěte, vyžaduje schválení soudem. 

 Poručnická péče zaniká zletilostí dítěte, osvojením nezletilého dítěte, pokud bylo 

pravomocným rozhodnutím soudu zrušeno rozhodnutí o omezení nebo zbavení rodičovské 

odpovědnosti, pokud byla rodičům vrácena způsobilost k právním úkonům, smrtí nezletilého 

či poručníka, na žádost poručníka a také v případě, kdy se stane pro výkon poručníka 

nezpůsobilý nebo porušuje své povinnosti. /Bubleová, Frantíková, Vávrová, Vančáková, 

2010/ 

Institut pěstounské péče má zcela zásadní a prioritní úkol. Pomoci dítěti, jež se 

souhrou okolností dostalo do situace, kdy nemůže být vychováváno ve své vlastní rodině, 

nalézt rodinu novou, jež by nejvíce odpovídala jeho individuálním požadavkům. A to v 

případech, kdy není možné, aby bylo trvale osvojeno náhradními rodiči, ale díky nalezení 

vhodných adeptů k jeho svěření do pěstounské péče nemusí nadále vyrůstat v ústavním 

zařízení s nařízenou výchovou. 
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2.2. Postup při svěření dítěte do pěstounské péče 

Zprostředkování pěstounské péče mohou provádět pouze krajské úřady, Ministerstvo 

práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně. 

„Výchozím a nenahraditelným předpokladem pro náhradní rodičovství jsou osobnostní 

kvality, jako psychická stabilita, altruismus, komunikativnost a prosociálnost. Významný je 

aktivní postoj k životu, který nestojí a nepadá se získáním dítěte. Za příznivé se považuje, 

pokud motivace pro náhradní rodičovství není vázána nenaplněním tužeb v osobním životě, 

jako je život bez partnera, neplodnost, či smrt dítěte. Pokud je součástí rodiny i vlastní 

biologické dítě, je to také pozitivní fakt pro přijetí dítěte do rodiny.“ /Škoviera, 2007/.   

Zprostředkování náhradní rodinné péče se řídí základním pravidlem: Vždy je dítěti 

vybírána taková rodina, která je připravena přijmout dítě právě takové, jaké je. Výběr rodiny 

pro konkrétní dítě tedy nezávisí ani tak na nějakém časovém pořadníku, ale především na 

míře nároků a dobré připravenosti žadatelů. 

 

2.2.1 Založení spisové dokumentace 

 Zprostředkování náhradní rodinné péče spočívá ve vyhledávání dětí, kterým je třeba 

zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení.  Cílem 

není posuzovat vhodnost dítěte, ale hledat děti, které se ocitly v situaci, se kterou je spojena 

potřeba náhradní péče. Založení spisové dokumentace o dítěti podle potřeby zprostředkování 

náhradní rodinné péče musí vycházet z průběžného vyhodnocování situace dítěte a jeho 

rodiny a z plnění opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte. Bezodkladně 

po založení spisové dokumentace o dítěti, je postoupena příslušnému krajskému úřadu 

k zařazení dítěte do evidence dětí pro zprostředkování náhradní rodinné péče.  

 

2.2.2. Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče 

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče se provádí na žádost fyzické osoby, která 

se podává u obecního úřadu s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště. Zde s nimi 

sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči uskuteční rozhovor, v němž objasní rozdíl 

mezi osvojením dítěte a pěstounskou péčí, seznámí je s celým procesem, zjistí jejich 

podmínky, dohodne datum sociálního šetření přímo v jejich domácnosti a dohodne zajištění 

potřebných dokladů. 

 

 

 



20 

 

O tzv. vhodnosti či nevhodnosti žadatelů o náhradní rodinnou péči rozhodují 

kompetentní pracovníci, kteří objektivně posoudí situaci a připraví podklady pro rozhodnutí 

soudu.  Za nejdůležitější kritéria, lze považovat tato:  

 Věk žadatelů. Měl by být přiměřený věkový rozdíl mezi žadatelem a dítětem  

 Zdravotní stav žadatelů. Neměl by být v rozporu s posláním náhradní rodinné pé-

če, tj. zabezpečení zdravého a správného vývoje svěřeného dítěte a jeho dobré vý-

chovy, vč. Hygienických návyků rodiny. 

 Rodinné poměry a vztahy žadatelů. Posuzují se vztahy mezi manžely z hlediska 

stability, pevnosti a vzájemného porozumění. Sleduje se vztah žadatelů k dětem pří-

padně vlastním k i tomu co chtějí přijmout do pěstounské péče. 

 Charakteristika osobnosti po stránce psychologické. Zkoumá se stupeň inteli-

gence a zároveň osobnost jako celek. Jeho charakter, emociální zralost, odpověd-

nost, vztah k dětem a k širší rodině vůbec. Posuzují se schopnosti vychovávat přijaté 

dítě a uspokojovat všechny jeho potřeby. 

  Schopnost a ochota náhradních rodičů spolupracovat s pracovníky péče o děti. 

Přijímat rady, pokyny, jejich účast při vlastní péči a výchově dítěte. Při pěstounské 

péči je spolupráce sociálních pracovníků a náhradních rodičů nezbytná. 

„Děti z dysfunkčních rodin se velmi často potýkají s pocity psychické deprivace. Ta 

vzniká následkem dlouhodobého neuspokojování citových potřeb. Takové děti se pak často 

vyznačují některými psychickými zvláštnostmi a jejich začleňování do společnosti je obtížné 

a pozvolné.“ /Fischer, Škoda, 2009/ Socializace v procesu náhradní rodinné péče má svá 

specifika, její podstatou je dát dítěti trvalého vychovatele se kterou by navázalo vztah, který 

by mu zajistil domov, nahradil vlastní rodiče. S tím souvisí uspokojování základních potřeb 

dítěte, jako je jistota, bezpečí, potřeba identity a stimulace. 

 V souladu se zásadou procesní ekonomie a šetření nákladů účastníků řízení se v §22 

odst. 6 ZSPOD výslovně zakotvuje oprávnění krajského úřadu rozhodovat o zamítnutí žádosti 

o zařazení žadatelů do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče již ve 

chvíli, kdy jsou ještě před dokončením odborného posouzení zjištěny závažné skutečnosti, 

které brání zařazení žadatele do evidence. /metodika MPSV, 2013/ 

 

2.2.3. Odborné posouzení žadatelů 

Cílem odborného posouzení je zjistit, do jaké míry jsou žadatelé způsobilí pro určitou 

formu náhradní rodinné péče. Hlavním úkolem je vyloučit rizikové faktory v psychice 

žadatelů. Posuzuje se charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, 

předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti, stabilita manželského vztahu a 
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prostředí v rodině. Zkoumá se i případné nachystání dětí či jiných osob žijících ve společné 

domácnosti, přijmout do rodiny nového člena.  

Úkolem psychologů je také zjistit jak jsou připraveni na svou roli pěstouna, jaké mají 

představy o dítěti a nároky na ně, jaké mají materiální podmínky. 

Novela upravila znění § 24 ZSPOD, upřesňuje se postup krajských úřadů při výběru 

vhodného osvojitele nebo pěstouna pro konkrétní dítě. Při zprostředkování osvojení nebo 

pěstounské péče se přihlíží: 

 k výsledkům, odborného posouzení dítěte 

 k výsledkům odborného posouzení žadatelů 

 k vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny 

 k plnění opatření vyplývajících z individuálního plánu ochrany dítěte 

 nepřihlíží se k doporučení poradního sboru 

Projednání konkrétního podnětu ke zprostředkování se účastní: 

 OSPOD dítěte, který je zodpovědný za vyhodnocení situace dítěte a rodiny a tvorbu in-

dividuálního plánu ochrany dítěte 

 osoba, která o dítě pečuje, např. vychovatel 

 OSPOD žadatelů 

 pracovník krajského úřadu zodpovědný za náhradní rodinnou péči 

 lektor z příprav žadatelů 

 

 

2.2.4. Příprava k přijetí dítěte do rodiny 

Význam odborné přípravy je v procesu zprostředkování pěstounské péče 

nezastupitelný. Na prvním místě stojí zájem dítěte svěřovaného do náhradní rodiny. Přípravy 

podle § 11 odst. 2 písm.  a)  a  b)  ZSPOD nadále provádí krajský úřad nebo pověřené osoby. 

Příprava na přijetí dítěte do rodiny většinou probíhá ve skupině žadatelů, jedná se o 

několik jednodenních a vícedenních setkání, které vedou odborníci z oboru psychologie, 

pediatrie a sociální práce.  

Žadatelé mají během příprav získat základní znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro 

přijetí dítěte do rodiny, ale zároveň se jedná o proces poznávání zdrojů a schopnosti žadatelů. 

V tomto procesu mohou upřesňovat představy žadatelů o jejich možnostech a předpokladech 

pro přijetí dítěte i konkretizovat představy o tom, pro jaké dítě mohou být vhodnými žadateli.    

„Během přípravy jsou otevřena i témata jako dítě z disfunkční rodiny, ústavní výchova a její 

důsledky, zdravotní hlediska náhradní rodinné péče, přijetí role pěstouna, zdroje pro 

rodičovské role, dvojí rodičovství z hlediska biologického, sociálně-psychologického, 
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právního, přechod dítěte do náhradní rodiny – adaptační fáze, postoj širší rodiny a okolí k 

přijatému dítěti, zpracování rodinné historie dítěte v jednotlivých vývojových fázích, rizika a 

úskalí.“ /Fadrný, 2011/  

Je stanoven minimální rozsah příprav, a to 48 hodin pro pěstounskou péči a 72 hodin 

pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. V souladu se záměrem profesionalizovat 

pěstounskou péči a sjednotit požadavky kladené na žadatele o zařazení do evidence pro 

zprostředkování pěstounské péče se zavádí požadavek absolvovat povinnou přípravu alespoň 

v minimálním časovém rozsahu. Poznatky z praxe jednoznačně upřednostňují následné 

vzdělávání pěstounů, které reaguje na jejich aktuální potřeby a rovněž doprovázení 

pěstounských rodin odborníky na náhradní rodinnou péči. /metodika MPSV, 2013/ 

V rámci příprav fyzických osob vhodných stát se pěstouny k přijetí dítěte do rodiny se 

pamatuje rovněž na děti, které žijí s žadateli ve společné domácnosti, ať už jde o děti vlastní, 

osvojené či přijaté do pěstounské péče. Zákon upravuje přípravy dětí žijících v rodině. I pro 

tyto děti je přijetí nového člena rodiny podstatné a měly by být na to připraveny. Závěry 

z příprav jsou důležitou součástí odborného posouzení žadatelů. 

 

2.2.5 Rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny 

 Krajský úřad provede odborné posouzení, které zahrnuje posouzení charakteristiky 

osobnosti, psychického stavu, zdravotního stavu, předpokladu vychovávat dítě, motivace, 

která vedla k žádosti o pěstounskou péči. Dále zahrnuje zhodnocení přípravy k přijetí dítěte 

do rodiny, vyjádření dětí žadatele (pokud jsou), posouzení schopností dětí žijících 

v domácnosti žadatele přijmout dítě do rodiny, zjištění bezúhonnosti žadatele a ostatních osob 

žijících ve společné domácnosti. 

 U žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon pěstounské péče na 

přechodnou dobu je třeba také posoudit schopnost pečovat o děti vyžadující speciální péči a 

schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí. Po provedeném odborném posouzení krajský úřad 

rozhodne o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se pěstouny. 

„Motivace žadatelů je různorodá a pestrá. Žadatelé je někdy dávají najevo až 

demonstrativně. Některé motivy si žadatelé uvědomují, jiné vycházejí z nevědomí. Velkou 

roli při rozhodování hraje žena-matka. Mezi představami žadatelů a skladbou dětí vhodných 

do pěstounské péče existuje nepoměr. Dilema „dítě pro rodiče“ versus „rodiče pro dítě“ 

zřejmě nemá jednoznačné řešení. Protože nám jde především o dítě, jeho musíme chránit, 

musíme najít nejvhodnější rodinu pro dítě. Podstatnou součástí spojení života náhradní rodiny  

s životem dítěte by měla být identifikace skutečných motivů zájemců o pěstounskou péči a 

uvedení jejich očekávání na pravou míru, jednak příprava dítěte a zreálnění jeho očekávání. 

Tak se sníží riziko selhání na obou stranách.“ /Škoviera, 2007/ 
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V náhradní rodinné péči vždy primárně hledáme pro určité konkrétní dítě 

 co nejvhodnější formu náhradní rodinné péče 

 co nejvhodnější náhradní rodiče – pěstouny 

Je zároveň třeba, aby dítě pro žadatele o náhradní péče bylo dítětem vhodným, tedy 

takovým, které jsou schopni a ochotni bezpodmínečně akceptovat. V praxi je vhodnější a 

užitečnější rozlišovat mezi realistickými a nerealistickými očekáváními a nároky budoucích 

pečovatelů dítěte. Potřeby dítěte a potřeby žadatelů, jejich nároky, představy a požadavky si 

tedy mají vzájemně odpovídat. Základní potřeby a lidská práva, v tomto případě práva dětí, 

jsou propojeny a navzájem se podpírají. Nejlepší zájem dítěte je základním principem 

Úmluvy o právech dítěte a znamená uspokojování základní životní potřeby dítěte. /Kovařík in 

Matoušek, 2008/ 

 

2.2.6 Změny v činnosti poradních sborů a změna jejich úlohy ve zprostředkování NRP 

 Pro děti, které podle místa jejich trvalého bydliště vede krajský úřad ve své evidenci, 

se hledá vhodná rodina. Pro účely zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče zřizuje 

hejtman kraje zvláštní orgán – poradní sbor, jehož úkolem bylo doporučit pro určité dítě 

vedené v evidenci kraje vhodné žadatele vedené krajským úřadem nebo Ministerstvem práce 

a sociálních věcí v evidenci žadatelů. Poradní sbor je složený z odborníků působících 

v oblasti sociálně-právní ochrany, zejména z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, 

zástupce školských a zdravotnických zařízení, zaměstnance krajského úřadu apod. Krajský 

úřad rozhodl o vhodné rodině pro dané dítě tím, že přihlédl k doporučení poradního sboru a 

vyhotovil Oznámení o vhodnosti.  Na jeho základě měli budoucí pěstouni právo navázat 

s dítětem kontakt. V případě, že se po seznámení s dítětem, žadatelé rozhodou přijmout toto 

dítě, rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu dítěte o 

svěření do jejich péče. Budoucí pěstouni poté podávají návrh na jeho svěření do pěstounské 

péče k soudu a ten definitivně rozhodne o pěstounské péči.  

„Před rozhodnutím o svěření dítěte do pěstounské péče je soud povinen vyžádat si 

vyjádření orgánu sociálně právní ochrany dětí o tom, zda ten, kdo se má stát pěstounem, je 

osobou vhodnou pro výkon této péče. Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost 

samo schopno vyjádřit svůj názor, je třeba na jeho názor a poznatky vzít zřetel. Názor 

nezletilého dítěte soud zjistí výslechem dítěte. Názor dítěte může soud ve výjimečných 

případech zjistit též prostřednictvím jeho zástupce, znaleckého posudku nebo příslušného 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. K názoru dítěte soud přihlíží s přihlédnutím k jeho věku 

a rozumové vyspělosti.“ /Fadrný, 2011/  
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Změnou v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče je, že podkladem pro výběr 

vhodných pěstounů či osvojitelů pro konkrétní dítě již nadále nebudou doporučení poradního 

sboru, ale především závěry odborného posouzení dítěte a žadatelů krajským úřadem. Krajský 

úřad musí ve spolupráci s příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností zohlednit 

rovněž aktuální vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a výsledky realizace opatření 

stanovených v individuálním plánu ochrany dítěte. /metodika MPSV,  2013/ 

Stávající poradní sbory kraje pro zprostředkování náhradní rodinné péče se změní na 

poradní sbory pro sociálně-právní ochranu dětí. Krajské poradní sbory již nadále nebudou 

přejímat doporučení k jednotlivým podnětům na zprostředkování osvojení nebo pěstounské 

péče pro konkrétní dítě, na druhou stranu se však jejich působnost rozšíří i na další oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu úkolů a pravomocí, které jsou pro kraje a krajské 

úřady zakotveny v ZSPOD. Důležitou roli by měl poradní sbor kraje zastávat při zajišťování 

odpovídajících sítí služeb pro rodiny s dětmi a pro rozhodování o rozvoji krajské sítě 

pobytových zařízení pro péči o děti, ať už jde o zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

anebo o školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, zařízení sociálních služeb a zdravotnické 

dětské domovy pro děti do tří let věku. /metodika MPSV, 2013/ 

 

2.2.7 Úloha MPSV při zprostředkování náhradní rodinné péče 

 V zájmu zefektivnění postupu zprostředkování pěstounské péče a zejména zrychlení 

vyhledávání dětí pro svěření do pěstounské péče dochází ke zrušení dosavadního oprávnění 

Ministerstva práce a sociálních věcí, dále MPSV, aby ve druhém stupni provádělo 

zprostředkování náhradní rodinné péče v případech, kdy se ve stanovené lhůtě nepodaří 

zprostředkovat náhradní rodinnou péči na úrovni krajského úřadu. Zprostředkovávat 

pěstounskou péči budou pouze krajské úřady a Úřad pro mezinárodní ochranu dětí, jde-li o 

zprostředkování dítěte do ciziny nebo z ciziny do České republiky. Tato změna je významná 

zejména z hlediska dětí, pro které se hledá vhodná náhradní rodinná péče.  

Podle dosavadní úpravy měly krajské úřady povinnost vyřadit dítě ze své evidence a 

postoupit údaje o dítěti MPSV již po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy bylo dítě krajským 

úřadem zařazeno do evidence dětí pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče, jestliže 

se krajskému úřadu v této lhůtě nepodařilo pro dítě vytipovat vhodné osvojitele nebo 

pěstouny. Zrušením příslušnosti MPSV ke zprostředkování náhradní rodinné péče na druhém 

stupni, získají krajské úřady potřebný časový prostor k tomu, aby mohly pokračovat v hledání 

vhodných osvojitelů a pěstounů i ve složitějších případech.   

MPSV zůstane zachována možnost vstupu do evidence dětí a žadatelů vedených 

krajskými úřady za účelem kontroly.  /metodika MPSV,2013/ 
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 Zákon o rodině v § 45c obecně upravuje, že pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat 

a že vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Avšak každé dítě je jiné, každá 

pěstounská rodina je jiná, a proto je žádoucí konkretizovat pomoc a podporu pěstounům, 

kterou jim bude poskytovat orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřená osoba. Ačkoli 

je dítě umístěno v pěstounské péči, zůstává pod ochranou státu, proto je nutné zajistit 

fungující systém doprovázení, podpory a následného vzdělávání pěstounů a sledování výkonu 

pěstounské péče.  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Cíl výzkumného šetření 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat a popsat rozsah a vývoj služeb 

náhradní rodinné péče v regionu Litoměřice v letech 2000-2010 ve spolupráci s OSPOD, jak 

jej zachytila média a z pohledu prožívání pěstounů. 

V rámci hlavního cíle jsem si stanovila tyto dílčí výzkumné cíle: 

C1-  Zjistit a interpretovat vývoj pěstounské péče v regionu Litoměřice ve spolupráci 

s pracovnicemi OSPOD 

C2 - Popsat rozsah služeb náhradní rodinné péče v regionu Litoměřice v letech 2000 – 

2010. 

C3 - Popsat vývoj náhradní rodinné péče v regionu Litoměřice tak, jak jej v letech 

2006 – 2010 prezentovala média. 

C4 - Zjistit a interpretovat, jakým způsobem prožívali v letech 2000 – 2010 svou 

úlohu v náhradní rodinné péči pěstouni. 

 

2. Metodologie 

K dosažení hlavního cíle jsem zvolila kvalitativní strategii výzkumu, smíšenou 

metodu. Kvalitativní metodu sběru dat používáme, když potřebujeme zkoumanému jevu v 

sociální realitě porozumět více do hloubky a poznat souvislosti. Jde o nenumerické šetření a 

interpretaci sociální reality. /Disman, 2008/ 

K dosažení prvního výzkumného cíle: Pro interpretaci vývoje pěstounské péče 

v regionu Litoměřice v letech 2000 – 2010 jsem použila metodu rozhovoru se sociální 

pracovnicí sociálně orgánu právní ochrany dětí a obsahovou analýzu dokumentů, konkrétně 

statistiku dětí, které se podařilo umístit v náhradních rodinách v uvedených letech a statistiku 

nových pěstounských rodin za uvedené období. Metoda obsahové analýzy je metoda, kterou 

lze obecně definovat jako rozbor obsahu záznamu určité komunikace. „Jde o techniku analýzy 

dokumentů založenou na objektivním a systematickém popisu komunikačních sdělení. 

V textech se vyčleňují elementární významové jednotky, dále se kategorizují a vyčíslují.“ 

/Buriánek,  1996/ 

 

Otázky v rozhovoru se sociálními pracovnicemi OSPOD 

 S jakými problémy se setkáváte nejvíce? V jakých záležitostech se na Vás pěstouni 

obracejí? 

 Zkušenosti s řešením těchto problémů? 
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 Váš názor na možnost nápravy, a zda si myslíte, že tyto problémy mohou pěstouni 

zvládat jako by byli rodiči? 

 Myslíte si, že za tyto problémy může právě to, jak děti mnohdy prožily část svého 

života? 

 Jaký je zájem o pěstounskou péči v poslední době, mají zájemci o pěstounskou péči 

nějaké povědomí a indicie o PP? 

 

K dosažení druhého výzkumného cíle: Popis rozsahu služeb v náhradní rodinné péče v 

regionu Litoměřice v letech 2000-2010 jsem použila obsahovou analýzu dokumentů, 

konkrétně jsem vycházela z nabídky Katalogu sociálních a prorodinných služeb města 

Litoměřice, který vydalo město Litoměřice ve spolupráci se skupinou komunitního plánování. 

K popisu vývoje náhradní rodinné péče z pohledu médií (třetí výzkumný cíl), jsem 

zvolila metodu obsahové analýzy textu, a to konkrétně novinových článků, vydaných v letech 

2006 – 2010 v Litoměřickém deníku, přičemž jsem se zaměřila na články, obsahující zprávy o 

činnosti poradny pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích, vzájemném setkávání pěstounů a 

dalších aktivitách, jako jsou mj. tradiční ochotnická benefiční představení a nabídka dalších 

služeb pěstounským rodinám. 

Jak prožívali svou úlohu pěstouna lidé, kteří se jí v letech 2000 – 2010 zhostili, jsem 

zjišťovala pomocí metody rozhovoru, a to formou narativního dotazování, kdy jsem za 

pomoci polostrukturovaných otázek vedla s jednotlivci rozhovor. V rámci rozhovoru jsem 

pokládala respondentům otevřené otázky a umožnila jsem jim, aby se o daném tématu volně 

rozhovořili. Rozhovory jsem vedla osobně a jejich obsah jsem si nahrávala na diktafon.  

Metoda rozhovoru podle Skalkové /1983/  je založena na přímém dotazování, tedy na 

verbální komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem nebo s více respondenty. 

Způsoby užití této metody rozlišujeme podle několika kriterií.  

Podle počtu osob, které se rozhovoru účastní, rozlišujeme rozhovory individuální 

(výzkumný pracovník pracuje jenom s jednou osobou) a rozhovory skupinové (současně 

pracuje s více osobami), kdy se účastníci vzájemně inspirují, doplňují, vyjadřují analogické 

zkušenosti nebo rozdílné názory, z nichž se často dozvíme více, než při rozhovorech 

individuálních. Získané poznatky je však těžší zpracovat, protože někdy mluví více lidí 

najednou, skáčou si do řeči apod.                 

Podle struktury otázek se rozlišuje rozhovor standardizovaný (strukturovaný), 

polostandardizovaný a nestandardizovaný (nestrukturovaný).  
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Standardizovaný rozhovor probíhá podle otázek, jejichž znění a pořadí jsou přesně 

určeny a alternativy odpovědí jsou předem připraveny (je to vlastně dotazník zadávaný ústní 

formou). Jeho výsledky jsou snáze zpracovatelné, ale míra poznatků je poměrně nízká. 

Polostandardizovaný rozhovor rovněž nabízí respondentovi alternativní odpovědi, ale 

výzkumník klade doplňující a upřesňující otázky. Nestandardizovaný rozhovor probíhá 

pružněji. I zde si výzkumný pracovník musí připravit základní okruhy otázek, které bude 

klást, ale jejich obsah, pořadí a formulace závisí na tazateli, který se přitom nemusí přidržovat 

žádného schématu /Skalková, 1983/. 

K interpretaci výsledků rozhovoru použiji kódování tzv. Grounded theory – Zakotvené 

teorie Strausse a Corbinové /1999/.  Pro interpretaci výsledků je využito kódování, které je 

podle Hendla /2008/ k rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci vhodné.  Pomocí otevřeného 

kódování se pokusím odhalit shodná témata a názory, které se během rozhovoru objevily. 

 

Otázky v rozhovoru, témata: 

 Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči? První impulz, důvody, jak se o PP 

dozvěděli, kde hledali další informace. 

 Jak dlouho trval proces prověřování od podání žádosti do shledání, že jste vhod-

ná rodina pro dítě? Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky. 

 Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do pěstounské rodiny?                             

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých. 

 Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi v pěstounské 

péči? Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali případně 

nějakou svépomocnou skupinu. 

 Jak s odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny? Změnili byste něco, šli 

byste do toho znovu, upozornili byste případné žadatele na něco podstatného. 

 Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti nebo děti v 

sousedství? Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, přátelství/, jací 

z nich vyrůstají lidé.                        

 

3. Výzkumný vzorek 

Pro obsahovou analýzu dokumentů (C1, C2) jsem vybrala dokumentaci, kterou mi poskytl 

Městský úřad – oddělení sociálně právní ochrany dětí, Úřad práce ČR – referát nepojistných 

sociálních dávek a Centrum pro rodinu Terezín, o.s  
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Pro obsahovou analýzu textů (C3) jsem zvolila všechny dostupné články z Litoměřického 

deníku, osm článků z let 2006-2010 

Rozhovory pro dosažení cíle (C4) jsem oslovila celkem 10 respondentů, z toho 6 respondentů 

mi poskytlo rozhovor. Jednalo se o osoby žijící v Litoměřicích a okolí, které si osvojily 

dítě/děti v letech 2000-2010. Před kontaktem s každou rodinou jsem se snažila získat o rodině 

co nejvíce údajů – jak o pěstounech, tak o dětech a rodině jako celku včetně vlastních dětí 

pěstounů, pokud v rodině jsou. Vycházela jsem z více zdrojů: jednak ze spisové dokumentace 

uložené u referentek státní sociální podpory na Úřadu práce, jednak z celkové atmosféry i 

neverbální komunikace s pěstouny v jejich přirozeném prostředí. 

Popis zkoumaných osob: 

Rodiče – pěstouni 

Anna - matka 42 let, prodavačka, tč. rodičovská dovolená, otec 48 let, pracovník v zahraniční 

firmě, 3 děti vlastní z toho dvě dcery vdané, doma tedy jeden vlastní syn 15 let, dvě děti 

v pěstounské péči kluk 15 let a kluk 3 roky lehká mozková disfunkce /nejsou to sourozenci/, 

bydlí ve městě 3+1 

Blanka - matka 52 let, invalidní důchod  3.stupně, otec 56 let, dělník, dvě děti v pěstounské 

péči kluk 15 let a holka 11 let, oba romové /nejsou to sourozenci/, bydlí na vesnici v rodinném 

domku, jsou sociálně potřební 

Cilka – matka 28 let, vychovatelka v Klokánku, tč. rodičovská dovolená, otec 30 let, 

pracovník v zahraniční firmě, jedno dítě kluk vlastní 2,5 roku, v pěstounské péči kluk 3,5 roku, 

bydlí ve městě 3+1 

Dana – matka 58 let, důchodkyně, otec 60 let důchodce, v pěstounské péči od roku 2000 dva 

kluci sourozenci ve věku 15 a 17 let, bydlí v rodinném domku na vesnici 

 

Eva – matka 35 let, pracovnice střediska náhradní rodinné péče, otec 35 let, ekonom, dvě děti 

vlastní holka 9 let a kluk 5 let, dvě děti v pěstounské péči klik 5 let a holka 3 roky nejsou to 

sourozenci, rodinný dům ve městě 

 

Fanka – matka 66 let, důchodkyně, otec 61 let, důchodce, v pěstounské péči prarodičů od roku 

2003 jedno dítě kluk 14 let, bydlí v rodinném domku na vesnici i s mentálně postiženou 

dcerou, biologickou matkou dítěte 
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V následující tabulce uvádím přehled respondentů včetně základních informací, které budou 

důležité pro vyhodnocování rozhovorů (proměnné). Jména respondentů jsem, z důvodu 

zajištění anonymity, změnila. 

Tabulka č. 1. Přehled respondentů 

Jméno věk zaměstnání Počet 

osvojených 

dětí 

Počet 

vlastních 

dětí 

Bydlení 

Dům/byt 

Romské 

děti 

v pěst. 

Ano/Ne 

Anna 42 Prodavačka, tč. MD 2 3 Byt 3+1 ve městě ne 

Blanka 52 Invalidní důchod 2 0 Rodinný dům na vsi ano 

Cilka 28 Vychovatelka 

Klokánek,tč. MD 
1 1 Byt 3+1 ve městě ne 

Dana 58 důchodkyně 2 0 Rodinný dům na vsi ne 

Eva 35 Pracovnice 

střediska NRP 
2 2 Rodinný dům ve 

městě 

ne 

Fanka 66 důchodkyně 1 1 Rodinný dům na vsi ne 

       

 

4. Interpretace výsledků  

V kapitole budu interpretovat výsledky výzkumného šetření podle jednotlivých cílů. 

C1 - Zjistit a interpretovat vývoj pěstounské péče v regionu Litoměřice ve spolupráci 

s pracovnicemi OSPOD 

Z rozhovoru se sociální pracovnicí na odboru sociálně-právní ochrany dětí a 

z příslušné statistiky jsem zjistila, že na počátku roku 2001 bylo v regionu registrováno 6 

pěstounských rodin, ve kterých bylo umístěno 11 dětí do příbuzenské či klasické pěstounské 

péče. Graf č. 1 nám zakresluje vývoj pěstounské péče v regionu Litoměřice, tak jak přibývaly 

nové pěstounské rodiny, a pro kolik dětí se podařilo nalézt pěstounskou rodinu. Již v roce 

2002 přibylo 7 pěstounských rodin, v nichž byly umístěny 2 děti. V roce 2003 to byly 4 

rodiny a 5 dětí, v roce 2004 6 rodin a 8 dětí., v roce 2005 2 rodiny a 4 děti, v roce 2006 6 

rodin a 7 dětí, v roce 2007  6 rodin a 17 dětí, v roce 2008 5 rodin a 11 dětí, v roce 2009 5 

rodin a 8 dětí a v roce 2010 přibylo 14 nových pěstounských rodin a svůj nový domov našlo 

28 dětí.    
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Graf 1 - Vývoj pěstounské péče v okresu Litoměřice 

 

 

Z výše uvedeného grafu je patrná zvyšující se křivka pěstounských rodin a dětí 

vhodných do pěstounské péče v regionu Litoměřice. K dnešnímu dni je na odboru sociálně-

právní výchovy dětí registrováno 44 pěstounských rodin, ve kterých je umístěno 68 dětí. Na 

tomto odboru jsou vedeny děti v pěstounské péči do 18ti  let, ve většině případů tyto děti, 

zvlášť po dobu studia zůstávají ve společné domácnosti s pěstounem. 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí nejen vede agendu náhradní rodinné péče, ale 

poskytuje sociálně-právní výchovné poradenství dětem i jejich rodičům, zastupuje nezletilé 

před soudem, zajišťuje ochranu práv dítěte v případech domácího násilí, kriminality apod. 

Pracovnice navazují kontakty s rodinami, kde mají indicie, že je nějaký problém. 

Dále z rozhovorů vyplynulo, že se pěstouni svěří s problémem s dítětem, nejčastěji 

v období puberty. Při pěstounské péči příbuzenské, která obecně převažuje, je snaha vyřešit si 

vše v rodině. Když např. nefunguje dcera jako matka svého dítěte, převezme roli babička. 

Pracovnice OSPOD se domnívají, že za problémy, které vznikají v pěstounských rodinách 

nejen příbuzenských, může i to, jak tyto děti prožily část svého života. Nejprve je to citová 

deprivace a nízké sebevědomí, později to mohou být problémy s identitou, vyrovnání se 

s biologickou rodinou. Někteří žadatelé o pěstounskou péči mají nereálné představy o dítěti, 

které by chtěli přijmout do pěstounské péče i o samotném procesu zařazení do evidence 

žadatelů. Hlavním motivem je touha pomoci dalšímu dítěti, rozšířit svou rodinu. 
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C2 - Popsat rozsah služeb náhradní rodinné péče v regionu Litoměřice v letech 2000 – 

2010. 

Pro pěstouny, osvojitele a děti v pěstounské péči jsou v rámci regionu dostupné služby 

sociálního poradenství a podpory organizované krajem i neziskovými organizacemi.  

Centrum pro rodinu Terezín, o.s. je samostatný právní subjekt a vzniklo 5.5.2005. Po šesti 

letech vývoje a rozšíření služeb došlo k rozhodnutí změnit název organizace z centra pro 

rodinu Terezín na Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. 

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. realizuje dlouhodobý projekt Poradnu pro 

náhradní rodinnou péči. Posláním projektu je dlouhodobá podpora osvojitelských a 

pěstounských rodin. Pro tyto rodiny organizuje vzdělávací a zážitkové semináře, přednášky, 

víkendové pobyty, pravidelně jednou měsíčně pořádá setkání matek – osvojitelek a pěstounek 

s terapeuty, na které navazuje osobní poradenství a arteterapie pro děti. Dále organizuje 

vzdělávací semináře pro sociální pracovnice. Nově nabízí náhradním rodinám doučování dětí 

v těchto rodinách studenty. Další služby jsou: 

 asistence pro děti v NRP při školním vyučování, které mají speciální potřeby vzdělá-

vání 

  dobrovolnické aktivity pro rodiny s dětmi ve volnočasových programech 

 terénní práce v rodinách – doprovázení v nepříznivých situací, které v rodině mohou 

nastat, např. problémy s přijetím dětí k biologickým dětem 

  vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost  

  informování laické i odborné veřejnosti prostřednictvím webových stránek, článků 

v novinách, tiskových zpráv 

Výhradním projektem Centra pro náhradní rodinnou péči je Poradna pro náhradní 

rodinnou péči a to díky pomoci akciové společnosti Lafarge cement, která ji podporuje od 

samého začátku. Důvodem pro vznik projektu byla absence služeb určených osvojitelským a 

pěstounským rodinám v Ústeckém kraji. 

V listopadu 2010 byly v Poradně pro náhradní rodinnou péči pod dohledem 

pracovnice Městského úřadu slavnostně rozpečetěny sbírkové kasičky. Veřejná sbírka na 

podporu činnosti Poradny pro náhradní rodinnou péči trvala celkem tři roky. Během této doby 

mohli obyvatelé Litoměřic přispět jakoukoliv částkou do některé z osmi kasiček, které byly 

rozmístěny po celém městě. Kasičky byly označeny výrazným logem Centra pro rodinu 

Terezín, které Poradnu pro náhradní rodinnou péči provozuje. Červenobílý záchranný kruh 

symbolizuje poslání organizace: záchranu pro děti vyrůstající bez biologických rodičů, pomoc 

pro ně i jejich „náhradní“ rodiny. 
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Cílem činností je nabídnutí odborného zázemí rodinám s dětmi v náhradní rodinné 

péči a doprovázení rodin na jejich cestě s přijatými dětmi od přijetí dítěte do rodiny až do jeho 

dospělosti. Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. získalo dne 11.1. 2008  pověření k 

výkonu sociálně-právní ochrany dětí v tomto rozsahu: 

  poradenská pomoc osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny související s 

osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče, zejména v otázkách výcho-

vy dítěte 

  pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti zaměřených na řešení vý-

chovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 

  převzetí zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstou-

ny k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad 

  semináře pro osvojitele a pěstouny, které jsou 1x za 3 měsíce, vždy v sobotu. Po dobu 

semináře je zajištěn program pro děti, takže se mohou semináře účastnit oba rodiče 

  skupinová setkání rodičů /pěstounů a osvojitelů/ probíhají 1x měsíčně v Litoměřicích 

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s. poskytuje od 1.9.2010 sociální službu Do-

provázení, která je zaregistrována jako sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Služba 

je určena rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči v nepříznivé sociální situaci a vede k pod-

poře celých rodin a předcházení možným problémům. 

 

Dům křesťanské pomoci Bethel – Dům na půli cesty 

Provoz Domu na půli cesty v Litoměřicích byl zahájen 1. ledna 2001. Bohužel po 11 

letech, k  31.12.2011 byl z důvodu insolvence zrušen. V regionu tato služba citelně chybí, 

neboť to bylo zařízení pro mladé lidi, kteří po dosažení zletilosti opouštěli školská zařízení 

pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně jiná zařízení pro péči o děti a mládež a 

odcházely z rodin svých pěstounů. Bethel podporoval integraci uživatelů těchto služeb do 

běžného denního života. 

Bethel nadále provozuje nízkoprahový klub Oáza. Klub pomáhá a podporuje děti a 

mládež, které se nacházejí v krizových životních situacích, případně jsou ohroženy sociálním 

vyloučením.  Klub Oáza je volně přístupný všem zájemcům z Litoměřic a okolí. 
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Můj domov, o.s.  je sdružení, které vybudovalo a provozovalo zařízení pro výkon pěstounské 

péče deset let. Jak mi sdělila paní Jiřina Šustrová-jednatelka sdružení, zařízení pro výkon 

pěstounské péče zrušily od 4.1.2011, leč nebylo možné zajistit mzdy pro pěstouny z darů a 

státních dotací. „My jsme profesionální pěstounskou péči měli zavedenu již od roku 2001, 

kdy vzniklo zařízení PP, a tím, že bylo jakoby nadstandardní, bylo velmi těžké vysvětlit, že 

potřebujeme více peněz na odlehčovací služby a pěstouny“, uzavírá Šustrová. Zařízení mj. 

vyhledávalo akce pro vzdělávání pěstounů, jeho cílem bylo také řešení období po ukončení 

pěstounské péče. Prostory byly využívány jako startovací byty, zejména pro klienty Domu na 

půli cesty v Litoměřicích.   

Občanské sdružení Můj domov vzniklo 26. 08. 1999 a nachází se v obci Bechlín 

nedaleko hory Říp, 7 km od města Roudnice nad Labem. Regionálně  je obec součástí okresu 

Litoměřice v Ústeckém kraji. Cílem sdružení bylo vybudovat a provozovat zařízení pro výkon 

PP.  Základní ideou projektu byly služby zaměřené na děti, které z jakýchkoliv důvodů 

ztratily rodiče nebo byly rodičům  odebrány pro závažné neplnění rodičovských povinností a 

byly dočasně umístěny v některém typu z dětských domovů. Těmto dětem chtěli poskytnout 

jinou formu náhradní rodinné péče v zařízení pro výkon pěstounské péče, kde bude dobře 

fungovat velká pěstounská rodina, která má tátu, mámu  a šest dětí, převážně sourozeneckých 

skupin. Kvalitou služeb se chce sdružení ztotožnit s tzv. profesionální pěstounskou péčí, tak, 

jak je tomu v zahraničí. 

Dalším specifickým cílem bylo řešení období po ukončení pěstounské péče, tj. po 

dosažení osmnáctého roku věku dítěte. Děti z pěstounských rodin často velmi těžko hledají 

své uplatnění v praktickém životě a nastávají velké problémy se zajištěním jejich dalšího 

bydlení. Sdružení s touto situací počítalo a s ohledem na architektonické řešení v objektu 

umožní pobyt dětem i po skončení pěstounské péče v tomto zařízení. V celém objektu se dají 

bez velkých stavebních úprav vytvořit dvě bytové jednotky, které by mohlo využívat některé 

z dětí po dosažení zletilosti se svoji budoucí rodinou. V tomto prvku se předpokládaný projekt 

odlišoval od stávajících již plně fungujících obdobných zařízení v ČR. 

 

C3 - Popsat vývoj náhradní rodinné péče v regionu Litoměřice tak, jak jej v letech 2006 

– 2010 prezentovala média. 

Z článků z novin, které byly podkladem pro obsahovou analýzu textu, vyplynulo, že 

v roce 2006 bylo na Litoměřicku 35 pěstounských rodin. Zmiňována je novinka, která vešla 

v platnost v druhé polovině roku 2006, takzvaná péče na přechodnou dobu. Pracovnice 

oddělení náhradní rodinné péče tuto péči vítají, znamená snadnější cestu dítěte k adopci. 

Nejpočetnější pěstounská rodina na Litoměřicku v tomto roce čítá pět dětí. „Velké pěstounské 



35 

 

rodiny už patří minulosti,“ uvedla Simona Barčíková z oddělení NRP na MěÚ v Litoměřicích. 

/Litoměřický deník, 29.12.2006/ V okrese jsou nejen rodiny, v nichž mají pěstouni pouze 

z dětských domovů, ale i takové kde tyto děti žijí společně s biologickými dětmi svých 

pěstounských rodičů. V tomto roce se také konal 3. ročník divadelního benefičního festivalu 

pod patronací režisérky, scénáristky, hudebnice a také matky dvou osvojených dětí Alice 

Nellis, která je patronkou Centra pro NRP v Litoměřicích. „Cílem benefičního divadelního 

festivalu he zviditelnit problematiku náhradního rodičovství a ocenit práci rodičů, kteří 

pomáhají opuštěným dětem a zároveň prostřednictvím amatérských souborů přiblížit 

veřejnosti divadlo“ uvádí Margita Šantavá, vedoucí Centra pro NRP v Litoměřicích. 

/Litoměřický deník, 2006/ 

V roce 2007 nacházejí pomoc pěstouni z Litoměřicka v Poradně pro náhradní 

rodinnou péči, která má za sebou první rok činnosti. Poradna podporuje následnou péči o 

adoptivní a pěstounské rodiny a nabízí jim pomoc rodinných psychoterapeutů. Pěstouni se 

rádi setkávají a vyměňují si vzájemně dojmy a zkušenosti, protože náhradní rodičovství 

přináší jiné problémy než rodičovství biologické. „Proto je nutná prevence, odborná pomoc, 

informace a podpora“ vysvětluje Margita Šantavá, vedoucí poradny a matka čtyř osvojených 

dětí. /Litoměřický deník, 14.5.2007/  V prosinci proběhlo tradiční setkání pěstounských rodin. 

Součástí setkání byl nejen společný oběd a divadelní představení pro děti, ale také výroba 

vánočních ozdob a gelových svíček. Jednou z osmi rodin, které se setkání účastnily již potřetí, 

byli manželé Z. „Přijmout do rodiny děti, které neměly v životě štěstí být se svými 

biologickými rodiči, a dát jim lásku, nám připadá smysluplné,“ říká pěstounka O.Z. 

/Litoměřický deník, 10.12.2007/ 

V roce 2009 poradna pro náhradní rodinnou péči nejen prostřednictvím Litoměřického 

deníku hledá dobrovolníky z Roudnice nad Labem, Štětí a okolí pro aktivity s dětmi v rodině 

v pěstounské péči. „Rádi bychom oslovili ty,  kteří by chtěli dát těmto dětem část volného 

času jenž by mohli společně trávit hrami, výlety, povídáním, návštěvou kulturní akce nebo 

sportem,“ říká Monika Marková z poradny. /Litoměřický deník, 3.2.2009/  Pěstounské rodiny 

přijímají často velké sourozenecké skupiny nebo děti s postižením. Výchova a péče o ně bývá 

náročná a na potřebný odpočinek již rodičům nezbývá čas. Poradna pro náhradní rodinnou 

péči na projektu spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. Téhož roku se 

rozbíhá projekt „Šance pro novou rodinu“, který je určen dětem vyrůstajícím v pěstounských 

rodinách. Jeho hlavním cílem je integrovat děti z náhradní rodinné péče do běžného života. 

Projekt se začne realizovat v roce 2010 různými aktivitami, mj. osobnostně rozvojovou 

skupinou a dobrovolnickými aktivitami terénní sociální prací ve formě doprovázení. 

Další zprávou je, že centrum pro rodinu Terezín opět rozšířilo své služby, jež mají 

pomoci rodičům s adoptovanými nebo do pěstounské péče svěřenými dětmi. V současné době 
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nabízí již patnáct způsobů, jak ulehčit osvojitelským rodinám často náročnou péči o svěřené 

děti. Společně řeší rodinné problémy a nabízí komplexní a dlouhodobou péči.  „Není pochyb 

o tom, že náhradní rodičovství doprovází specifické problémy. Děti často přicházejí do rodin 

ze špatného sociálního prostředí. Proto počáteční radost rodičů ze získání dětí do péče často 

vystřídají pocity bezmoci, únavy a jistého zklamání,“ popisuje hlavní úskalí pěstounské a 

adoptivní péče o děti vedoucí Centra Margita Šantavá. /Litoměřický deník, 15.10.2009/. 

S všestranností centra jsou spokojeni i sami klienti.  

V roce 2010 tisk informoval o společné spolupráci a podpoře patronky centra pro NRP 

Alice Nellis a vedoucí poradny pro náhradní rodinnou péči Margity Šantavé. Obě to jsou ženy 

s podobným osudem (obě vychovávají děti v pěstounské péči) a nyní i společným cílem – 

posílit povědomí o náhradním rodičovství u široké veřejnosti a náhradním rodinám usnadnit 

jejich fungování.   

 

C4 - Zjistit a interpretovat, jakým způsobem prožívali v letech 2000 – 2010 svou úlohu 

v náhradní rodinné péči pěstouni. 

K interpretaci výsledků rozhovorů jsem využila metodu otevřeného kódování.  Na 

základě metody jsem vytvořila a pojmenovala základní kategorie. K  tomu, abych se 

k pojmenování základních kategorií dopracovala, jsem opakovaně pročítala přepsané 

rozhovory a barevně jsem v nich označovala ta místa, která byla pro respondenty v daných 

tématech společná. 

Základní kategorie a interpretaci výsledků rozhovorů doložím úryvky rozhovorů. 

Vytvořené kategorie:  

1. motivace 

2. proces prověřování 

3. přijetí dítěte 

4. služby pěstounům 

5. hodnocení dosavadní pěstounské péče 

6. vlastní děti v pěstounské péči 

Dále interpretuji výsledky kódování rozhovorů dle kategorií a připojuji úryvky z rozhovorů, 

které pro přehlednost dávám do kurzívy. 

motivace 

Otázka/téma: Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči? 

U některých to byla silná touha uspokojení své základní potřeby, kterým bylo vychovat 

potomka. 
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Blanka: „Začalo to tím, že jsme nemohli mít děti … 

Dana: „Nemohli jsme mít vlastní děti…… 

U jiných respondentů bylo prvním impulsem to, že v nich osud dětí vzbudil lítost a chtěli 

pomoci. 

Anna: „O NRP jsme se dozvěděli od dcery (pracovala v klokánku),… přivezla chlapce, který byl 

v zařízení s mladším bratrem a rozdělili je…tím to všechno začalo.“ 

Cilka: „Pracovala jsem v zařízení Klokánek…tam jsem byla s PP seznámena.“ 

Eva: „O nějaké formě náhradní péče jsme uvažovali od počátku našeho vztahu.“ 

Fanka: „Ocitla jsem se v situaci, kdy jsem stála před rozhodnutím, jestli vychovám vnouče…  

 

proces prověřování 

Otázka/téma: Jak dlouho trval proces prověřování od podání žádosti do shledání, že jste 

vhodná rodina pro dítě? 

Většina respondentů shodně odpověděli, že proces zprostředkování trval kolem jednoho roku.  

Anna: „s jedním chlapcem čtyři měsíce…u druhého to trvalo jeden rok“ 

Cilka: „ čekala jsem rok a půl… 

Dana: „ čekací lhůta asi jeden a půl roku 

U paní Fanky se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči, na soudní rozhodnutí čekala také 

rok, o dítě se starala prakticky od narození. Paní Blanka chtěla do pěstounské péče i romské 

děti a nejen proto, že „na ty se tak dlouho nečeká“. 

 

přijetí dítěte  

 Otázka/téma: Jak přijala rodina nejbližší přátelé a případně děti další dítě do pěstounské 

rodiny? 

Anna: „nebyl sebemenší problém…moc dobře přijali.“ 

Blanka: „rodina úžasná… 

Cilka: „rodina ho přijala bez problémů… 

Dana: „reakce vynikající…přijali je velmi dobře.“ 

Eva: „reakce byla spíše pozitivní.“ 

U všech respondentů se jednalo o pozitivní přijetí dítěte, přičemž ve čtyřech rodinách byly 

vlastní děti. 
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služby pěstounům 

Otázka/téma: Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči? 

Anna: „ nevyužili, ani nevím, že něco takového existuje.“ 

Blanka: „ ne o ničem takovém jsem neslyšela.“ 

Cilka: „nikdy jsem nevyužila.“ 

Dana: „nevyužili… 

Fanka: „nevyužili… 

Pouze Eva, která v NRP pracuje zčásti, využila existující služby. 

Shodná negativní odpověď je překvapivá, domnívám se, že důvodem je absence služeb 

v menších městech, ze kterých pochází respondenti. 

 

hodnocení dosavadní pěstounské péče 

Otázka/téma: Jak s odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny? 

Anna: „neměnila bych, znovu bychom s manželem to toho šli.“ 

Blanka: „šli bychom do toho znovu… 

Cilka: „neměnila bych, jsem spokojená.“ 

Dana: „velmi kladně, nic bychom neměnili… 

Eva: „ano, šli bychom do toho znovu.“ 

Respondenti napříč věku, vzdělání, povolání a sociálního zázemí jsou spokojení a ve svých 

odpovědích zajedno.  Záleží jen na opravdovém zájmu rodiny, přijmout dítě se všemi jeho 

přednostmi, ale také riziky ve vývoji ať zdravotními nebo psychickými. 

 

vlastní děti v pěstounské péči 

Otázka/téma: Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, děti vlastní a děti v sousedství? 

Cilka: „nepozoruji rozdíl mezi vlastním a osvojeným dítětem.“ 

Eva: „snáší se dobře, mají se rády, tvoří sehraný tým.“ 

Zde je patrný rozdíl ve věku dětí v pěstounské péči, malé děti jsou ještě milé a zvladatelné. 

Anna: „ starší chlapec si myslím bude mít problém…nemá respekt k dospělým“ 

Dana: „hlavně, že jsou slušní a pracovití… 

Blanka: „snažíme se…ale někdy je to obtížné.“  

U starších dětí, hlavně dětí v pubertě, doporučují trpělivost a vřelý přístup. Nějaké závažné 

problémy s dětmi v pěstounské péči jsem nezaznamenala. Podle Fanky se její dcera a vnuk 

k sobě chovají jako sourozenci. 

 



39 

 

Z rozhovorů s pěstouny vyplynulo, že přijetím dítěte, nastala v jejich životě velká 

změna. Proces sbližování, zvykání si a zvládnutí této skutečnosti je náročný a dlouhodobý. 

Rodina dítě ovlivňuje a vychovává, i když je zřejmé, že není zanedbatelná ani genetická 

výbava dítěte, jeho schopnosti, možnosti a zkušenosti z předchozího období. Velmi kritickým 

obdobím, které je u mnoha dětí shodné, je hledání svého původu, své identity.  

Mnou oslovení pěstouni mají děti v pěstounské péči dva až deset let. Jsou mezi nimi 

děti jiného etnika, děti s různou schopností vzdělávat se, děti, které přišly do rodin 

z kojeneckých či výchovných ústavů. Aby byl pěstoun dobrým pěstounem, nestačí chuť a 

přesvědčení o dobré věci, musí být připraven na různé překážky ve svém okolí, na závist, že 

to dělá pro peníze. U dobrých pěstounů to není o penězích. Dobří pěstouni vědí, že by si víc 

vydělali v běžném zaměstnání, a s menším stresem a vypětím. Proč to tedy dělají? Snaha 

kompenzovat nenaplněné biologické rodičovství? Touha pomáhat? Ty děti jim daly smysl 

života, přinesly lásku i trápení, tak jako v běžné rodině.   

Úspěšné přijetí dítěte a jeho další harmonický vývoj záleží na tom, jak jsou pěstouni 

připraveni na tuto situaci. Děti v pěstounské péči respondentů vyrůstají v přirozené atmosféře 

rodiny, která je přijala takové, jaké jsou.  
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Závěr 

 Většina z nás považuje za samozřejmé, že vyrostli v rodině, do níž se narodili. 

Skutečností však zůstává, že velké množství dětí prožije své dětství v ústavu. Pro tyto děti 

může být umístění v náhradní rodinné péči životní šancí, díky níž naleznou domov. Stanou se 

součástí rodiny a ona jim pomůže osvojit si základní způsoby chování, naučit se sociálním 

rolím, přijmout za svůj soubor norem a hodnot, začlenit se do společnosti a zároveň jim 

vytvoří zázemí, kam se mohou vždy vracet. 

 Ve své bakalářské práci se zabývám institutem náhradní rodinné péče – pěstounskou 

péčí, která je nejvhodnější alternativou k ústavní výchově. V teoretické části jsem popsala 

pěstounskou péči z hlediska jejího historického vývoje, jednotlivé formy pěstounské péče a 

proces vzniku a průběhu pěstounské péče do konce roku 2012 a následně změny v oblasti 

zprostředkování náhradní rodinné péče přijetím novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí a souvisejících zákonů. Tato novela by měla sjednotit péči o ohrožené děti 

zavedením standardů, které budou povinné pro všechny subjekty zabývající se sociálně-

právní ochranou dětí. 

 Hlavním cílem výzkumného šetření bylo analyzovat vývoj pěstounské péče na 

Litoměřicku v letech 2000-2010 ve spolupráci s pracovníky odboru sociálně-právní ochrany 

dětí v Litoměřicích, popsat nabídku služeb pro pěstounské rodiny a jejich rozvoj, dále vývoj 

pěstounské péče tak, jak je zachytila média a z pohledu prožívání pěstounů. K dosažení cíle 

byla zvolena kvalitativní strategie výzkumu, smíšená metoda, a to analýza dokumentů a 

metoda rozhovoru.   

 Práce seznamuje s praxí pěstounské péče v regionu Litoměřice a potřebou jejího 

rozvoje, zejména rozvoje sítě služeb pro pěstounské rodiny, která není v regionu dostatečná. 

Poradna pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích nabízí odborné zázemí rodinám s dětmi 

v náhradní rodinné péči, poskytuje dlouhodobou kontinuální a komplexní pomoc, ale je 

bohužel v regionu jediná a pro pěstouny ze vzdálených obcí a měst hůře dostupná. Informace 

o navazujících službách pro pěstounské rodiny často nejsou na oficiálních portálech veřejné 

správy uvedeny nebo nejsou zcela aktuální. Z rozhovorů jasně vyplynulo, že pěstouni, kteří 

nepochází přímo z Litoměřic a okolí, o službách nevědí nebo jen velmi málo.  

 Dětí svěřených do pěstounské péče a pěstounských rodin ve sledovaném období mělo 

stupňující se charakter. Stagnaci zaznamenal rok 2005, naproti tomu nejvíce pěstounských 

rodin přibylo v roce 2010.  Na odboru sociálně-právní ochrany dětí se potýkají 

s nedostatečným personálním zajištěním agendy NRP  a na terénní sociální práci není takový 

prostor, jaký by měl být.   
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 Shrnu-li veškeré poznatky získané v souvislosti s touto bakalářskou prací, musím 

konstatovat, že pěstouni, se kterými jsem pracovala, žijí životem jako jiné rodiny. Jen v jedné 

z nich se jedná o pěstounskou péči příbuzenskou, přesto se žádná z nich nestýká s biologickou 

rodinou svého dítěte.  Mnou oslovení respondenti spadají do skupiny dlouhodobých pěstounů, 

tak jak to bylo ve sledovaném období obvyklé.  

 Ideální by bylo, aby všechny děti měly možnost vyrůstat ve své rodině. Do jisté míry 

by to mohl pomoci zajistit nastupující trend v oblasti pěstounské péče, který mění její 

charakter. Ve světě je tento trend považován za běžný, v našich podmínkách je to něco 

nového. Jde o profesionalizaci pěstounské péče, kdy tato forma pěstounské péče bude sloužit 

jako jakási přestupní stanice pro dítě do doby, než bude umístěno v jiné náhradní rodině, ale 

především na dobu než se vrátí ke své rodině původní. 

 Za prioritu je potřeba považovat práci s původní rodinou dítěte tak, aby se v ní 

vytvořily podmínky vhodné pro návrat dítěte. Pokud nelze zachovat biologickou rodinu je 

dlouhodobá pěstounská péče nezastupitelná.  
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Rozhovor se sociálními pracovnicemi na OSPOD 

Zajímalo mne s jakými problémy nebo obecně záležitostmi se obracejí pěstouni na pracovnice 

OSPOD. Uvádím dva rozhovory, neboť odpovědi byly velmi podobné, pravděpodobně 

ovlivněné vzájemnou spoluprací na jednom oddělení. 

1. S jakými problémy se setkáváte nejvíce? V jakých záležitostech se na Vás pěstouni ob-

racejí?  

Aneta: Nedá se specifikovat, že by se nějaký problém vyskytoval častěji. Je to individuální. 

Pravděpodobně v období puberty je to lhaní, drobné krádeže, toulání. Pěstouni přijdou, až 

když si s problémem nevědí rady. 

Beata: Když už má rodina více problémů a neumí je už sama řešit, mezi členy rodiny jsou 

hádky a narušené vztahy, tehdy přijdou žádat pomoc. 

2. Zkušenosti s řešením těchto problémů? 

Aneta: Pokud se vyskytují, řeší se ve spolupráci s kurátorem pro mládež, návazně zasíláme 

do Poradny pro náhradní rodinnou péči, v závažnějších případech na probační a mediační 

program, středisko výchovné péče. 

Beata: Snažíme se je nakontaktovat s poradnou pro náhradní rodinnou péči, případně 

využít služeb psychologa nebo manželské poradny. 

3. Váš názor na možnost nápravy, a zda si myslíte, že tyto problémy mohou pěstouni 

zvládat, jako by byli rodiči? 

Aneta: V našem případě je většina pěstounských rodin příbuzenských. Problémy, které se 

vyskytují hlavně během dospívání a puberty, prarodiče těžko zvládají. Děti nemají 

nastavena žádná pravidla. Prarodiče pomoc odborníků ve většině případů odmítají, 

problémy bagatelizují. 

Beata: Při pěstounské péči příbuzenské, která převažuje, je snaha nebudit na venek špatný 

dojem, snaží se řešit problémy sami. Neradi problémy prezentují, berou to jako vlastní 

selhání a náprava začíná až naší vlastní intervencí v rodině. Snažíme se navázat kontakt. 

 

 



 

 

4. Myslíte si, že za tyto problémy může to, jak tyto děti mnohdy prožily část svého živo-

ta? 

Aneta: Ano, je to možné. 

Beata: Ano, je to jedna z variant. Záleží na různých faktorech jako na věku dítěte, jak 

dlouho bylo v disfunkční rodině, jak rychle navazuje emoční vztahy, jak se sžilo 

s pěstounem atp. 

5. Jaký je zájem o pěstounskou péči v poslední době? 

Aneta: Zájem je zvýšený a to zejména v rodinách, kde již nějaké dítě v pěstounské péči je. 

Daří se umístit do pěstounské péče i děti jiného etnika. 

Beata: Zájem je zvýšený, ovšem máme také proškolené pěstouny v PP, kteří bohužel nejsou 

vhodní pro konkrétní dítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Novinové články Litoměřického deníku z let 2006-2010 

Litoměřický deník  -  29.12.2006 

Pěstounských rodin je v současné době v okrese pětatřicet. V letošním roce však přibylo k 

těmto náhradním rodinám pouhé jedno dítě. 

Novinkou, která vešla v platnost ve druhé polovině letošního roku, je takzvaná péče na 

určitou dobu. "K adopci mohou dát rodiče dítě až po šesti týdnech od jeho narození. Poté však 

putuje do kojeneckého ústavu či zařízení rodinného typu Klokánek. Této cesty může být 

miminko nyní ušetřeno," vysvětluje Simona Barčíková z oddělení náhradní rodinné péče na 

Městském úřadu v Litoměřicích. 

Tu velice těší, že o zmíněnou péči již projevil zájem jeden pár. "Pro dítě je pochopitelně 

mnohem lepší péče těchto lidí, než jej nechat vláčet po různých zařízeních," tvrdí Barčíková. 

V současné době je stále větší zájem o osvojitelskou péči neboli adopci. Ačkoliv podmínky 

pro získání dítěte jsou složitější než u pěstounů, protože potencionální rodiče musejí splnit 

více kritérií, která se týkají věku, zdravotního stavu či ekonomické situace, větší uzavřenost 

takovéto rodiny je rozhodující. 

"K tomuto kroku přistupují většinou lidé, kteří nemají možnost mít své vlastní děti a touží se 

stát rodiči. V případě adopce totiž není možný kontakt s biologickými rodiči dítěte," uvádí 

Barčíková s tím, že letos byly k adopci na Litoměřicku umístěna dvě děvčátka. 

"U pěstounů je tomu jinak. Tam mohou biologičtí rodiče dětí do jejich života v náhradní 

rodinné péči zasahovat. V těchto případech se pěstounské rodiny obávají možného návratu 

dětí ke svým původním rodičům. Je to pro ně velký strašák," podotýká odbornice. 

Po podání žádosti o přidělení dítěte na něj mohou jeho noví rodiče čekat i několik let. 

Rozhodujícími faktory jsou náročná kritéria, podle kterých si rodiče dítě vybírají. 

"Pokud u nich převládá například obava z jiných etnických skupin, zejména romské, je to 

samozřejmě složitější. Když požadavky nejsou nijak zvlášť náročné, může takový pár získat 

dítě třeba i do roka," poznamenala Barčíková. 

Takovou zkušenost má i Luděk Šantora, ředitel Dětského domova v Dlažkovicích, kde 

romské děti žijí. "Jsem tady již přes třicet let a za tu dobu se podařilo úspěšně umístit do rodin 

pouze dvě nebo tři děti," sdělil již dříve ředitel. 

Nejpočetnější pěstounská rodina na Litoměřicku čítá pět dětí. "Velké pěstounské rodiny již 

patří minulosti," uvedla Barčíková. Na maximálním počtu pěti dětí se podle ní shodují i 

psychologové. 

V okrese jsou nejen rodiny, v nichž mají pěstouni pouze děti z dětských domovů, ale i takové, 

kde tyto děti žijí společně s biologickými dětmi svých pěstounských rodičů. 

 

 



 

 

Rok 2006 

Jako v ročnících minulých i letos proběhne několik divadelních kusů, jimiž se představí deset 

ochotnických souborů našeho kraje – pořadatelské HHD, Li-Di – Litoměřice, Pik-Art Úštěk, 

Rádobydivadlo Klapý, DS Scéna Libochovice, Nové divadlo Mělník, DS 4 pod peřinou – 

Teplice, DS Karel Čapek – Děčín, DS Černá ovce – Radotín, DS Počerníčci Horní Počernice 

a zahajovat bude Sváťovo dividlo. 

Divadelní soubory dospělé, ale i dětské, s letitou tradicí, ale i nověji založené. Stejně tak 

žánrová škála je pestrá – od hudební pohádky, veršované frašky, přes hořkou komedii, Če-

chovovy aktovky až po psychologické drama či příběh až hororově laděný. 

 

Divadelní benefiční festival zaštiťuje svou patronací režisérka, scénáristka, hudebnice a také 

„náhradní" matka dvou osvojených dětí Alice Nellis, která je patronkou Centra pro NRP. 

Náhradní rodinná péče je forma péče dítě, které je vychováváno jinými než biologickými ro-

diči, tzv. „náhradními" rodiči. Není to forma neznámá, ale také není vždy jednoduchá. Možná 

ne každý si uvědomí, že děti v NRP mají častěji problémy ve škole – poruchy učení, pozor-

nosti, mívají narušený či opožděný vývoj, problémy v kolektivu apod. 

V roce 2006 bylo založeno nynější Centrum pro NRP s úmyslem pomoci rodinám s dětmi v 

osvojení (adopci) a pěstounské péči, které od té doby podporuje rodiny od samého počátku 

přijetí dítěte až do jeho dospělosti. Kromě poradenství nabízí Centrum pro NRP i další služby, 

vzdělává nejen osvojitele a pěstouny, ale také odbornou veřejnost, organizuje skupinová se-

tkání náhradních rodičů, víkendové pobyty, zajišťuje asistenci ve školách, doučování dětí aj. 

 

Podpořit výše zmíněné snahy a pomoci dobré věci napadlo principála HHD Romana Munčin-

ského před více než dvěma lety, kdy s Centrem pro NRP započala spolupráce při organizová-

ní 1. Divadelní benefice, jejíž výtěžek byl tehdy určen na sportovní potřeby a další vybavení 

pro děti v „náhradních" rodinách. Zdařilý počin dal podnět k uspořádání 2. ročníku, který byl 

více než dvojnásobně úspěšný a pomohl rodinám financovat např. školné pro děti v umělec-

kých a jazykových školách, volnočasové aktivity sportovního charakteru, skauting apod. Ne-

čekaný výtěžek 56 tisíc korun velice mile překvapil a jen podpořil již započatou tradici. 

 

„Cílem benefičního divadelního festivalu je zviditelnit problematiku náhradního rodičovství a 

ocenit práci rodičů, kteří pomáhají opuštěným dětem a zároveň prostřednictvím amatérských 

souborů přiblížit veřejnosti divadlo a v neposlední řadě pobavit diváky" uvádí Margita Šanta-

vá, vedoucí Centra pro NRP v Litoměřicích. 

Vytyčený cíl se bezesporu daří plnit a baví se dospělí diváci i děti. Ve stejném duchu bude i 

letošní 3. ročník, na který se už těší po předchozích veskrze pozitivních zkušenostech zasvě-

cení účastníci ať už z řad diváků či účinkujících. 

 

Výtěžek 3. Divadelní benefice je plánován na podporu vzdělávání dětí v osvojitelských a pěs-

tounských rodinách – na službu doučování. 



 

 

Jak již bylo zmíněno, děti přicházející do náhradní rodinné péče mají častěji problémy ve ško-

le, trpí  poruchami učení, pozornosti, mohou mít potíže s navazováním vztahů, mají nižší se-

bevědomí aj. Do pěstounských rodin jsou přijímány i děti se zdravotním postižením. 

 

Poptávka po službě doučování vzešla od samotných rodičů, kteří postrádali pomoc s řešením 

výukových problémů dětí. Škola přináší mnohdy složité situace a každodenní příprava do 

školy bývá nejen časově velmi náročná. Služba doučování probíhá od roku 2007 a ročně ji 

využívá více než čtyřicet dětí, kterým pomáhá zlepšit školní výsledky, zmírňuje výukové pro-

blémy, zkvalitňuje spolupráci se školou, motivuje děti ke vzdělání, posiluje jejich sebevědomí 

a šance na budoucí profesní uplatnění. Velkou vzpruhou je také pro rodiče, kterým odlehčí s 

plněním části povinností a starostí, které převyšují běžný standard. 

 

Doučování je služba dlouhodobá,  pro rodiny bezplatná a pro děti opravdu potřebná, a proto si 

zaslouží podporu. Nyní se nabízí příležitost, kdy můžete pomoci a ještě se přitom výsostně 

pobavit. 

Autor: Redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.5.2007 

Pěstouni z Litoměřicka nacházejí pomoc v Poradně pro náhradní rodinnou péči. 

LITOMĚŘICKO - Dvacet z pětatřiceti pěstounských a osvojitelských rodin na Litoměřicku 

projevilo v minulém roce zájem setkávat se a předávat si zkušenosti. Právě jeden 

rok činnosti má za sebou Poradna pro náhradní rodinnou péči v Komenského ulici v Litomě-

řicích. 

Podporuje následnou péči o adoptivní a pěstounské rodiny a nabízí jim pomoc rodinných psy-

choterapeutů. 

„Chodíme sem každý čtvrtek a těšíme se na každé setkání,“ říká Olga Zieglerová z Litoměřic, 

maminka osvojených pětiletých dvojčat. „K našim dvěma dětem jsme si chtěli jedno osvojit. 

Přišlo nám to smysluplné. To, že jsme si nakonec vzali dvojčata, je náhoda. Marušku a Šimo-

na máme již rok a půl a jejich pokroky nám dělají radost. S manželem proto uvažujeme ještě o 

dalším osvojeném dítěti,“ svěřuje se mladá žena. 

„Šli jsme do osvojení s elánem a nasazením. Nejvíc mě překvapilo, že to nebylo hned takové, 

jak jsem si představovala. Než se děti dostanou člověku do srdce, nějakou dobu to trvá,“ 

vzpomíná Olga Zieglerová. 

Náhradní rodičovství přináší jiné problémy než rodičovství biologické. Řada náročných situa-

cí, které při výchově vznikají, může být nad síly náhradních rodičů. Jsou rodiny, které se pod 

vlivem těchto narůstajících problémů rozpadnou a dítě se ocitá zpátky v ústavu. 

„Takovým situacím se snažíme předcházet prevencí, odbornou pomocí, informacemi, podpo-

rou a pochopením do hloubky problémů,“ vysvětluje Margita Šantavá, vedoucí Poradny a 

matka čtyř osvojených dětí. „Náš program totiž představuje dlouhodobou a systematickou 

pomoc, která přijetím dítěte do rodiny teprve začíná,“ dodává. 

Pracovníci Poradny připravují zejména skupinová setkání, zážitkovou a rodinnou terapii, po-

radenství, semináře, arteterapii, víkendové pobyty pro rodiny nebo doučování dětí v náhradní 

rodinné péči. 

Až do konce měsíce budou v Salva Guardě vystaveny fotografie Nadačního fondu Rozum a 

Cit, nahlédnutí do života pěstounských rodin očima Jana Voběrka, který ke svým třem dětem 

přijal dalších šest. „Neustále zápasíme s problémy genetickými i výchovnými. Uvědomili 

jsme si, jak obrovskou zodpovědnost máme při výchově dětí,“ dodal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.12.2007 

Litoměřice - Na Městském úřadě v Litoměřicích bylo v neděli dopoledne živo. Probíhalo 

tu tradiční předvánoční setkání pěstounských rodin. 

„Chceme si s nimi posedět a popovídat. Součástí programu je výroba vánočních ozdob a ge-

lových svíček, po společném obědě pak návštěva divadelního představení pro děti,“ prozradi-

la ještě před začátkem setkání Simona Barčíková, pracovnice náhradní rodinné péče z litomě-

řického odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Jsme rádi, že město Litoměřice tato setkání 

finančně podporuje,“ poznamenala. 

Jednou z osmi rodin, které se setkání účastnily již potřetí, byli manželé Zieglerovi z Litomě-

řic. „Přijmout do rodiny děti, které neměly v životě štěstí být se svými biologickými rodiči, a 

dát jim lásku, nám připadá smysluplné,“ říká Olga Zieglerová. „Ke svým dvěma dětem jsme 

si vzali ještě tři další, takže teď máme doma děti ve věku od tří do deseti let. Funguje to skvě-

le, protože manžel s jejich výchovou a v domácnosti hodně pomáhá,“ směje se Olga Zieglero-

vá, která přiznala, že do budoucna uvažují s manželem ještě o přijetí dalšího dítěte do rodiny. 

Ke svým třem dětem si vzali ještě další čtyři děti do pěstounské péče i manželé Culkovi z 

Terezína. 

„Svoje děti jsme mít nemohli, proto jsme se rozhodli, že si k sobě vezmeme děti, abychom 

měli pro koho žít a abychom jim připravili lepší život, než který by je čekal v dětském domo-

vě,“ přiznala na setkání Antonie Šimková ze Štětí, která si vzala děti do pěstounské péče, 

když jim bylo zhruba 3 a 4,5 roku. 

„Bylo mi tenkrát jedno, jaké děti dostaneme, jen když už je budeme mít doma. Sama pochá-

zím z velké rodiny. Žít bych bez nich nedovedla,“ řekla upřímně.  

Manželé Kotkovi ze Snědovic a také Marcela Procházková z Mladé tu řekli, že se v životě 

ocitli v situaci, kdy stáli před rozhodnutím, zda se postarají o svá vnoučata. 

„Dostali jsme se do situace, kdy naše vlastní dcera po porodu těžce onemocněla a nebyla 

schopna se o svého syna postarat,“ svěřila se Alice Kotková. 

„Chlapec má vysoké IQ, je mu osm let, ale už chodí do 4. třídy, na matematiku do 5. třídy. Z 

toho občas vyplývají drobné problémy. Jsme ale v pravidelném kontaktu s psycholožkou. 

Potýkáme se jen s tím, že je náš vnuk hyperaktivní, takže někdy se cítíme vzhledem k našemu 

věku unaveni, ale navzájem jsme si s manželem oporou a dodáváme si energii. Jinak by to ani 

nešlo,“ dodala žena s láskou. 

 

 

 

 



 

 

3.2.2009 

Litoměřice - Poradna pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích hledá dobrovolníky z 

Roudnice nad Labem, Štětí a okolí pro aktivity s dětmi v rodině s pěstounskou péčí. 

„Rádi bychom oslovili ty, kteří by chtěli dát těmto dětem část svého volného času, jenž 

by mohli společně trávit hrami, výlety, povídáním, návštěvou kulturní akce nebo sportem,“ 

říká Monika Marková z poradny. 

Rodiny s NRP přijímají často velké sourozenecké skupiny nebo děti s postižením. Výchova a 

péče o ně bývá náročná a na potřebný odpočinek již rodičům nezbývá čas. 

Projekt dobrovolnictví pomůže nejen dítěti, ale i rodině, protože dobrovolník rodině tzv. „od-

lehčí“. Rodiče získají prostor, aby mohli načerpat nové síly a měli opět z čeho dávat. 

„Velice si vážíme těch, kteří rodinám s NRP již svou spolupráci nabídli a jsou aktivně zapoje-

ni. Na projektu dobrovolnictví spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem. 

Díky této spolupráci můžeme dobrovolníkům nabídnout potřebná školení a zázemí. Pokud se 

chcete o projektu dozvědět více, chcete se stát dobrovolníkem, nebo chcete projekt nějakým 

způsobem podpořit, neváhejte a kontaktujte přímo mne na tel. 737 903 843 nebo e-mail: Mar-

kova@seznam.cz nebo přijďte do Poradny pro náhradní rodinnou péči do Teplické ulice č. 3 v 

Litoměřicích,“ dodala Marková. 

11.10.2009 

Podpořený projekt „Šance pro novou rodinu“ je určen dětem vyrůstajícím v pěstounských 

rodinách. Jeho hlavním cílem je pomoci dětem a mládeži v náhradní rodinné péči, překonat 

jejich sociální znevýhodnění a zjednodušit jim začlenění do běžné občanské společnosti. 

Centrum pro rodinu Terezín bylo Nadací podpořeno jako jedna ze 34 nestátních neziskových 

organizací tohoto typu, jimž bylo v Čechách věnováno celkem 6,25 milionů korun. Dalších 

3,75 milionů korun rozdala Nadace na Moravě. 

„V tomto projektu, který začne v roce 2010, budeme realizovat různé aktivity. Doučování 

dětí, asistenci při školním vyučování, osobnostně rozvojovou skupinu, dobrovolnické aktivity 

a terénní sociální práce ve formě doprovázení,“ říká Margita Šantavá, vedoucí Centra pro ro-

dinu Terezín. 

Peníze ze stejné nadace získalo Centrum již v loňském roce. „Letos je do projektu zapojeno 

18 dětí na doučování, jednomu dítěti je poskytována asistence při vyučování, osobnostně roz-

vojovou skupinu navštěvuje 8 dětí, dobrovolníci spolupracují se třemi dětmi a doprovázení 

probíhá ve třech rodinách, které mají dohromady 10 dětí,“ počítá Michaela Andrlíková, koor-

dinátorka projektu. 

Centrum pro rodinu Terezín je jediná nezisková organizace v Ústeckém kraji, která poskytuje 

služby pěstounským rodinám. „Cílem naší činnosti je nabídnutí odborného zázemí rodinám, 

poskytování dlouhodobé pomoci a doprovázení rodin od přijetí dítěte do rodiny až do jeho 

dospělosti,“ dodává Margita Šantavá. 



 

 

15.10.2009 

Litoměřice - Centrum pro rodinu Terezín opět rozšířilo své služby, jež mají pomoci 

rodičům s adoptovanými nebo do pěstounské péče svěřenými dětmi. V současné době 

nabízí již patnáct způsobů, jak ulehčit osvojitelským rodinám často náročnou péči o 

svěřené děti. 

Společně řeší rodinné problémy 

Působnost Centra zasahuje celý Ústecký kraj a zájem o jeho služby se zvyšuje. Služby 

pravidelně využívá kolem padesáti rodin. 

„Není pochyb o tom, že náhradní rodičovství doprovází specifické problémy. Děti často 

přicházejí do rodin ze špatného sociálního prostředí. Proto počáteční radost rodičů ze získání 

dětí do péče často vystřídají pocity bezmoci, únavy a jistého zklamání,“ popisuje hlavní úskalí 

pěstounské a adoptivní péče o děti vedoucí Centra a matka čtyř adoptovaných dětí Margita 

Šantavá. 

Jak nám vysvětlila, v Centru se snaží skupinově i individuálně s rodinami tyto problémy řešit. 

„Náš program odborné pomoci představuje dlouhodobou, komplexní a systematickou pomoc, 

která nekončí přijetím dítěte do rodinné péče, ale doprovází rodinu s dětmi až do dospělosti,“ 

vysvětluje Margita Šantavá. 

Mezi nové služby Centra patří například doprovázení rodin. Jedná se o terénní službu, která je 

v ČR dosud málo rozšířená. Sociální pracovnice tráví určitý počet hodin v rodinách a pomáhá 

rodičům najít řešení problémových situací. 

Nabízejí komplexní a dlouhodobou péči 

Další bohatě využívanou službou Centra je doučování, které oceňují především rodiny se 

školou povinnými dětmi. S učením a studiem svěřených dětí jim individuálně pomáhají 

studenti pedagogických škol. Některé děti využívají i asistenci při školním vyučování. 

Třetí novou a velice oblíbenou službou je pořádání výletů s dobrovolníky. „Neobyčejně 

obyčejné výlety jsou u dětí velmi populární. Vyráží během nich společně s dobrovolníky ven 

bez rodičů a ti si mohou zatím odpočinout. Samozřejmě dobrovolníky jsou vždy spolehliví a 

odborně proškolení lidé, se kterými si rodiny vytvářejí vzájemná přátelství,“ říká asistentka 

projektů Centra pro rodinu Terezín Lenka Mašková. 

S všestrannou péčí centra jsou spokojeni i sami klienti. „Je nás doma sedm, od roku 1996 

jsme si osvojili pět dětí. S Poradnou pro náhradní rodinnou péči jsme začali spolupracovat 

před dvěma lety a od samého začátku jsme byli velmi povzbuzeni. Získali jsme tu užitečné a 

praktické rady a hlavně jsme přestali být sami. Zjistili jsme, že naše problémy nejsou dány 

naší rodičovskou neschopností, ale že se s nimi potýkají i další rodiny. Dnes jsme součástí 

projektu doprovázení. Je lepší, než jsme očekávali. To samé platí i o doučování, které nám 

poradna zprostředkovala. Jsme rádi, že jsme její součástí a děkujeme,“ svěřila se jedna z 

náhradních rodin. 



 

 

8.10.2010 patronka poradny Centrum pro rodinu Terezín z tisku Deník Litoměřicka 

Ve středu se jí stala scenáristka a režisérka Alice Nellis. Ta při této příležitosti ocenila práci 

poradny a zamyslela se nad podobností svého osudu s životem vedoucí poradny Margity Šan-

tavé. Obě ženy mají doma adoptované děti. 

„Práce Poradny pro náhradní rodinnou péči, komplexnost jejích služeb a především osobní a 

srdečný přístup Margity Šantavé, zakladatelky a vedoucí poradny, mne naprosto nadchly. 

Jsme ženy s podobným životním osudem a nyní i se společným cílem – posílit povědomí o 

náhradním rodičovství u široké veřejnosti a náhradním rodinám usnadnit jejich fungování,“ 

uvedla Alice Nellis. 

Ocenila zejména komplexnost péče poradny, která se zaměřuje na doprovázení rodin od sa-

mého počátku přijetí dítěte do rodiny, až po jeho dospělost, vzdělávání osvojitelů a pěstounů, 

odborné veřejnosti, podílení se na legislativních změnách.„Ráda bych, aby se o NRP vědělo 

více a aby se na veřejnost dostaly nejen odstrašující nebo skandální případy, ale i příběhy, 

které jsou možná mnohem obyčejnější, ale neméně důležité. Nejde o to NRP chválit nebo s ní 

někoho děsit. Je důležité, aby začala být brána jako něco přirozeného, co má svá pravidla, 

možnosti a případná úskalí, ale co je stejně cenné, zavazující a přitom naplňující jako biolo-

gické rodičovství,“ říká patronka. 

 

Alice dobře ví, o čem je řeč: 

„Já sama mám dvě adoptované děti, a proto vím, že vytvořit náhradní rodinu není samozřej-

most, ale hledání a nikdy nekončící proces. Věřím v to, že každé dítě má právo na rodinu a že 

stát se náhradním rodičem je plnohodnotná forma rodičovství. Zároveň ale věřím tomu, že by 

na to měl být člověk dobře připraven. I proto jsem se rozhodla podpořit poradnu, která nabízí 

rodinám komplexní pomoc od přijetí dítěte do rodiny až do jeho dospělosti.“ 

 

Její příběh je pro poradnu přínosem 

Margita Šantavá, vedoucí Poradny pro NRP a osvojitelka čtyř dětí o partnerství s patronkou 

říká: „Alice a její životní příběh je pro naši činnost velkým přínosem. Adoptováním dvou dětí 

se ocitla tváří v tvář stejným problémům jako řada rodin, se kterými spolupracujeme, umí se 

vcítit do jejich životních situací. Je spolu s námi na stejné lodi, a to je pro mnohé stávající 

nebo možná i potenciální klienty motivující.“ 

 

Rodiny se s Alicí Nellis budou moci seznámit osobně během víkendových vzdělávacích po-

bytů na téma NRP, nebo během besed o dané problematice, na nichž patronka přislíbila svou 

účast. 

 

O tom, zda sama se svou rodinou využije některé ze služeb Poradny pro NRP, Alice Nellis 

říká: „Když bude potřeba, tak určitě. Vychovávat děti není nikdy jednoduchá záležitost. Mys-

lím, že i biologičtí rodiče jsou občas s rozumem v koncích. Je dobré vědět, na koho se obrátit. 

Normálně hledá člověk radu u kamarádů nebo třeba u rodičů, sourozenců. Odborník s léta 

zkušeností a užitečným odstupem má však často mnohem větší šanci daný problém pochopit a 

navrhnout řešení. Mnohdy je mnohem jednodušší promluvit si o svých problémech s někým, 

kdo do vašeho života nepatří,  a tudíž ho vidí objektivně a bez zbytečných emocí.“  

 



 

 

Rozhovory s pěstouny 

Anna 

Anamnéza: matka 42 let, prodavačka, tč. Rodičovská dovolená, otec 48 

let, pracovník v zahraniční firmě, 3 děti vlastní z toho dvě dcery 

vdané, doma tedy jeden vlastní syn 15 let, dvě děti v pěstounské 

péči kluk 15 let a kluk 3 roky lehká mozková disfunkce /nejsou to 

sourozenci/, bydlí ve městě 3+1, není to příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                   

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

O NRP jsme se dozvěděli od cery, která pracovala v klokánku. Občas 

nám vozila děti domů na návštěvu. Jednou nám přivezla chlapce, který 

byl v zařízení s mladším bratrem a rozdělili je. A tím to všechno 

začalo, přišel Tomáš ve věku 12ti let. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

U tohoto chlapce to bylo jednoduché, neboť byl svým chováním 

neumístitelný do rodiny. A proto od podání žádosti to trvalo 4 

měsíce, než rozhodl soud. Ještě jsme si vzali druhého chlapce 2,5 

roku, kterého nám dcera vozila od miminka. Byl po nějaké době matkou 

předán do dětského domova. Tam to trvalo to umístění 1 rok. 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Rodina chlapce znala, takže nebyl sebemenší problém, náš syn byl 

navíc pro, abychom si chlapce vzali, neboť jsou od sebe věkem necelý 

rok. Pak jsme si vzali druhého a toho všichni také moc dobře 

přijali. Už jen proto, že to je mazánek rodiny jelikož ho všichni 

znali od miminka, školku zatím nenavštěvuje, větší je ve škole 

celkem oblíben. 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                                

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Nevyužily ani nevím, že něco podobného existuje. Nikdo mi nic 

neříkal 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Neměnila bych, znovu bychom s manželem do toho šli. Na náš popud 

jsme známé také inspirovali, kteří se v brzké době stanou též 

pěstouny. 



 

 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                           

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Děti se s naším synem snáší dobře, v učení je to slabší neboť 

chlapcovi chybí některé základy nižších tříd, u nás šel až do páté 

třídy. Chování je stejné jako u vlastního dítěte jen s tím, že mi 

neříká mami ale této. Ten menší nám říká mami, tati, starší chlapec 

si myslím bude mít problém, neboť nemá respekt k dospělým. Ale jinak 

je šikovný na manuální práce a práce se nebojí, rukama se zapojit 

umí. U menšího chlapce se ještě nedá říct, ale je milý. 

 

Blanka 

Anamnéza: matka 52 let, invalidní důchod 3.stupně, otec 56 let, 

dělník, dvě děti v pěstounské péči kluk 15 let a holka 11 let, oba 

romové /nejsou to sourozenci/, bydlí na vesnici v rodinném domku, 

jsou sociálně potřební, není to příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                   

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

Začalo to, že jsme nemohli mít děti – pauza – myslím že jsem o tom 

někde četka a šla na výbor se na to zeptat. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Chtěli jsme i romské děti, na ty se tak dlouho nečeká, obě děti jsme 

měly za pár měsíců bez problémů 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                                

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Rodina úžasná, babičky, sousedi i ve škole všechno bylo dobré. 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Ne a o ničem takovém jsem neslyšela. 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Šli bychom do toho znovu, škoda že jsem tolik nemocná, chtěly bych 

aby z nich vyrostli slušní lidé, jsou oba na zvláštní škole. 

 



 

 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                            

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Biologické děti nemáme, vím, že se o romech říká, že jsou jiná 

mentalita, ale jsou přátelští. Snažíme se, aby z nich byli dobří 

lidé, ale někdy je to obtížní. Máme je rádi, děti za to nemůžou 

v jaké rodině se narodily. 

 

Cilka 

Anamnéza: matka 28 let, vychovatelka v Klokánku, tč. Rodičovská 

dovolená, otec 30 let, pracovník v zahraniční firmě, 1 dítě kluk 

vlastní 2,5 roku,  v pěstounské péči kluk 3 roky, bydlí ve městě 

3+1, není to příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                    

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

Pracovala jsem v zařízení Klokánek, kde to bylo součástí a tam jsem 

byla s touto možností seznámena. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Bylo to velmi komplikované, u Ústeckého soudu to dlouho trvalo. Na 

svěření do péče jsem čekala rok a půl, proběhly tři soudy. Žádala 

jsem ve třech měsících věku dítěte a svěřen mi byl v 17ti měsících. 

Problém dělala sociální pracovnice dítěte. Chtěla ho dát do rodiny, 

která je v registru. 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Vše bylo v pořádku, zatím školku nenavštěvujeme. Rodina ho přijala 

bez problémů. S druhým synem mají krásný vztah, nevidím v tom 

rozdíl. 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Nikdy jsem nic podobného nevyužila. 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Do budoucna budu žádat ještě o jedno dítě. Nic bych neměnila, jsem 

spokojená. 



 

 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                            

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Snad jen že je velmi temperamentní. Nepozoruji rozdíl mezi vlastním 

a osvojeným dítětem. 

 

Dana 

Anamnéza: matka 58 let, důchodkyně, otec 60 let, důchodce   

v pěstounské péči od roku 2000 2 kluci ve věku 15 a 17 let 

/sourozenci/ , bydlí v rodinném domku na vesnici, není to 

příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                   

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

Nemohli jsme mít děti a o náhradní rodinné péči jsme se dozvěděli ze 

sdělovacích prostředků, informace jsme dostali na sociální péči. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Dělali jsme psychologické testy, čekací lhůta asi 1 a půl roku. 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Reakce byla vynikající, příbuzní je přijali velmi dobře. 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Nevyužili, jen jsme chodili do psychologické poradny.  

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Velmi kladně, nic bychom neměnili, doporučuji trpělivost a vřelý 

přístup. 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                        Jak 

se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, přátelství/, 

jací z nich vyrůstají lidé  

Zcela jako jiné děti, jsou slušné a pracovité. 

 



 

 

Eva 

Anamnéza: matka 35 let, pěstounka + práce ve středisku NRP, otec 30 

let, ekonom, dvě děti vlastní holka 9 let + kluk 5 let, dvě děti 

v pěstounské péči kluk 5 let + holka 3 roky, nejsou to sourozenci, 

bydlí v rodinném domě ve městě, není to příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                     

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

O nějaké formě náhradní rodinné péče jsme uvažovali od počátku 

našeho vztahu, kdy nebylo jisté, zda budeme moci mít vlastní děti. 

Postupně jsme zjistili, že narození dvou dětí není dostatečným 

důvodem pro změnu těchto plánů. Důležité pro naše rozhodování bylo 

také seznámení s několika pěstounskými rodinami. Informace jsme 

kromě těchto rodin hledali také v knihách a na internetu. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                      

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Celý proces od podání žádosti do příchodu dítěte trval devět měsíců. 

Proces probíhal plynule, žádné překážky jsme nepotkali a přístup 

všech úředníků byl podporující a vstřícný. 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Reakce všech, kteří nás více znají (širší rodina, dětí, přátelé), 

byla spíše pozitivní. Výhrady jsme zaznamenaly jen u lidí, kteří nás 

znali jen povrchně „z ulice“. Ve školce je syn přijímán hezky, 

učitelky se snaží o informovaný přístup, často s námi konzultují co 

je třeba. Nezaznamenali jsme ani negativní reakce od rodičů 

spolužáků.  

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Využívali jsme zčásti již existující služby – např. Střediska 

náhradní rodinné péče, (semináře, konzultace, poradenství). Kromě 

toho jsme sami iniciovali setkávání náhradních rodin, z tohoto 

setkávání se postupně vyvinul samostatný projekt v rámci místního 

rodinného centra a nyní tedy již sami služby pro pěstounské rodiny 

koordinujeme. 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Ano, šli bychom do toho znovu. Myslím, že je třeba, aby si žadatelé 

uvědomili svá očekávání, a také limity. Aby si našli svou podpůrnou 

síť přátel, ale také jiných náhradních rodin a služeb pro pěstounské 

rodiny, aby nezůstávali osamoceni.  



 

 

Účastníme se jako lektoři také příprav pro nové žadatele o PP. Často 

kromě všech ostatních témat (deprivace, teorie citové vazby, 

adaptace dítěte, identita dítěte apod.) zmiňujeme především potřebu 

věnovat dostatek času péči o své síly a o stávající děti v rodině. A 

také upozorňujeme, že nová rodina a dítě si k sobě musí najít cestu, 

vztah obvykle nevzniká ihned a automaticky a je dobré přijímat 

v této cestě své vlastní emoce a nevyčítat si je. 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                           

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Tohle je otázka na mnoho knih a nedá se zodpovědět stručně . 

Všechny naše děti (biologické i přijaté) se snáší dobře, mají se 

rádi a tvoří sehraný tým. Zároveň se občas hašteří, mají své 

konflikty a to bez ohledu na původ. Nicméně v mnoha situacích se 

projevuje, že biologické děti měly svůj start jednodušší. U obou 

našich přijatých dětí vnímáme následky citové deprivace – nejistotu, 

špatnou motivovatelnost, nečitelnost emocí, nízké sebevědomí. Nic 

z toho se neprojeví při vnějším pohledu, ale ve zcela konkrétních 

životních situacích. Obě přijaté děti jsou ještě poměrně malé, a tak 

očekáváme, že se mnohé ještě markantněji projeví např. v pubertě, 

kde se k výše uvedenému přidruží problémy s identitou, vyrovnání se 

s vlastními kořeny a původní rodinou, aj. 

 

Fanka 

Anamnéza: matka-pěstounka 66 let, důchodkyně, otec- pěstoun 61 let, 

důchodce   v pěstounské péči prarodičů od roku 2003 vnuk 14 let let, 

bydlí v rodinném domku na vesnici i s mentálně postiženou dcerou, 

biologickou matkou dítěte, příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                    

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

Vzhledem k tomu že naše dcera je těžce nemocná i psychicky, ocitla 

jsem se v situaci, kdy jsem se rozhodovala, zda zvládnu péči o 

vnouče. Odešla jsem do předčasného důchodu, abych se mohla o vnuka i 

o dceru starat. Podle znaleckého posudku má dcera i omezení ve 

způsobilosti k právním úkonům. Požádali jsme o pěstounskou péči. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Podali jsme si žádost v lednu 2002 a vyhověli nám v únoru 2003, 

prakticky se o něho staráme od narození.  

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

U nás na vsi dobrá ani snad nevědí, jakou máme péči, bydlí s námi i 

jeho matka a ta je nemocná, žijeme jako jedna rodina. 



 

 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Nevyužili, chodíme do psychologické  a psychiatrické poradny. 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Nevím, jestli bych šla do pěstounské péče ve věku, kdy jsem se 

začala starat o vnuka. Bylo mi už přes padesát, možná dřív, pauza 

ale přeci nedám vnuka do ústavu nebo do domova. 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                           

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Dcera a vnuk se k sobě chovají jako sourozenci, mají hezký vztah.  

 

 

 

 

 


