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Anotace 

Diplomová práce má za cíl popsat přístup krajů k podpoře ohroţených rodin a prozkoumat co 

tyto přístupy ovlivňuje. Práce je sloţena ze dvou částí. Ve výchozích teoretických poznatcích 

jsou nejprve definovány pojmy a je objasněn důvod, proč ohroţené rodiny potřebují podporu. 

Dále jsou popsány moţnosti práce s ohroţenou rodinou, tedy sociální sluţby a metody. 

Následující kapitola vymezuje právní a politický rámec podpory rodiny v České republice. 

Nakonec jsou popsány instituce zabývající se podporou ohroţených rodin. Samotný výzkum 

je rozdělena do dvou kroků. V první fázi je analyzován a hodnocen stav podpory ohroţených 

rodin napříč třinácti kraji (vyjma Prahy), na základě stanovených kritérií. Analýza je 

provedena na základě předem vypracovaných případových studií, které jsou uvedeny 

v příloze. Druhým korkem je vlastní výzkumné šetření provedené ve čtyřech vybraných 

krajích. Jedná se o kvalitativní metodu formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem je lépe 

pochopit aktivity krajů zaměřené na ohroţené rodiny.  

 

 

Annotation 

The goal of this diploma thesis is to describe the attitude of regional authorities towards 

families at risk and explore how these attitudes are formed. The thesis is divided into two 

parts. The theoretical one firstly defines terms used and explains why families at risk need 

support. Then the options of the social work with this target group are described, which 

includes social services and methods of work. The next chapter is about legal and policy 

framework. Finally, the institutions dealing with families at risk are defined. The research part 

is composed of two steps. In the first one the support of families at risk across 13 Czech 

regions is analysed and assessed. This analysis is based on case studies, which are the part of 

the attachment. The next step is the research survey made in four regions. This was done by 

qualitative semi-structured interviews. The aim is the better comprehension of regional 

activities focused on families at risk. 
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Seznam zkratek 

AD – azylové domy 

AP – akční plán 

CAN – syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

GP – grantový program 

IP – individuální projekt 

KP – krizová pomoc 

KÚ – krajský úřad 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NAP – Národní akční plán 

NNO – nestátní nezisková organizace 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OSN – Organizace Spojených Národů 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

Rodina a děti – cílová skupina rodina, děti a mládeţ 

RP – rodinná politika 

SAS pro rodiny s dětmi – Sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

SPRSS – střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb 

SVP – Středisko výchovné péče 

TP – terénní programy 

Transformace – Transformace systému péče o ohroţené děti v České republice 

VTI – Videotrénink interakcí 

ZDVOP – Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc 
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Úvod 

Česká republika je dlouhodobě kritizována za vysoký počet dětí v ústavní výchově. 

Mnoha výzkumy bylo dokázáno, ţe pro zdárný vývoj dětí a jejich začlenění do společnosti je 

potřeba, aby vyrůstaly v rodinném prostředí. Podle Úmluvy o právech dítěte mají právo na 

biologické rodiče. 

Na tuto situaci začal stát před několika lety reagovat. Byly vypracovány koncepční 

dokumenty
1
 a začaly být činěny kroky ke zlepšení této situace. Hlavní aktivitou je proces 

Transformace systému péče o ohroţené děti v České republice.  

Nový systém je postaven na dvou základních pilířích. Prvním je dostatek 

pěstounských rodin, a to v různých formách. Druhým je nabídka sluţeb sanace biologických 

rodin a podpora jejich vyuţívání. Odebrání dítěte z rodiny je v současné době totiţ často 

viděno jako nejlepší řešení i v případech, kdy by intenzivní práce s rodinou byla ještě 

uskutečnitelná, a pro zdárný vývoj dítěte jistě prospěšnější.  

Tato práce se bude zabývat druhým pilířem, tedy sluţbami pro nefungující biologické 

rodiny.  

Za zřizování a rozvoj sociálních sluţeb mají na svém území odpovědnost především 

kraje. Ty mají za úkol vypracovávat plány rozvoje sociálních sluţeb, ideálně na základě 

analýz potřebnosti a dostupnosti a ve spolupráci s obcemi.  

Aktivity krajů v této oblasti jsou tedy jedním z klíčových podmínek pro sniţování 

počtů dětí vyrůstajících v ústavní péči. Analýza jejich činnosti z tohoto hlediska však zatím 

provedena nebyla. Tuto mezeru v poznatcích chce zaplnit tato práce.  

Hlavním cílem práce bylo prozkoumat, jak se kraje staví k problematice ohroţených 

rodin a čím jsou jejich aktivity v tomto směru motivovány. Diplomová práce tedy hledá 

odpověď na otázky: „Jakým způsobem kraje přistupují k ohroţeným rodinám? Proč je 

v některých krajích podpora ohroţených rodin prioritou a v jiných ne? Jaké okolnosti 

usnadňují či naopak znesnadňují podporu ohroţených rodin?“ 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část začíná vymezením pojmů, čímţ 

je konkretizováno zaměření práce. Následně je vysvětleno, proč je potřeba ohroţené rodiny 

podporovat a jaké jsou moţnosti práce s touto cílovou skupinou. Další kapitola vymezuje 

právní a politický rámec podpory rodiny v České republice. Teoretickou část uzavírá popis 

institucí zabývajících se podporou ohroţených rodin a jejich rolí v systému.  

                                                 
1
 Národní strategie ochrany práv dětí, Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 
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Výzkumná část má dva kroky. První fáze je věnována otázce, jak je podpora 

ohroţených rodin pojímána napříč třinácti kraji (kromě Prahy). Na základě analýzy 

dokumentů byla pro kaţdý kraj vypracována případová studie a získané informace byly 

analyzovány a zhodnoceny. Následně byly vybrány čtyři kraje (dva, které ve svých 

dokumentech vyjadřují zájem o podporu ohroţených rodin a dva, které naopak ohroţené 

rodiny nezmiňují). Se zástupci těchto krajů byly provedeny polostrukturované rozhovory, 

které měly za cíl objasnit důvody různých přístupů k tomuto tématu.  

 Závěr shrnuje nejdůleţitější zjištěné poznatky a nabízí doporučení pro praxi.  
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Výchozí teoretické poznatky  

Začátek teoretické části je věnován definování pojmů, se kterými se pracuje. 

Následuje vysvětlení, proč je podpora rodin a práce s ohroţenými rodinami ţádoucí a popis 

moţností práce s ohroţenou rodinou. Dále je vymezen mezinárodní a český právní a politický 

rámec. Závěr se věnuje institucionálnímu zabezpečení podpory ohroţených rodin v České 

republice. 
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1 Pojmy a pojetí 

1.1 Rodina a její funkce 

Podle Slovníku sociální práce (Matoušek, 2008, s. 187) je rodina v uţším pojetí 

definována jako „skupina lidí spojená pouty pokrevního příbuzenství nebo právních svazků 

(sňatek, adopce)“. V širším, modernějším pojetí je to i skupina lidí, která sama sebe za rodinu 

povaţuje. Rodinu tedy mohou tvořit manţelé s dětmi či nesezdaný pár s dětmi. Za neúplnou 

rodinu je povaţováno souţití jednoho rodiče s dítětem. (MPSV, 2004) 

Z hlediska sociální politiky se jeví jako vhodné definovat rodinu na základě jejích 

společenských funkcí. Za prvé je to funkce biologicko-reprodukční, která umoţňuje 

kontinuitu lidského rodu, respektive daného státu. Dále je to funkce socializační. Rodina je 

v současné společnosti povaţována za nenahraditelnou pro výchovu dítěte a jeho začlenění do 

společnosti. Ekonomická funkce, tedy materiální zajištění členů rodiny, jiţ v současné době 

není tak výrazná, rodina je v této věci nahrazována dalšími společenskými institucemi. Na 

druhou stranu funkce podpůrná či emocionálně-stabilizační je stále aktuální. Tyto rodinné 

funkce tedy přispívají k výchově jedinců, kteří budou pro celou naši společnost prospěšní. 

(MPSV, 2004) 

Nyní je moţné rodinu definovat jako společenskou jednotku tvořenou minimálně 

dvěma generacemi přímých příbuzných, a jejíţ další charakteristikou je plnění výše 

zmíněných funkcí.  

1.2 Typy rodin 

Existuje mnoho druhů rodin, definovaných podle toho, jak zvládají splňovat tyto 

funkce. Plaňava (Sobotková, 2001, str. 42) uvádí jako základní charakteristiky pro určení 

fungování strukturu rodiny, intimitu, osobní autonomii, hodnotovou orientaci, dynamiku, 

komunikaci. Tyto charakteristiky mohou mít funkční nebo dysfunkční podobu. Jiné vymezení 

fungování uvádí S. R. Sauber a kolegové (Sobotková, 2001, str. 42). Rodina by měla fungovat 

ve 4 následujících oblastech: osobní fungování, manţelské fungování, rodičovské fungování, 

socioekonomické fungování. Další text je zaměřen na popis rodiny funkční a nefunkční a 

vysvětlení pojmů, které se k těmto jevům váţí. Nakonec bude vysvětleno, proč je pro tuto 

práci vyuţito termínu ohroţená rodina a co zde konkrétně znamená.  
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1.2.1 Zdravá fungující rodina 

Pro pojmenování rodiny, která plní své funkce, se pouţívá mnoho výrazů – funkční, 

fungující, neklinická, neproblémová, zdravá, normální. Pojem normální rodina objasňuje 

Walshová (Sobotková, 2001, str. 39), která uvádí tyto čtyři přístupy: 

 Normální rodina znamená rodinu, která nevykazuje známky patologie. 

 Normální rodina je ideální či optimální rodina. Znamená to, ţe naplňuje určité 

hodnoty (např. respekt ke svým členům) a plní zdárně své úkoly (např. 

výchovu dětí tím nejlepším způsobem).  

 Normální rodina je průměrná rodina. Průměr zde znamená to, co je ve 

společnosti obvyklé, typické. Tento přístup je zaloţen na statistickém průměru, 

na křivce normálního rozloţení. Střed této křivky je průměr, tedy norma a 

kraje jsou odchylky. V tomto kontextu to znamená, ţe v rodině se běţně 

objevují problémy, které rodina dokáţe sama řešit.  

 Normalita je definována jako transakční proces. Nejsou stanoveny pevné 

parametry normality, ale měří se podle časového a sociálního kontextu rodiny. 

Při popisu funkční rodiny je vhodné vědět, ze kterého konceptu se vychází. Např. 

Matoušek (2003) popisuje ideální rodinu. Mezi členy rodiny funguje komunikace, členové 

znají své role, odpovědnost a hranice. Hranice vymezují chování a role jednotlivých členů 

rodiny nebo rodinných subsystémů (rodiče, sourozenci). Fungující rodina by měla mít hranice 

jasně definované a měla by je dodrţovat. Rodiče tvoří pevnou alianci a mají jednotnou 

strategii pro výchovu dětí. V rodině se respektuje soukromí jedince, jeho jedinečnost a 

originalita, nezávislost. Sobotková (2001) toto nazývá autonomie. Fungující rodiny respektují 

autonomii svých členů, ale na druhou stranu je pro ně důleţitá i soudrţnost. Rodina je 

otevřená novým myšlenkám a nápadům. Rodinné tradice ovlivňují hodnoty rodiny, ale 

neomezují ji. Rodina zvládá kaţdodenní činnosti a rozhodování. Důleţitým znakem je také 

přítomnost humoru a radosti (Skynner in Sobotková, 2001). Další charakteristikou je 

adaptabilita, coţ znamená schopnost přizpůsobit se změnám. Změnami rozumíme jak změny 

vycházející z rodinného cyklu (vstup dítěte do školy, osamostatnění se dětí), tak změny 

neočekávané (onemocnění člena rodiny). Na správnou míru adaptability jsou dva názory. 

Jeden říká, ţe čím větší adaptabilita, tím lepší funkčnost rodiny. Druhý názor tvrdí, ţe nejlepší 

je střední, přiměřená míra adaptability, ţe stejně důleţité jsou hierarchie, zaběhnuté normy a 

hodnoty. (Sobotková, 2001) 

Jak jiţ bylo zmíněno, toto je charakteristika ideální rodiny. V praxi se při rozlišování 

fungujících a nefungujících rodin pouţívají spíše ostatní tři přístupy.  
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1.2.2 Rodina neplnící své funkce 

Pro rodinu neplnící své funkce se pouţívá také mnoho pojmů – klinická, problémová, 

mnohoproblémová, dysfunkční, afunkční, ohroţená. Některé z nich mají navíc mírně odlišný 

význam.  

Za prvé můţeme slyšet o rodině klinické. Toto označení vzniklo na základě toho, ţe 

rodina, která má problémy, je v kontaktu s pomáhajícími nebo represivními institucemi.  

(Matoušek a kol., 2003)  

Dalším pojmem je rodina se specifickou potřebou pomoci, případně jen rodina se 

specifickou potřebou. V  dokumentech jsou obvykle vyjmenovány druhy rodin, které jsou tím 

míněny. Například ve Zprávě o rodině se jedná o rodiny se členem se zdravotním postiţením, 

rodiny se seniorem, rodiny přistěhovalců, Romské rodiny (MPSV, 2004). 

Někteří autoři pouţívají škálu, kde kaţdý pojem znamená stupeň problémovosti 

rodiny. Například Zelená a Klégrová (2006) mluví o rodině problémové, dysfunkční a 

afunkční. V problémové rodině se objevují poruchy jejích funkcí. S krátkodobou pomocí, 

někdy i bez ní, je však rodina schopna je celkem dobře zvládnout. Je důleţité takovou rodinu 

monitorovat a případně včas intervenovat, aby se problémy nerozrostly do větších rozměrů. 

Problémy dysfunkční rodiny jsou jiţ takového rozsahu, ţe ohroţují zdárný vývoj dítěte. 

Vnější intervence do rodiny je nutná. V této situaci je velmi obtíţné rozhodnout, kdy je pobyt 

v rodině pro dítě ještě ţádoucí a kdy je vhodné ho umístit jinam, byť jen na přechodnou dobu. 

Afunkční rodina je nejváţnější forma nefungující rodiny. Rodina neplní ani základní úkoly. 

Setrvání dítěte v takovéto rodině je pro něj velmi ohroţující. Práce s rodinou v této situaci se 

jeví jako zbytečná. V rodinách se objevuje týrání, zneuţívání, alkoholismus, drogy. Pomoc 

dítěti spočívá v nalezení odpovídající náhradní rodinné péči. 

Pro jiné autory znamenají pojmy problémová, mnohoproblémová, dysfunkční, 

ohroţená rodina totéţ, tzn. rodina neplnící své funkce.  

Některé definice těchto rodin jsou velmi široké. Např. Broulíková a Kuchařová (2002) 

uvádějí tyto druhy problémových rodin:  

• děti a mládeţ ţijící v nepříznivých rodinných podmínkách  

• děti a mládeţ ţijící mimo vlastní rodinu  

• děti a mládeţ týrané a zneuţívané  

• děti a mládeţ propuštěné z ústavní péče  

• děti a mládeţ s výchovnými a vývojovými problémy  

• děti a mládeţ utíkající z domova  

• mládeţ s problémy v dospívání  
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• děti a mládeţ ze sociálně slabých rodin  

• delikventní mládeţ  

• děti a mládeţ experimentující nebo závislé na drogách 

• rodiče zanedbávající nebo nezvládající výchovu dětí  

• rozvádějící se manţelé a jejich děti  

• rodiny téţ jinak dysfunkční  

• rodiny neúplné pokud selhávají v některých funkcích 

Vidíme, ţe tento seznam je obsáhlý; některé z těchto rodin nejsou ostatními odborníky 

definované jako problémové, např. děti a mládeţ ze sociálně slabých rodin či děti a mládeţ 

ţijící mimo vlastní rodinu. Jiná pojetí jsou obvykle uţší.  

Za jednoho z prvních autorů popisující dysfunkční rodiny je povaţován Salvador 

Minuchin, který viděl vztahy v dysfunkčních rodinách jako maximálně zamotané, 

nediferencované nebo naopak extrémně nespojené, odcizené. V dnešní době je dysfunkční 

rodina definována jedním nebo více členy, kteří vykazují nějaké závadné chování. Jde 

například o popírání či neřešení problémů, rigidní role, nejasná komunikace, absence jasných 

hranic, nejasná pravidla a kompetence. (Sobotková, 2001) 

Fisher a Škoda (2009) charakterizují členy dysfunkčních rodin. Rodiče mezi sebou 

mají napjatý vztah, coţ působí negativně na soudrţnost rodiny. Málo se věnují svým dětem a 

dostatečně je nekontrolují. Děti jsou často psychicky deprivované, protoţe nedochází 

k naplnění jejich psychických a emočních potřeb. Dále můţeme pozorovat náchylnost 

k selhání v obtíţných situacích, zneuţívání návykových látek, další formy patologického 

chování.  

Matoušek popisuje dysfunkční rodinu především na základě komunikačních problémů.  

Tyto rodiny jsou charakterizovány častými nedorozuměními, zmatky, protimluvy. 

V komunikaci se objevují stereotypy, rozhovory se odvíjí v zaběhnutých kolejích. Je 

podporován pouze jeden názor na věc, jedno pojetí světa, rodina není otevřena novým 

myšlenkám a názorům. Objevuje se mnoho negativních emočních projevů. Jiţ běţný chod 

domácnosti, plnění kaţdodenních úkolů se stává problémem. Nejsou zde jasné kompetence a 

úkoly. (Matoušek, 2003) 

S pojmem dysfunkční rodina pracují i autoři dokumentu Národní zpráva o rodině. 

Hlavním jejím znakem je to, ţe neplní, plní nedostatečně nebo neţádoucím způsobem některé 

své funkce, a to v takové míře, která ohroţuje zdravý vývoj dětí a rodinu jako celek. Tyto 

problémy se více objevují v neúplných a doplněných rodinách (s nevlastním rodičem). 

Nedostatečné plnění ekonomické funkce je často provázeno dalšími jevy jako 
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nezaměstnanost, špatný zdravotní stav člena rodiny, nízké vzdělání, příliš nízký nebo vysoký 

věk rodičů. Emoční podpora často selhává v rodinách, kde jsou rodiče sociálně nevyzrálí a 

nepřizpůsobiví, objevují se tam konflikty, nedbalost při výchově dětí, deviace rodičů, někde 

dochází k úplnému rozvratu rodiny. Při intervenci je třeba rozlišit, zda rodiče nemají dostatek 

kompetencí k výchově dětí nebo zda o ni nemají zájem. (MPSV, 2004) 

Problémy rodin se mohou týkat bydlení, financí, výchovy dětí, partnerských vztahů, 

vztahů k vzdálenějším členům rodiny, vztahů k institucím, konfliktů se zákonem, nemoci, 

závislostí. Největším problémem je ale nepříznivý vliv na děti, a to buď přímo související 

s těmito rodinnými těţkostmi, nebo související s nevhodným chováním rodičů vůči svým 

dětem. Pak dochází k zanedbávání potřeb a ubliţování (syndrom CAN
2
, deprivační syndrom) 

(Pazlarová, Matoušek, 2010). 

Rodina přitom tyto problémy není schopna sama řešit, někdy si je ani neuvědomuje. 

Nedokáţe vyuţít nabízené sociální a jiné sluţby. Velkou bariérou je zpoplatnění sluţby, 

vzdálenost od místa bydliště, dále to, ţe rodina nevlastní telefon (k dojednávání schůzek, 

k omluvám při absencích na domluvených setkáních), a především nedůvěřivý postoj rodin 

k jakýmkoliv sluţbám a autoritám. S tím souvisí i to, ţe sluţby často doporučují pracovníci 

orgánu sociálně-právní ochrany (dále OSPOD, termín vysvětlen níţe), které rodina můţe 

vnímat jako své nepřátele. Je rovněţ problematické udrţet zájem rodiny o spolupráci, kdyţ 

akutní krize odezní. (MPSV, 2009) 

Dále se můţeme setkat s pojmem ohroţené dítě. Opět ale nelze nalézt přesnou 

definici, i kdyţ se termín objevuje i v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 

V tomto zákoně se píše pouze o tom, ţe ochrana se poskytuje v případech, kdy dojde 

k ohroţení řádné výchovy a příznivého vývoje dítěte, kterou pečující osoby nemohou nebo 

nejsou schopny řešit (§ 9a). Dále je tam uvedeno, ţe sociálně-právní ochrana se vztahuje 

mimo jiné na děti, jejichţ rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a 

nevykonávají či zneuţívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti (§ 6).  

Pro tuto práci je nejvhodnější pojem „ohroţená rodina“, protoţe není stigmatizující. 

Nejedná se o negativní vymezení, pouze říká, ţe rodina potřebuje specifickou podporu. 

Problémem ale je, ţe pojem ohroţená rodina není přesně definován, ačkoliv se v odborné 

literatuře často pouţívá. Existuje široká škála problémů, kterými můţe být rodina ohroţena. 

Například v publikaci Současná rodina z roku 1996 (Kovařík, Šmolka) jsou za ohroţené 

rodiny povaţovány: rodiny osamělých matek, rodiny na prahu důchodu, rodiny začínajících 

                                                 
2
 Z anglického Child Abuse and Neglect, v češtině znamená syndrom týraného, zneuţívaného a zanedbávaného 

dítěte. 
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podnikatelů, rodiny s nezaměstnaným členem, mladé rodiny se ţenou na mateřské dovolené. 

To dokládá, ţe kaţdý odborník si pod tímto pojmem představuje něco jiného.  

Vhodnější vymezení ohroţené rodiny najdeme v dokumentu Koncepce péče 

o ohroţené děti a děti ţijící mimo vlastní rodinu (MPSV, 2006). Zde se ohroţení rodiny dělí 

na vnější a vnitřní. Vnější ohroţení se týká materiálních potřeb rodiny, jde o ohroţení 

chudobou, nezaměstnaností, ztrátou bydlení, onemocněním či postiţením člena rodiny, 

sociálním vyloučením. Naopak vnitřní ohroţení vyplývá z nefungujících rodinných vztahů, to 

je zejména týrání a zanedbávání dítěte, domácí násilí, rozpad partnerského vztahu.  

V této práci se jedná o rodinu vnitřně ohroţenou, je zde však definována ještě přesněji. 

Hlavním rysem ohroţené rodiny v této diplomové práci je nevhodné zacházení s dětmi, tedy 

zanedbávání, týrání či zneuţívání. Rodina je v tomto případě ohroţena odebráním dětí. Nejde 

jen o rodiny v takto vyhrocené situaci, ale i o rodiny, u kterých se vyskytují faktory 

naznačující, ţe by se taková situace v budoucnu mohla vyskytnout (o těchto faktorech bude 

pojednáno později). Ve většině případů se v těchto situacích objevuje i vnější ohroţení, avšak 

v tomto případě jsou tyto okolnosti buďto příčinou špatných rodinných vztahů nebo 

průvodním jevem. Nejedná se zde o hlavní problém. I rodina nacházející se v tíţivé finanční a 

sociální situaci se o své děti můţe starat dobře. 

1.3 Nevhodné zacházení 

Tato kapitola se hlouběji zaměřuje na definování onoho nevhodného zacházení. 

Nevhodné nebo špatné zacházení zahrnuje fyzické a psychické týrání, sexuální zneuţívání a 

zanedbávání. Tyto jevy jsou souhrnně popsány jako syndrom CAN, coţ znamená syndrom 

týraného, zneuţívaného a zanedbávaného dítěte. Jedná se o vědomou či nevědomou aktivitu 

dospělého člověka směrem k dítěti, která má za následek poškození zdraví a zdárného vývoje 

dítěte. Dunovský mluví o negativních důsledcích na tělesný, emoční, sociální a psychický 

vývoj dětí. (Dunovský, Dytrych, Matějček, 1995). Dále se v tomto kontextu mluví 

o nejednoznačném, nejasném chování rodičů směrem k dětem, které nikdy nevědí, co mají 

v různých situacích od rodičů očekávat. (Bechyňová, a další, 2008) 

Zanedbávání můţeme označit jako nejčastější formu nevhodného zacházení s dětmi 

v rodině. Rozumíme jím nenaplňování základních potřeb dítěte neboli nevšímavost rodičů 

vůči potřebám dítěte. Důsledkem je problém s navazováním vztahů s dalšími lidmi. Hrozí zde 

riziko, ţe se historie bude opakovat, ţe se budou stejně nevhodně chovat i ke svým dětem. 
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Zanedbávání dítěte se obvykle objevuje v rodinách, které musejí často a dlouhodobě 

řešit problémy, spojené především s bydlením, zaměstnáním, finanční situací rodiny, 

špatnými rodinnými vztahy, začleněním do společnosti, závislostmi členů rodiny. 

Zanedbávání má jednu podstatnou odlišnost od ostatních typů syndromu CAN. Jeho 

hodnocení je totiţ podmíněno kulturou a socioekonomickou vyspělostí společnosti. Proto se 

mohou objevovat problémy při hodnocení péče o děti z minoritních skupin společnosti.   

Specifický problém zanedbávání tkví především v tom, ţe je špatně rozpoznatelné a 

bývá objevováno pozdě. Proto jsou preventivní aktivity zaměřené na rodiny velmi důleţité. 

Preventivní aktivity by měly začít u vytipovávání rizikových rodin (Bechyňová, Konvičková, 

2008). Depistáţ rizikových dětí, repsektive rodin, má na starosti OSPOD (zákon č. 359/1999 

Sb.). 

Zanedbávané děti prospívají hůře neţ týrané. Platí, ţe je pro ně lepší nějaká pozornost, 

i kdyţ negativní, neţ ţádná. Zanedbávané dítě nemá podněty a příleţitosti k tomu, aby se 

učilo sociálním i dalším dovednostem. (Matoušek, 2003) 

Odborníci uvádějí rizikové faktory, jejichţ výskyt zvyšuje pravděpodobnost syndromu 

CAN. Vyskytují se na straně rodičů, dětí i sociálního prostředí. Podle Matouška (2003) bývají 

oběťmi častěji děti s postiţením, děti, jejichţ chování je v rozporu s očekáváním rodičů 

(plačtivé, ošklivé, často nemocné), děti nechtěné, děti předčasně narozené, děti s příznaky 

autismu, děti s psychickými poruchami. Bechyňová (2008) ještě dodává děti neschopné 

přitáhnout na sebe pozornost pramenící z jejich malé aktivity. Rodiče, kteří špatně zacházejí 

se svými dětmi, často zaţili týrání či zneuţívání během svého dětství. Mají nízkou frustrační 

toleranci, často reagují agresivně (Matoušek, 2003). Bechyňová doplňuje problémy se 

závislostmi, psychické poruchy, nerealistická očekávání od dítěte. Mezi rizikové faktory 

prostředí patří sociální izolace rodiny (v rámci rodiny či komunity), nestabilní či chaotické 

rodinné vztahy a uspořádání rodiny. (Bechyňová, Konvičková, 2008) 

1.4 Rodinná politika 

Rodinná politika je jedním z odvětví sociální politiky. Sociální politika je podle Tomeše 

(2010) „soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých sociálních subjektů (…) udrţet či 

dosáhnout změny ve fungování (…) sociálního systému. Projevuje se rozhodováním a 

činností těchto subjektů.“  Aktivity sociální politiky jsou zaměřeny na rozvoj a podporu či 

pomoc určitým jedincům, konkrétněji jde o osobnostní rozvoj a uspokojování potřeb těchto 

jedinců. Krebs (2005) dodává, ţe sociální politika je vytvářena v souladu s dalšími politikami 
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či sférami společnosti. Není jen souborem opatření, ale pomáhá spoluvytvářet názory 

a postoje lidí. 

Původně to byly rodiny, které svým členům poskytovaly pomoc a podporu. Institucí, 

která se na prvním místě starala o nemocné, chudé, staré apod., byla právě rodina. Vlivem 

sociálně ekonomických změn na konci 19. a začátku 20. století byla však velká podporující 

rodina oslabena. Bylo potřeba, aby některé její funkce převzal stát. Zároveň se rodina sama 

stala přijímatelem podpory. Tato podpora nemá mít pouze podobu finančních dávek, ale také 

sluţeb. (Tomeš, 2010) 

Rodinná politika je tedy souhrn politických opatření směřujících k podpoře rodiny 

(Matoušek, 2008). Velkou skupinu těchto opatření tvoří finanční pomoc rodinám. Za prvé se 

jedná o dávky státní sociální podpory (podle zákona č. 117/1995 Sb.), za druhé o dávky 

hmotné nouze pro velmi chudé rodiny (podle zákona č. 111/2006 Sb.). Dalšími opatřeními 

jsou placená dovolená pro rodiče, pracovněprávní ochrana rodičů, sluţby poskytované 

rodinám. Rodinné politiky se dotýká také bytová politika, dostupná a kvalitní zdravotní péče a 

vzdělání.  

Smyslem rodinné politiky je podpora a rozvoj lidských zdrojů do budoucnosti. Výchova 

dětí ve stabilní rodině je povaţována za nejlepší prevenci všech forem sociálního selhávání. 

(Matoušek, 2008) 

Existuje více cílů rodinné politiky, které jsou zaměřeny jednak na rodinu jako celek, 

dále na jednotlivé skupiny rodin, které mají zvláštní potřeby. Hlavní a obecný cíl je vyjádřen 

v mezinárodních úmluvách, a je to poskytnutí ochrany a pomoci všem rodinám (viz kapitola 

4.1). Krebs jako hlavní cíl uvádí „zmírňování narůstajících nákladů rodin při opatrování 

mladé generace“ (2005, s. 348). Dalšími cíli je posílení hodnoty rodiny ve společnosti, 

podpora optimálního rozvoje dětí v rodině. Model podpory rodiny se v kaţdé zemi odvíjí od 

modelu její sociální politiky. (Krebs, 2005) 

Jako součást rodinné politiky uvádí Tomeš i sanaci dysfunkčních rodin. Dříve se 

soudilo, ţe nejlepší formou pomoci dětem, které vyrůstají v dysfunkční rodině, je jejich 

umístění mimo tuto rodinu, tedy do ústavního zařízení. Teprve později začalo být 

prosazováno právo dítěte na ţivot ve své vlastní rodině. (Právně je to vysloveno především 

v Úmluvě o právech dětí z roku 1989). Aby v této rodině dítě prospívalo, musí jí být 

nabídnuty pomoc a podpora. Teprve při selhání této formy podpory se můţe přistoupit 

k dalšímu kroku, odebrání dítěte z této rodiny. (Tomeš, 2010)  
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2 Význam podpory ohrožených rodin 

V této kapitole je vysvětleno, proč je práce s ohroţenými rodinami tak důleţitá, proč 

by měla být státem a samosprávou podporována. Existují dva hlavní důvody.  

Za prvé se jedná o právo rodičů na zaloţení rodiny, na pořízení dětí a péči o ně. Toto 

právo patří mezi základní lidská práva a je obsaţeno v mnoha mezinárodních dokumentech, 

které uvádím později v příslušné kapitole. Tyto dokumenty pojímají rodinu jako základní 

jednotku společnosti, kterou je potřeba podporovat a chránit.  

Druhou věcí je právo dětí vyrůstat ve vlastní rodině. Mnoha odborníky bylo 

prokázáno, ţe děti nejlépe prospívají, pokud vyrůstají ve své rodině (alespoň trochu 

fungující), případně v rodině náhradní. Ústavní výchova je naopak vnímána jako méně 

vhodná, mělo by to být aţ krajní řešení v ojedinělých případech. Toto bude nyní rozebráno 

podrobněji. Bude popsáno, jaké negativní důsledky má pobyt dítěte v ústavním zařízení.  

Odejmutí dítěte z rodiny se na něm projeví za prvé po stránce psychické. Dětství je 

věk, kdy jsme schopni se učit velmi rychle. Stává se, ţe i jediná zkušenost ovlivní naše 

chování či proţívání na dlouhou dobu. To platí hlavně v případě negativních (traumatických) 

záţitků. Děti jsou negativními situacemi zranitelnější z části i proto, ţe si je ještě neumí 

rozumově vysvětlit a vytváří si kolem nich mnoho představ (Vymětal, 2004). Kromě 

psychické stránky ovlivňuje negativně proţívání častých stresových situací v dětství vývoj 

mozku, imunologický systém a zvyšuje pravděpodobnost depresivních stavů v dospělosti 

(Middlebrooks & Audage in Kekkonen a další, 2012). Umístění do jiného rodinného 

prostředí, ať uţ jeto ústav či nová rodina, je bezesporu traumatickou událostí.  

Lidská osobnost se formuje hlavně na základě vztahů s ostatními lidmi. V prvních 

měsících ţivota bývá vztah navazován hlavně s matkou, protoţe ta tráví s dítětem nejvíce 

času. Mezi prvními, kdo zkoumali důleţitost vztahu matky a dítěte, byli americká 

psycholoţka Mary Ainsworth a britský lékař J. Bowlby. Svou práci nazvali Teorie vazby. 

Jedná se o psychologickou teorii, která se zabývá vztahy mezi lidmi, a to zejména tím, jak se 

vztahy vytváří a co je pozitivně či negativně ovlivňuje (Hašto, 2005).   

Děti vyrůstající v ústavní péči nebo v nefungující rodině často buď nemají moţnost 

navázat s někým trvalý vztah, nebo vztah naváţou patologicky. Aby se dítě vyvíjelo dobře, je 

potřeba navázat bezpečnou vazbu.  
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Na práci Bowlbyho a Ainswothové později navázali čeští psychologové Zdeněk 

Matějček a Josef Langmeier. Zabývali se uspokojováním psychických potřeb dětí a 

psychickou deprivací.  

Psychická deprivace bývá někdy nazývána strádání, nedostatek mateřské lásky. Tato 

situace můţe vzniknout buď proto, ţe děti vyrůstaly v ústavním zařízení nebo ţe měly 

neempatické a citově chladné rodiče. Jejich raná zkušenost se světem je negativní a bylo 

prokázáno, ţe je to můţe ovlivnit na celý ţivot (Vymětal, 2004). 

Definice Langmeiera a Matějčka (1974, s. 38): „Psychická deprivace je psychický stav 

vzniklý následkem takových ţivotních situací, kdy subjektu není dána příleţitost k ukojení 

některé jeho základní psychické potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou dobu.“  

Psychická deprivace je tedy váţné narušení psychického vývoje a můţe se projevit 

v celé struktuře osobnosti, v chování, v sociálním začlenění, v postojích, v hierarchii hodnot. 

V dětství se můţe projevit v problémech s řečí, se zvládáním školních povinností. 

Deprivované děti také často hůře prospívají i po zdravotní stránce. V dospělosti jsou tito 

jedinci vztahově nestálí, jejich proţívání je povrchní. To pak způsobuje nemalé problémy, 

hlavně při navazování vztahů a výchově vlastních dětí (Vymětal, 2004). 

Avšak nejde jen o to, ţe je ovlivněna psychika, ale deprivace se projevuje např. 

zpoţděním fyzického růstu či abnormálním vývoje mozku, jak uvádí výzkumníci 

z Washingtonské univerzity (2006) v článku Young children in institutional care at risk of 

harm. Autoři článku navíc přirovnávají následky zanedbávání a psychického strádání k 

následkům způsobeným násilným chováním k dítěti. 

Kromě negativního působení na psychiku dítěte je problém ústavních zařízení ještě 

jinde. Hůře připravuje děti na praktický ţivot. Ačkoliv se ţivot v ústavním zařízení čím dál 

víc snaţí podobat ţivotu v rodině, rozdíl tu bude vţdycky. Za prvé je to ţivot ve větší skupině, 

který vyţaduje nastavení pravidel, typických spíše pro kolektivní zařízení, neţ pro rodinný 

ţivot. Kritizován je především reţim dne, který je zaveden trvale a bez výjimek, podporuje 

pasivní přijímání pravidel a nikoliv aktivní řešení běţných ţivotních situací. Umělý a 

běţnému ţivotu vzdálený je i systém odměn a trestů. Je uplatňován především v domovech 

s přísnějším reţimem, kdy kaţdé porušení pravidel je trestáno. Děti se tak učí jednat podle 

„zvláštních“ norem platících pouze pro ústavní zařízení, nikoliv pro běţný ţivot. Také to 

často vede k tomu, ţe děti orientují své jednání účelově, ne na základě osvojení 

společenských hodnot (Motejl a kol., 2007). 

Problémem je také absence manţelského vzoru. Aby mohly děti v budoucnosti 

úspěšně vstoupit do manţelství a zaloţit vlastní rodinu, je dobré, aby viděly, jak funguje 
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muţská a ţenská role v rodině, koalice rodičů, jak se řeší konflikty. Toto jim ţivot v ústavu, 

kde je nejčastěji vychovává teta, nemůţe poskytnout.  

Dalším tématem je hospodaření s penězi. V rodině se člověk učí, co znamená vydělat 

peníze, šetřit, účastní se nákupů a rozhodování o rodinných financích (hlavně ve starším 

věku). V dětském domově řeší financování vedení ústavu. Pro děti jsou často organizovány 

programy finanční gramotnosti, ale ty nikdy nemohou nahradit vlastní záţitek z rodiny. 

S běţným chodem rodiny souvisejí i domácí práce, vaření, praní, nákupy, opravy.  

Je jisté, ţe úroveň jednotlivých dětských domovů je různá. Někde je nácvik dovedností 

pro samostatný ţivot samozřejmostí, někde je mu věnováno málo pozornosti.  

V rámci ústavní péče je ještě jedna oblast, na kterou je v poslední době upřena 

pozornost. Jedná se o odchod dětí – mladých dospělých z domova do vlastního ţivota. Podle 

zákona (§ 24, zákon 2002/109 Sb.) končí pobyt dítěte v zařízení dosaţením zletilosti (pobyt je 

moţné prodlouţit aţ do 19 let). Dobrovolně je moţné v zařízení setrvat déle do ukončení 

přípravy na povolání, nejdéle do 26 let.  V praxi však není příliš obvyklé, aby děti z dětských 

domovů studovaly vysokou školu. Při odchodu dostane mladý člověk věcnou pomoc nebo 

jednorázový příspěvek, a to v maximální výši 15 000 Kč, a má právo na poskytování 

poradenské pomoci aţ do 2 let po opuštění zařízení (§ 33). Děti odcházející z ústavního 

zařízení se obvykle vydávají dvěma cestami. Jedni se vrací k původní rodině. Analýza MVČR 

(Štreit, 2007), která zkoumala osudy dětí po opuštění náhradní péče, udává informaci, ţe 

v jejím vzorku se 2/3 dětí opouštějících ústavní péči vrací k původní rodině. Tím je vyřešeno 

bydlení a rodina také poskytne zázemí a citovou podporu. Z takovéto rodiny bylo dítě 

odebráno z důvodu nedostačující výchovy, objevoval se např. alkoholismus, dlouhodobá 

nezaměstnanost či kriminální aktivity rodičů. Mladý dospělý se většinou velmi rychle ztotoţní 

s tímto stylem ţivota. Děti, které se nemají kam vrátit, si musí zajistit bydlení a zaměstnání. 

Často nemají příliš dobré vzdělání a pracovní uplatnění nacházejí s obtíţemi. Proţívají 

euforické pocity svobody, kterou si chtějí uţít za kaţdou cenu. Často však podcení 

zodpovědnost, která je s touto svobodou svázána. Díky povahovým rysům, jako je sklon 

k agresivitě, netrpělivost apod., hůře vycházejí s kolegy i nadřízenými v zaměstnání, hůře 

navazují vztahy a hledají si přátele. Tyto neúspěchy mohou vést k sociálně patologickým 

jevům jako je alkoholismus, gamblerství, majetková trestná činnost. Podle výše zmíněné 

analýzy se trestné činnosti po odchodu z ústavu dopustilo 56 % zkoumaných osob (ze vzorku 

17,5 tisíce dětí).   

Problém odchodu z ústavního zařízení by se dal celkově shrnout dvěma 

charakteristikami. Za prvé jsou to specifické vlastnosti odcházejících dětí (zděděné nebo 
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získané pobytem v ústavním zařízení), které jim znesnadňují zapojení se do společenského 

ţivota. Za druhé je to absence „záchytné sítě“ rodiny, známých apod., na kterou by se mohly 

obrátit v případě potřeby (dále to rozebírá v časopise Příprava na nezávislý ţivot Véronique 

Lerch, 2009).  

Někdo by mohl namítnout, ţe nevýhody pobytu v ústavu jsou konfrontovány 

s pobytem dítěte ve fungující rodině. Ţe ohroţená rodina, kde mají rodiče sami například 

problém hospodařit s penězi, nebo kde je dítě zanedbáváno, nemůţe potřeby svých dětí 

dostatečně naplnit a potřebné dovednosti dítě naučit. Takový člověk se můţe domnívat, ţe by 

nejlepším řešením mohla být pěstounská péče. Od toho ale slouţí sociální sluţby a různé 

vzdělávací programy, které chybějící dovednosti rodiče či celou rodinu naučí. Nebo se o to 

alespoň pokusí před tím, neţ bude dítě z rodiny odebráno. To je podstata celé této 

problematiky. Prvním krokem má být podpora původní rodiny. V části případů můţe dojít i 

ke krátkodobému pobytu dítěte v náhradní rodině či specializovaném ústavním zařízení, 

během kterého se rodiče připravují na návrat dítěte (za spolupráce odborníků). Druhým 

korkem je umístění dítěte do náhradní rodiny. U určitého počtu dětí se musí přistoupit 

k umístění do ústavního zařízení. Ale při dodrţování tohoto postupu by to mělo být mnohem 

méně, neţ je tomu doposud. Takto je popsán způsob práce s rodinou i v zákoně (č. 359/1999 

Sb.) a různých metodických dokumentech.  

V neposlední řadě je třeba zmínit finanční stránku celé věci. Náklady na efektivní 

pomoc a podporu ohroţeným rodinám totiţ pravděpodobně budou niţší neţ náklady na pobyt 

dítěte v ústavu. Ty činí zhruba 40 000 měsíčně (podle typu zařízení) (Macela, 2011). Kovařík 

na konferenci Fungující rodina řekl, ţe koruna vynaloţená na prevenci ušetří sto, dvě stě, pět 

set, tisíc korun na represi nebo na ochranu (Národní centrum pro rodinu, 2003). Nejde jen 

o náklady spojené s přímou péčí o děti. Nevhodná výchova, kdy se jedince nepodaří 

dostatečně socializovat, a která u něj rozvine poruchy chování, bude stát společnost další 

finance. Ve Velké Británii byl proveden výzkum zaměřený na náklady spojené 

s antisociálním chováním lidí mezi 10 a 28 roky. Člověk s těmito problémy stojí společnost tři 

krát více neţ bezproblémový jedinec (jde především o náklady v resortu policie, trestní 

justice, sociálních sluţeb, nezaměstnanosti) (Scott et al. in Kekkonen a další, 2012).  
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3 Možnosti práce s ohroženou rodinou 

Přímou práci s rodinami vykonávají za prvé orgány sociálně-právní ochrany dětí obcí 

s rozšířenou působností v rámci přenesené působnosti, za druhé organizace poskytující 

sociální sluţby, za třetí poradenská zařízení spadající pod Ministerstvo školství, mládeţe a 

tělovýchovy (dále MŠMT) (střediska výchovné péče, diagnostické ústavy).  

3.1 Sociálně právní ochrana dětí na obcích s rozšířenou působností 

Sociálně právní ochrana dětí (dále SPOD) vychází z principu, ţe stát je zodpovědný za 

ochranu dětí, především ochranu jejich zdravého vývoje. Je zdůrazněno preventivní působení 

na rodinu, pokud to rodinné podmínky potřebují. Jedním z cílů sociálně právní ochrany je 

také sanace rodin. (Krausová, a další, 2006) 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 359/1999 Sb.) ji vymezuje jako  

1) Ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a jeho ochranu 

2) Ochranu oprávněných zájmů dítěte 

3) Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny 

Zákon dále definuje okruh dětí, na které se sociálně-právní ochrana vztahuje. Tento 

okruh zahrnuje také děti, jejichţ výchovu rodiče nějakým způsobem nezvládají. 

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany (dále OSPOD), 

především krajské a obecní úřady a další dle zákona (§ 4, zákon č. 359/1999 Sb.). Obecní 

úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále ORP) mají k ohroţeným dětem a 

jejich rodinám nejblíţe, mají přehled o místních podmínkách a moţnostech. Proto jim zákon 

ukládá nejvíce povinností v oblasti ochrany dětí a pomoci jejich rodinám. Obecní úřad ORP 

má tyto povinnosti: 

 Zajišťuje omezování nepříznivých vlivů působících na děti. 

 Pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny. 

 Zpracovává individuální plán ochrany dítěte, který stanovuje příčiny ohroţení 

dítěte a opatření k pomoci rodině. Cílem plánu je napravení situace v rodině a 

zamezení odejmutí dítěte.  

 K řešení obtíţných rodinných situací pořádá rodinné konference, poskytuje 

rodičům poradenství. 

 Věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní. 

 Můţe zřizovat zařízeními sociálně-právní ochrany.  
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Obecní úřady ORP mají moţnost uloţit rodičům povinnost, aby vyuţili pomoc 

odborného poradenského zařízení. Tato poradenská zařízení však musí být dostupná 

(Krausová, a další, 2006). 

Specifickým rysem pracovníků OSPOD je jejich pouţití moci. Mohou konat úkony 

bez souhlasu rodičů či dítěte, např. provést šetření v místě bydliště, dotazovat se na rodinu ve 

škole, u lékaře, mají právo (v některých případech povinnost) podat návrh soudu na konkrétní 

opatření. Tyto pravomoci mohou brzdit efektivní spolupráci s rodinou. Nicméně má tato 

instituce své nezastupitelné místo v celém procesu a je ţádoucí, aby mezi pracovníky 

OSPOD, neziskovými organizacemi nabízejícími sanaci a dalšími odborníky fungovala 

spolupráce (Bechyňová, a další, 2008).  

3.2 Sociální služby 

Podpora je ohroţeným rodinám nabízena v rámci sociálních sluţeb. Sociální sluţby 

patří v rámci státní sociální politiky pod sociální péči. Sociální péče je poskytována osobám, 

které se ocitly ve stavu nouze a které tuto situaci nejsou schopny řešit sami. Sluţby se 

poskytují v případě, ţe je to v dané situaci efektivnější, neţ poskytování finanční pomoci 

(Tomeš, 2010). 

Sociálními sluţbami se zabývá zákon č. 108/2006 Sb. Zde najdeme rozlišení na sluţby 

poradenské, péče a prevence. Rodinám jsou určeny za prvé poradenské sluţby, ale především 

sluţby sociální prevence. Tomeš (2010) označuje preventivní sluţby jako zvláštní druh 

sociální regulace. Tím, ţe jsou regulovány určité oblasti ţivota, stát chrání občany před 

vznikem sociální události a sniţuje tak sociální napětí ve společnosti. Preventivní činností je 

především vyhledávání ohroţených dětí a působení na ně a jejich rodiny, aby se předešlo 

problémům. Dále jsou tyto sluţby zaměřeny na sniţování rizika sociálního vyloučení osob, 

které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. 

 

Manželské a rodinné poradny 

Cílem práce poraden je praktické řešení obtíţné situace člověka, a to pomocí 

psychologického, psychosociálního a sociálně právního poradenství, součástí mohou být 

i terapeutické činnosti. 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) 

Jedná se o sluţby terénní nebo ambulantní, které jsou zaměřeny na pomoc a podporu 

rodinám s dítětem, jehoţ vývoj je ohroţen a rodiče problematickou situaci nejsou schopni 
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sami zvládnout. V rámci sluţby je za prvé nabízena pomoc při obstarávání osobních 

záleţitostí. Za druhé jsou to výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, např. praktický 

nácvik dovedností zaměřených na výchovu dítěte, rodičovského a partnerského chování a 

komunikace, dále jde o motivaci k nalezení a udrţení zaměstnání, dodrţování plánů 

hospodaření, splátkových kalendářů apod. Další činností je zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, určeného např. matkám na mateřské dovolené, dětem, které mají 

problémy se zapojením do kolektivu. Dále jsou nabízeny sociálně-terapeutické činnosti, tedy 

sluţby psychoterapeuta.  

 

Terénní programy (TP) 

Terénní programy jsou terénní sluţby určené pro širokou škálu osob ţijících 

rizikovým způsobem ţivota. Cílová skupina také zahrnuje rodiny ţijící ve vyloučených 

lokalitách. V rámci sluţby je nabízena pomoc při uplatňování práv, obstarávání osobních 

záleţitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V praxi se jedná o pomoc 

s řešením finanční situace, pomoc při kontaktu s úřady a dalšími institucemi, napojení na další 

sluţby.  

 

Azylové domy (AD) 

V kontextu ohroţených rodin mluvíme o azylových domech pro matky, otce nebo 

rodiče s dětmi. Azylové domy poskytují nejen přechodné ubytování, ale snaţí se svým 

klientům pomoci uspořádat si své záleţitosti tak, aby se o sebe mohli začít starat sami.  

 

Krizová pomoc (KP) 

Krizová pomoc můţe mít podobu terénní, ambulantní nebo pobytovou. Je určena pro 

všechny osoby, které jsou ohroţeny na zdraví či ţivotě a nemohou svou situaci řešit vlastními 

silami.  

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) 

Tato sluţba můţe mít nejrůznější konkrétní podoby a je určena neorganizovaným 

dětem a mládeţi, které jsou ohroţeny společensky neţádoucími jevy. Nízkoprahová zařízení 

se snaţí sniţovat rizika spojená se způsobem ţivota těchto mladých lidí, pomáhají jim 

orientovat se v jejich právech a společenských pravidlech.  
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3.3 Zařízení zřizovaná MŠMT 

Střediska výchovné péče  

Střediska výchovné péče (SVP, střediska) jsou upravena zákonem č. 109/2002 Sb., 

o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních. Sluţby střediska jsou určeny pro děti do 18 let 

(v určitých případech do 26 let) s poruchami chování a dětem, u kterých hrozí riziko rozvinutí 

těchto poruch. Dále rodičům a vychovatelům, kteří jsou za výchovu těchto dětí odpovědní. 

Vyuţívání sluţeb můţe být dobrovolné či nařízené soudem. 

Středisko nabízí klientům poradenství, terapeutické, diagnostické, vzdělávací, 

speciálně-pedagogické, psychologické, výchovné, sociální a informační sluţby. Mohou mít 

formu ambulantní, terénní, celodenní, internátní.  

Další podrobnosti upravuje vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti 

o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče. 

Střediska jsou součástí systému ústavní výchovy. Často jsou řízena řediteli ústavních 

zařízení. I díky tomu jsou často vnímána jako předstupeň ústavní výchovy. (MPSV, 2011b) 

 

Diagnostické ústavy 

Diagnostický ústav je stejně jako předešlé zařízení upraven zákonem č. 109/2002 Sb. 

Diagnostický ústav je primárně určen pro diagnostiku dětí, u kterých soud rozhodl o jejich 

umístění do ústavní výchovy. Je ale moţné sem umístit i dítě s poruchami chování, o jehoţ 

umístění poţádali sami rodiče. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče. Tato 

moţnost je posledním zněním zákona umoţněna pouze do 31. srpna 2017. Poté budou 

k tomuto účelu slouţit jiná zařízení.  

3.4 Metody práce 

Praxe ukázala, ţe ohroţené rodiny vyţadují specifický přístup.
3
 Nelze jim nabídnout 

stejné sociální sluţby jako ostatním cílovým skupinám. Efektivnější jsou specifické programy 

dlouhodobého charakteru, které jsou často zaloţené na spolupráci více odborníků. Důleţité 

také je, aby se k rodině dostala podpora včas. Čím dříve se s rodinou začne pracovat, tím 

dříve se podchytí problémové oblasti a je větší šance na nápravu. Ve Finsku byl realizován 

longitudinální výzkum zaměřený na význam pravidelných návštěv zdravotních sester 

v domácnostech s malými dětmi. Bylo prokázáno, ţe tyto návštěvy významně sníţily 

                                                 
3
 Viz např. kniha Working with multiproblem families od Lisa Kaplan, str.3 



Diplomová práce  Krajská rodinná politika zaměřená na ohroţené rodiny 

30 

 

psychické poruchy a viditelné poruchy chování u mladých lidí. (Aronen and Arajärvi in 

Kekkonen a další, 2012). 

V České republice nebyla dlouhou dobu k dispozici ţádná závazná metodika, která by 

upravovala postupy práce a spolupráce odborníků při práci s ohroţeným dítětem a jeho 

rodinou. Záleţelo na kaţdém pracovníkovi, jak bude v daných případech postupovat. 

(Bechyňová, a další, 2008)  

Jako doporučená metoda práce, která se u nás postupně ujímá, je sanace rodiny. Ta 

byla pracovníkům OSPOD doporučena jako vhodný postup i Metodickým doporučením 

Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV) č. 9/2009. Dalšími metodami jsou rodinná 

terapie, videotrénink interakcí a další. 

3.4.1 Sanace 

Nejširší definici nabízí Matoušek (2008), který říká, ţe sanace se rovná v podstatě 

jakékoliv práci s rodinou. Konvičková a Bechyňová, autorky knihy Sanace rodiny (2008), 

však chtějí rozlišit mezí prací zaměstnanců OSPOD a sanací rodiny prováděnou 

v neziskových organizacích. V jejich pojetí je tedy sanace rodiny soubor opatření, sociálních 

sluţeb a programů, které jsou zaměřeny na rodiče a dítě, které je označeno za ohroţené (jeho 

sociální, biologický a psychologický vývoj je ohroţen). Při neřešení této situace často dochází 

k odebrání dítěte z rodiny. Cílem sanace je „předcházet, zmírnit nebo eliminovat příčiny 

ohroţení dítěte“. Jde o změnu rodinných poměrů takovým způsobem, aby nebylo zapotřebí 

odebrat dítě z rodiny nebo aby se do rodiny mohlo vrátit. Důleţitou součástí je i práce na 

udrţitelnosti této změny rodinných podmínek. Program vede rodinu k tomu, aby poznala a 

pochopila příčiny svých těţkostí a moţnosti jejich řešení.  

Pojem sanace se neobjevuje v ţádném zákoně, protoţe se nedá jednoznačně definovat 

a právně uchopit. Nicméně se někde dají nalézt ustanovení, která umoţňují sluţbu sanace 

vyuţít. Za prvé se jedná o zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Zde je 

uvedeno, ţe obecní úřad obce s rozšířenou působností můţe rodičům uloţit, aby navštívili 

odborné poradenské zařízení. Dále má za úkol poskytnout pomoc rodičům, jejichţ dítě bylo 

umístěno mimo rodinu. Navíc je jeho povinností tyto rodiče i dítě navštívit minimálně jednou 

za tři měsíce, aby přezkoumal, zda trvají důvody pro umístění dítěte mimo domov. Všechny 

tyto aktivity můţe zajistit nezisková organizace (případně obecní organizace), která nabízí 

sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, jeţ mají za cíl sanaci rodiny. V zákoně č. 

108/2006 Sb., o sociálních sluţbách spadá sanace pod sociálně aktivizační sluţby pro rodiny 
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s dětmi. Tyto sluţby nabízejí soubor aktivit, které vedou k obnovení či podpoře rodinných 

funkcí a pomáhají překonávat nepříznivou situaci, ve které se rodina ocitla.  

Existují faktory, které ovlivňují úspěšnost sanace. Ty je potřeba znát a umět s nimi 

pracovat, aby byl jejich vliv na celý proces co nejmenší. 

Za prvé existují rizikové faktory na straně rodiny. Rodiny, které se stávají klienty 

sanačních programů, mají specifické charakteristiky. Sami rodiče často ţili v nefungujících 

rodinách nebo ústavním zařízení. Mohou mít i další děti ţijící v náhradní výchově. Často se 

u nich objevuje alkoholismus, uţívání drog. Zpravidla mají nízké vzdělání, často jsou 

nezaměstnaní či nezaměstnatelní, mají problémy s financemi a bydlením. Rodiče nevěří 

sociálním pracovníkům, dalším odborníkům a institucím. Mají pocit, ţe je nikdo nechápe a 

chce jim jen uškodit.  

Dále jsou zde rizikové faktory prostředí. Před samotnou sanací je nutno zajistit 

finanční a bytovou situaci rodiny. Pokud rodina bude dennodenně řešit hrozbu ztráty bydlení 

či akutní nedostatek peněz na ţivobytí, nebude se moci soustředit na samotnou sanaci.  

Existují situace, kdy je sanace vhodná a naopak kdy se nedoporučuje. Za nevhodné 

situace se povaţuje obzvlášť kruté zacházení ze strany rodičů, rodiče nemají o dítě ţádný 

zájem, rodiče jsou závislí na alkoholu, drogách a odmítají se léčit, rodiče mají psychiatrické 

onemocnění a odmítají, aby jejích lékař při sanaci spolupracoval, rodiče částečně zbaveni 

způsobilosti, kteří odmítají spolupráci s opatrovníkem.  

V rámci sanace pracuje s rodinou multidisciplinární tým. Jeho členy jsou pracovník 

sociálně-právní ochrany dětí, pracovník organizace poskytující sanaci, pracovník ústavního 

zařízení, pokud je tam dítě umístěno, a další odborníci (učitel, lékař apod.).  

Jednou z důleţitých aktivit je pořádání případových konferencí. Případová konference 

je událost, kde se setkají všichni pomáhající pracovníci a další osoby v kontaktu s rodinou. 

Cílem setkání je navrţení řešení nepříznivé situace rodiny. Nastavením společných cílů a 

strategií se docílí toho, ţe všichni aktéři budou k rodině přistupovat stejně, budou od ní mít 

stejná očekávání, stejné poţadavky. Šance na zlepšení nepříznivého stavu je potom vyšší. 

I kdyţ nějaká míra komunikace mezi zainteresovanými osobami vţdy existuje, často není 

povaţována za dostatečnou. Na národní úrovni není ţádný prováděcí předpis, který by 

komunikaci upravoval. 

Účinnost aktivit směřujících k prevenci zanedbávání se odvíjí od toho, v jakém věku 

dítěte je podpora rodině nabídnuta. Pokud se podaří rizikovou rodinu vytipovat jiţ před 

narozením dítěte nebo krátce po něm a pokud tato podpora trvá dostatečně dlouho, je velká 

pravděpodobnost, ţe dítě bude bez větších problémů vyrůstat v rodině. Autoři publikace dále 
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tvrdí, ţe ochota rodičů přijímat pomoc krátce po narození dítěte je velmi vysoká, proto je 

vhodné tuto sluţbu nabízet v této době. To je především úkolem pracovníků OSPOD. Je 

důleţité, aby o programu sanace věděli a aby byla v jejich regionu dostupná.  

Program sanace rodiny je často neznalými odborníky kritizován. Tento negativní 

postoj částečně pramení z nereálných očekávání od sanace. Mnohoproblémová rodina nemůţe 

být „vyléčena“ za několik týdnů. Potřeba je naopak intenzivní dlouhodobá spolupráce. 

Důleţitý je taky správný výběr rodiny, pro kterou je program sanace vhodný. Před samotnou 

sanací vzniká sanační plán rodiny, který by měl být výsledkem dohody multidisciplinárního 

týmu.  

Autorky knihy uvádějí, ţe „sanaci nelze povaţovat za cestu ke zrušení dětských 

domovů“(s. 15). V některých případech je odebrání dítěte nutné a leckdy i prospěšné. Ale i 

v této situace je práce s rodinou důleţitá, protoţe můţe pomoci upravit podmínky v rodině 

takovým způsobem, aby se dítě mohlo vrátit. (Bechyňová, a další, 2008) 

3.4.2 Videotrénink interakcí - VTI 

Tato metoda je zaměřena především na řešení problémů v komunikaci. Je vyvinuta 

právě pro rodiny, kde existují problémy s výchovou a vedením dětí. Uskutečňuje se 

v domácím prostředí klientů, kde je moţné na kameru zachytit běţnou interakci rodiče a dítěte 

a poté s ní pracovat. Je moţno ji vyuţít ihned po porodu, v porodnici, při pobytu v azylovém 

domě apod. 

V praxi to vypadá tak, ţe pracovník natočí na videokameru běţnou situaci klienta, sám 

poté provede rozbor, při kterém vybere ty momenty komunikace a interakce, které jsou pro 

klienty přínosné a pozitivní. O nich potom s klienty mluví a podporuje je v jejich opakování. 

Pro rodiče je to dobrá příleţitost, jak se naučit reagovat na dítě vhodným způsobem. 

Tato metoda je zaloţena na tezi, ţe rodiče i jejich děti mají velkou touhu spolu dobře 

komunikovat. Někdy to jen neumějí. Jsou zablokováni v komunikačních stereotypech, které 

nedokáţí překonat. VTI jim pomůţe si osvojit nové a lepší komunikační strategie. Důleţité je 

tedy nezabývat se tím špatným v komunikaci, ale nacházet to pozitivní a to rozvíjet.  

Metoda vznikla v 80. letech 20. století v Nizozemí. Do České republiky se dostala po 

revoluci, kdy ji začala propagovat organizace SPIN. V současné době zde působí okolo 90 

organizací, které tuto metodu mohou vyuţívat.  (SPIN, 2012) 

3.4.3 Další metody, programy a služby realizované u nás či v zahraničí  

Následující metody a programy byly představeny a diskutovány především na 

semináři MPSV věnovaném sluţbám pro rodinu a děti (MPSV, 2011b).  
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Trénink pozitivního rodičovství 

Tréninkový program působí jako prevence výchovných problémů, pomáhá k vytvoření 

zdravého vztahu mezi dítětem a rodičem.  

 

Programy psychosociální podpory pro rodiče samoživitele, zejména otce 

Programy fungují jako primární prevence. Jsou zaměřeny na podporu zvládání 

rodičovských rolí, sladění rodinného a profesního ţivota, řešení ekonomické situace.  

 

Poradenská centra pro rodiny, kde se vyskytuje závislost 

Závislosti se mohou týkat alkoholu, psychoaktivních látek, hazardních her apod. 

Centra mohou být zaměřena na širokou škálu klientů – těhotné závislé ţeny, program pro 

závislé děti, svépomocné skupiny. 

 

Programy typu Pět P  

5P znamená Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence. Jedná se o dobrovolnický 

program, zaměřený na děti a mládeţ od 6 do 15 let, které mají problémy se začleněním do 

kolektivu z různých důvodů. Dítě má moţnost navázat přátelský vztah s dospělým 

dobrovolníkem, se kterým tráví část svého volného času (většinou 1x týdně). Tento 

pravidelný kontakt pomáhá dítěti zvyšovat své sebevědomí, sociální dovednosti, motivuje ho 

k navazování dalších vztahů s vrstevníky.  

 

Komunitní centra 

Komunitní centra nabízejí širokou škálu sluţeb, hlavně praktického rázu – pomoc 

v nezaměstnanosti, poradenství, programy finanční gramotnosti, volnočasové aktivity či 

nízkoprahová centra pro mladistvé.  

 

Centra pro rodinu 

Opět jde o komplexní nabídku sluţeb, především různé druhy poradenství, 

dobrovolnické programy v rodinách, vzdělávání. 

 

Preventivní terénní programy zaměřené na celou rodinu 

Tyto programy jsou šité na míru konkrétním potřebám jednotlivých rodin. Pracuje se 

na základě plánu sestaveného rodinou a odborníkem. Cílem je zvládnutí sociálních dovedností 
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tak, aby byly rodiny schopny sami řešit své záleţitosti na úřadech, vychovávat své děti, 

hospodařit s penězi.  

Podobnou sluţbou je rodinná asistence, která je zaloţena na nedirektivním, 

dobrovolném přístupu. Hlavním smyslem je podpora rodiny, práce s jejími očekáváními od 

svých členů i od okolí i naopak s očekáváním okolí od rodiny.  

 

Krátkodobá pěstounská péče 

Jako sluţba pro rodiny se dá povaţovat také krátkodobá pěstounská péče, která 

umoţňuje na krátkou dobu umístit dítě mimo rodinu. Rodiče si v této době mohou upravit své 

podmínky tak, aby se mohlo dítě do rodiny co nejdříve vrátit. Zároveň mohou být s dítětem 

v kontaktu a budou vědět, ţe jde o dočasné řešení.  

 

Rodinná terapie či psychoterapie rodiny  

Mohou být zaměřeny na jednotlivce nebo celé rodiny. Snaţí se pozitivně ovlivňovat 

interakce a komunikaci v rodině, očekávání a motivace chování členů rodiny. Účelem je 

vytvoření jasného komunikačních prostoru, vydefinování rolí, odpovědností, hranic; dále 

pochopení potřeb členů rodiny, zvýšení empatie. Terapie by měla mít jasně definovaný cíl, 

aby byl vidět dosaţený pokrok a aby bylo jasné, kdy je moţné ji ukončit. Rodinná terapie 

můţe být poskytována v poradnách pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy, v privátních 

ordinacích (Matoušek, 2008). U terapeutických programů se udává úspěšnost 60 %, zbytek 

rodičů své nevhodné chování vůči dětem neumí změnit (Matoušek, 2003). 

 

Dobrovolnictví v rodinách 

Dobrovolník dochází pravidelně dlouhodobě do konkrétní rodiny. Můţe být zaměřen 

jak na podporu dětí, tak rodičů. Příkladem můţe být dobrovolnický program organizace 

Home Start. Dobrovolníky jsou rodiče, kteří sami vychovávají či vychovávali děti. 

Dobrovolníci tak v rodinách předávají své zkušenosti s výchovou dětí a vedením domácnosti. 

Kaţdý dobrovolník musí projít školením, kde se učí, jak vhodně komunikovat s rodinou a 

zvládat problémové situace. (MPSV, 2011b) 
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4 Právní a politický rámec podpory rodiny 

Neexistuje ţádný mezinárodní lidskoprávní dokument, který by se zabýval pouze 

rodinou. Na druhou stranu je její ochrana zmíněna ve všech základních dokumentech 

o lidských právech a v některých dalších, týkajících se především dětí a postavení muţů a 

ţen. 

V Českém právním řádu je v této oblasti nejdůleţitější zákon o rodině a zákon 

o sociálně-právní ochraně dětí.  

4.1 Mezinárodní právní a politická úprava 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy, 1950 

Úmluva obsahuje právo na zaloţení rodiny (článek 12) a právo na respektování 

rodinného ţivota (článek 8). Právo na ochranu či podporu rodiny však není předmětem této 

úmluvy. Česká republika se stala stranou úmluvy v roce 1992.  

 

Evropská sociální charta Rady Evropy, 1961 

Tento dokument doplňuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod Rady 

Evropy (1950) o sociální práva. Článek 16 definuje právo rodiny na sociální, právní a 

hospodářskou ochranu, článek 30 právo na ochranu před chudobou a sociálním vyloučením. 

Státy se při ratifikaci zavazují k tomu, ţe zabezpečí alespoň pět ze základních sedmi 

sociálních práv a několik dalších (Tomeš, Koldinská, 2003). ČR Chartu ratifikovala v roce 

1999. Zavázala se zabezpečit články 3, 11, 12, 13 a 14 Charty a článek 4 Dodatkového 

protokolu, tedy nikoliv články týkající se podpory rodiny. 

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech OSN, 1966 

Článek 23 definuje rodinu jako základní jednotku společnosti a smluvní státy se 

zavázaly respektovat, ţe rodina má právo na ochranu ze strany společnosti a státu, a proto jí 

státy mají poskytovat co nejširší moţnou pomoc a ochranu. 

 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech OSN, 1966 

 Tento pakt ČR ratifikovala v roce 1975. Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech o rodině výslovně hovoří v čl. 10: „Státy, smluvní strany Paktu, uznávají, ţe:  

1. Nejširší moţná ochrana a pomoc by měla být poskytnuta rodině, která je přirozenou a 

základní jednotkou společnosti, zvláště k jejímu zaloţení a po dobu, kdy odpovídá za péči 
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a výchovu nezletilých dětí.“. Čl. 11 uznává právo kaţdého jednotlivce na přiměřenou ţivotní 

úroveň pro něj a jeho rodinu (…). Smluvní státy podniknou odpovídající kroky, aby zajistily 

uskutečnění tohoto práva, uznávajíce pro dosaţení tohoto cíle zásadní důleţitost mezinárodní 

spolupráce, zaloţené na svobodném souhlasu. 

 

Úmluva o právech dítěte OSN, 1989 

Úmluva navazuje na předchozí politické dokumenty - Ţenevskou deklaraci práv dítěte 

z roku 1924 a Deklaraci práv dítěte přijaté Spojenými národy v r. 1959. Úmluva se odvolává i 

na další lidskoprávní dokumenty, kde je výslovně uvedeno, ţe děti mají právo na zvláštní 

ochranu.  

 Jiţ preambule uvádí, ţe „rodina, jako základní jednotka společnosti a přirozené 

prostředí pro růst a blaho všech svých členů a zejména dětí, musí mít nárok na potřebnou 

ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze zbytku plnit svou úlohu ve společnosti (…).“ 

Článek 3 říká: „2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti 

takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemţ berou ohled na práva a 

povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho 

odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná správní opatření“. 

To rozšiřuje Článek 5: „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují 

respektovat odpovědnost, práva a povinnosti rodiny nebo obce, zákonných zástupců nebo 

jiných osob právně odpovědných za dítě, které směřují k zabezpečení jeho orientace a 

usměrňování při výkonu práv podle úmluvy v souladu s jeho rozvíjejícími se schopnostmi“. 

Článek 14 “uznává práva a povinnosti rodičů (…) usměrňovat dítě při výkonu jeho 

práva způsobem, který odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem“. 

Povinnost státu podporovat rodinu je zakotvena v článku 18: 

 „1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynaloţí veškeré úsilí k tomu, aby byla 

uznána zásada, ţe oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Rodiče 

nebo v odpovídajících případech zákonní zástupci mají prvotní odpovědnost za výchovu a 

vývoj dítěte. Základním smyslem jejich péče musí při tom být zájem dítěte.  

2. Za účelem zaručení a podpory práv stanovených touto úmluvou poskytují státy, 

které jsou smluvní stranou úmluvy, rodičům a zákonným zástupcům potřebnou pomoc při 

plnění jejich úkolu výchovy dětí a zabezpečují rozvoj institucí, zařízení a sluţeb pro děti.  

Článek 27 říká, ţe primární odpovědnost za výchovu dítěte mají rodiče a ţe stát je 

povinen usilovat o obnovu péče o dítě ze strany rodičů.  
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Evropská unie (dále EU) 

Podle principu subsidiarity je starost o sociální záleţitosti ponechána jednotlivým 

státům. Ochrana rodiny je zahrnuta v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.  

 

Listina základních práv EU, 2009  

Listina je součástí primárního práva EU. Podpora rodiny je vyjádřena v článku 33 - 

rodina má právo poţívat právní, hospodářské a sociální ochrany a v článku 34 – právo na 

sociální zabezpečení a sociální pomoc. 

4.2 Česká právní úprava 

Obsah jednotlivých zákonů bude popsán podrobněji v dalších kapitolách. Cílem této 

kapitoly je pouze vyjmenovat, které všechny zákony se podpory rodin dotýkají a co upravují. 

Nejvýše postaveným dokumentem České republiky, který zajišťuje podporu rodině je 

Listina základních práv a svobod ČR. Pojednává o tom článek 32 hlava čtvrtá (hospodářská, 

sociální a kulturní práva). Ten říká, ţe „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona“ a 

„Rodiče, kteří pečují o děti, mají právo na pomoc státu“. 

Definováním pojmu rodina se zabývá zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Zde jsou popsány 

vznik a zánik rodiny z právního hlediska, práva a povinnosti rodičů a dětí. Podporou rodiny se 

nezabývá.  

Důleţitějším je v tomto ohledu zákon o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. 

Zde je popsán nárok rodiny na pomoc a podporu při výchově dětí. Dále přiděluje úkoly 

a pravomoci různým státním orgánům. Velká část je pak věnována náhradní rodinné výchově.  

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a 

o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních (č. 109/2002 Sb.) obsahuje ustanovení 

o střediscích výchovné péče a diagnostických ústavech.  

Zákon o sociálních sluţbách (č. 108/2006 Sb.) taxativně jmenuje sociální sluţby, 

některé z nich jsou zaměřeny na ohroţené rodiny. Dále ukládá povinnost krajům 

vypracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních sluţeb na svém území. 

Povinnosti krajů upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). Kraj koná 

aktivity buď v přenesené, nebo samostatné působnosti, a to na základě zákona. Podobně jsou 

upraveny práva a povinnosti obcí (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)). 
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4.3 Státní rodinná politika zaměřená na ohrožené rodiny 

Česká republika nemá jednotnou koncepci rodinné politiky. Proto se mluví spíše 

o jednotlivých prorodinných opatřeních. Postupně vzniklo několik dokumentů, které se snaţí 

rodinnou politiku někam nasměrovat. Tato kapitola tyto dokumenty vyjmenovává a zaměřuje 

se na ty části, kde se pojednává o ohroţených rodinách a o regionální rodinné politice.  

 

Národní zpráva o rodině, 2004 

Prvním významným dokumentem byla Národní zpráva o rodině. Jejím cílem bylo 

zmapování tehdejší situace ţivota rodin a jejich potřeb v České republice. Zároveň byly 

popsány legislativní a institucionální nástroje pro podporu rodiny a analyzovány nedostatky 

systému. Jak vyplývá z názvu, jedná se o zprávu, tedy popisný dokument. I kdyţ obsahuje 

návrhy na opatření, není to ještě koncepční dokument. Autoři zprávy o rodině konstatují, ţe 

význam krajské rodinné politiky je v naší zemi podhodnocen. Jednorázovým 

nesystematickým opatřením chybí dlouhodobá koncepce a vize (MPSV, 2004). 

 

Národní koncepce rodinné politiky, MPSV 2005 

Toto je první koncepční dokument v oblasti rodinné politiky v České republice. Je zde 

napsáno, ţe výchova a péče o děti není jen soukromou záleţitostí rodičů, ale ţe na ní závisí i 

úspěšný rozvoj celé společnosti, a proto by měl stát rodiny podporovat.  

Cílem dokumentu je proměna celé atmosféry ve společnosti a vytyčení rodiny jako 

jedné z hlavních hodnot v naší společnosti. Dále je to tvorba prostředí  a podmínek příznivých 

pro rodinu. Mezi specifickými cíli je snaha minimalizovat nerovné příleţitosti dětí 

z ekonomicky a sociálně slabých či neúplných rodin.   

Koncepce rodinné politiky obsahuje konkrétní opatření. Jedna část se zabývá finanční 

podporou rodin a bydlení. Další oblastí jsou sluţby pro rodiny, a to jak sociální, tak sluţby 

podporující fungující rodiny. Konkrétním opatřením je Rozvíjení sítě sluţeb pro rodiny 

(iniciace vzniku nových a rozvoj stávajících sluţeb pro rodiny), jehoţ součástí je i 

Vypracování komplexní koncepce rozvoje sluţeb pro rodiny. 

Píše se zde také o podpoře rodiny na úrovni krajů a obcí, která se v kontextu celé 

rodinné politiky jeví jako stěţejní. Obcím a krajům je potřeba pomoci formou finančních 

dotací a metodických podkladů (MPSV, 2005). 

 

Národní koncepce podpory rodin s dětmi, MPSV 2008 
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Dokument Národní koncepce podpory rodin s dětmi je podobný Národní koncepci 

z roku 2005. Je kritizována nedostatečná aktivita krajů ve věci rodinné politiky. Je vyjádřena 

podpora neziskovým organizacím zabývajícím se posilování tzv. rodičovských kompetencí a 

nutnost posilovat informovanost rodičů o potřebách a vývoji dětí a sluţbách pro rodinu.  

V koncepci je popsáno odhodlání motivovat obce a kraje k zapojení do tvorby 

a realizace rodinné politiky. Doporučeno je nejprve analyzovat situaci a potřeby rodin na 

území kaţdého kraje a následně vytvořit vhodnou koncepci. Je také přislíbeno vypracování 

podkladového dokumentu pro realizaci krajské a obecní rodinné politiky a metodiky pro 

orgány obcí a krajů k vyuţívání sluţeb rodinného poradenství. Plánovaná jsou pravidelná 

setkání zástupců krajů zodpovědných za regionální rodinnou politiku a MPSV.  

Tato koncepce byla později vyhodnocena. Jako pozitivní bylo viděno vytvoření 

metodického doporučení Rodinná politika na úrovni krajů a obcí a organizování kaţdoročního 

setkání pracovní skupiny Regionální rodinná politika, kterých se účastní zástupci krajů a 

nestátních neziskových organizací (dále NNO). V rámci těchto setkání bylo krajům 

doporučeno vypracování krajských koncepcí rodinné politiky. Naopak vytvoření metodiky o 

sluţbách rodinného poradenství v době hodnocení koncepce nebylo splněno. (MPSV, 2008) 

 

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 - 2012 

V tomto dokumentu byly definovány prioritní sociální sluţby. Ty byly vybrány na 

základě toho, ţe do této doby nebyly dostatečně rozvíjeny nebo dostatečně dostupné, ačkoliv 

to poptávka a i evropské trendy vyţadovaly. Sluţby pro ohroţené rodiny mezi nimi nebyly, 

ale byly zahrnuty sluţby terénní sociální práce a terénní a ambulantní programy pro osoby 

ohroţené sociálním vyloučením a pro rizikovou mládeţ. Platnost tohoto dokumentu byla 

prodlouţena o jeden rok, tedy do roku 2013 (MPSV, 2011a). 

 

Národní strategie ochrany práv dětí - „Právo na dětství“ 

V lednu 2012 byla vládou schválena Národní strategie ochrany práv dětí - „Právo na 

dětství“ (MPSV, 2012c). Strategie obsahuje 4 priority (kam patří mimo jiné Právo na 

rodinnou péči a Zajištění kvality ţivota pro děti a rodiny). Dále bylo stanoveno 16 dílčích cílů 

a k nim přiřazeny konkrétní aktivity. Podporou ohroţených rodin se zabývají následující: 

 Podpora pozitivního rodičovství 

o Podpora vzniku a činnosti sluţeb pro rozvoj rodičovských kompetencí 

o Opatření na podporu pozitivního rodičovství 

 Vytvoření a zpřístupnění sluţeb a podpory rodinám a dětem 



Diplomová práce  Krajská rodinná politika zaměřená na ohroţené rodiny 

40 

 

o Podpora vzniku komunitních sluţeb 

o Vytvoření sítě komplexních sluţeb 

o Vytvoření mechanismů krizového a podporovaného bydlení 

 

 Sjednocení systému 

o Legislativní vymezení role obcí a krajů 

K naplnění cílů strategie slouţí akční plány. První byl vytvořen na roky 2012-2015. Zde je 

plánováno: 

1) Detailní analýza stávající sítě sluţeb pro ohroţené děti 

2) Definování a pilotní ověření sítě sluţeb pro práci s rodinami a dětmi (v rámci toho 

bude stanovena i role krajů v novém systému) 

3) Legislativní vymezení role krajů a obcí 

4) Pilotní realizace projektů podporovaného bydlení 

5) Definice sociálních sluţeb pro osoby v bytové nouzi 

6) Vytvoření komplexního řešení problematiky sociálního bydlení, jejíţ součástí bude 

cílová skupina rodin s dětmi 

7) Realizace pilotní kampaně na vyhledávání pěstounů – na úrovni krajů 

8) Legislativní úpravy navazující na návrh optimalizace řízení a financování systému 

péče o ohroţené děti – budou se týkat i rolí krajů (MPSV, 2012c) 

 

Rodinná politika na úrovni krajů a obcí, metodické doporučení, 2008 

Jako obecný cíl rodinné politiky je uvedeno vytvoření společenského prostředí 

přátelského rodině.  

Hlavní cíl regionální rodinné politiky je vytvoření příznivých podmínek pro vznik a 

fungování rodin. Dále je uvedeno 6 specifických cílů, ţádný z nich se netýká podpory 

ohroţených rodin. Za zmínku přesto stojí cíl Zapojení všech aktérů na místní úrovni. 

Metodika dále vyjmenovává oblasti podpory, na které se rodinná politika zaměřuje. Je mezi 

nimi i podpora rodin se specifickými potřebami a podpora zapojení krajů a obcí do rodinné 

politiky. Rodiny se specifickými potřebami jsou definovány jako rodiny, které vlastními 

silami nezvládají materiálně zabezpečit své členy a plnit své funkce. Tento pojem tedy 

zahrnuje i ohroţené rodiny, tak jak jsou vymezeny v této práci. Podpora v této oblasti 

obsahuje opatření na zabránění hrozící chudobě, řešení bydlení, omezování sociálního 

vyloučení. Důleţitý je proto rozvoj sociálních sluţeb zaměřených na tyto oblasti. 
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Regionální rodinná politika je podle tohoto dokumentu důleţitá zejména proto, ţe 

obce a kraje mají ke svým občanům blíţe a mohou tak lépe reagovat na jejich potřeby. Navíc 

mají mnoho kompetencí, díky kterým mohou realizovat spoustu aktivit. Jde například 

o podporu bydlení, poskytování sluţeb pro rodiny.  

Dokument obsahuje návrh tvorby krajské rodinné politiky: 

 Nejprve je třeba rozhodnout, kdo se rodinnou politikou bude zabývat. Nejlepší je 

vytvoření výboru či komise a speciální oddělení na krajském úřadě.  

 Dále je potřeba zmapovat situaci, tzn. potřeby jednotlivých typů rodin a nabízené 

sluţby a aktivity.  

 Tyto informace je třeba zanalyzovat a stanovit oblasti podpory.   

 Následně se vypracuje regionální zpráva o rodině, která vychází z informací 

zjištěných v předešlých krocích. 

 Nakonec je vytvořena regionální koncepce rodinné politiky. Měla by mít podobu 

konkrétních termínovaných opatření, s měřitelnými cíli. (MPSV, 2008) 

 

Shrnutí 

Z uvedených dokumentů je patrné, ţe stát se začal rodinnou politikou zabývat 

poměrně pozdě. Zpracování Zprávy o rodině bylo dobrým prvním krokem. Jiţ v tomto 

dokumentu upozorňují autoři na to, ţe význam krajské rodinné politiky je v naší zemi 

podhodnocen. Ze zprávy o rodině vychází první koncepce rodinné politiky, která zahrnuje i 

opatření na rozvoj sociálních sluţeb pro ohroţené rodiny a podporu regionální rodinné 

politiky. Koncepce zpracovaná o 3 roky později je velmi podobná. Od té doby k ţádné 

aktualizaci nedošlo. Situace v této oblasti se ale rychle vyvíjí, proto by byla nová koncepce 

více neţ ţádoucí. Nejasná státní koncepce se promítá i do nedostatečného zpracovávání či 

realizace regionálních rodinných politik. Nekoncepčnost a časté změny rodinné politiky naší 

země jsou kritizovány i odborníky
4
. 

Nejvýrazněji se ohroţených rodin týká Národní strategie ochrany práv dětí a z ní 

vyplývající Akční plány. Opatření prvního akčního plánu představovala skutečnou změnu 

v celém systému, ale v praxi se jich mnoho realizovat nepodařilo. V současné době běţí druhý 

plán, který snad přinese lepší výsledky.  

                                                 
4
 Viz http://blisty.cz/art/57618.html, Rodinná politika: rodičovská a mateřská v kontextu slaďování rodinného  

a pracovního ţivota a rovných příleţitostí ţen a muţů, Národní koncepce podpory rodin s dětmi 

http://blisty.cz/art/57618.html
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5 Institucionální zabezpečení práce s ohroženými rodinami 

5.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Na centrální státní úrovni má rodinnou politiku na starosti Ministerstvo práce a 

sociálních věcí (dále MPSV). Rodinná problematika nejprve spadala pod Odbor sociální 

politiky, samostatný Odbor rodinné politiky existuje od roku 2004. V současné době se 

nazývá Odbor rodiny a ochrany práv dětí. Ten se dělí na Oddělení koncepce rodinné politiky 

a ochrany práv dětí a Oddělení transformace sluţeb pro rodiny a děti. Podporou ohroţených 

rodin se tedy zabývají obě oddělení. V roce 2006 byla zřízena pracovní skupina pro regionální 

rodinnou politiku, tvořená zástupci ministerstva, krajů a neziskových organizací.  

Úlohou MPSV je především koncepční a koordinační činnost, zpracovávání 

střednědobého národního plánu rozvoje sociálních sluţeb. Dále má ministerstvo na starosti 

metodickou podporu krajů a obcí. V rámci toho pořádá semináře a konference pro 

představitele obcí a neziskových organizací. Finanční podpora prorodinným organizacím je 

zajišťována dotačním řízením. V rámci řízení na rok 2013 jsou podporovány 3 oblasti:  

I. Preventivní aktivity na podporu rodiny 

II. Podpora rodin v agendě sociálně právní ochrany dětí 

III. Zavádění nových a inovovaných postupů a metod do přímé práce s rodinami, 

jejich pilotní ověření 

Celkem bylo pro rok 2013 vyčleněno 96 375 674 Kč. Při hodnocení projektů jsou 

bodově zvýhodněny organizace, které jsou podporovány rovněţ z krajských či obecních 

rozpočtů. (MPSV, 2012b) 

5.2 Kraj 

V demokratických společnostech není veškerá moc soustředěna do rukou ústředních 

orgánů státu, ale část pravomocí mají samosprávné orgány územních částí (Tomeš, 2010). 

Východiskem je myšlenka, ţe regionální orgány mají lepší přehled o situaci a potřebách na 

daném území a mohou tak na ně lépe reagovat. Ovšem záleţí na krajích samotných, jak se 

k rodinné politice postaví a zda to bude jejich priorita. 

Činnost krajů je upravena zákonem č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení). Orgány 

kraje jsou zastupitelstvo, rada, v čele stojí hejtman a správním orgánem je krajský úřad. 

Aktivity jsou vykonávány v rámci samostatné či přenesené působnosti.  

Nejprve budou popsány aktivity v přenesené působnosti. Na tuto činnost získávají kraje 

příspěvek ze státního rozpočtu (§29 (2)). Činnosti přenesené působnosti stanovují jednotlivé 
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zákony. Přenesená působnost je kontrolována věcně příslušnými ministerstvy. Krajský úřad 

v přenesené působnosti provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům 

obcí (§ 69a). 

V oblasti podpory rodin patří do přenesené působnosti sociálně-právní ochrana dětí 

(zákon č. 359/1999 Sb.). Kraje sice nejsou orgánem SPOD, ale sociálně právní ochranu 

zajišťují také. Hejtman má především povinnost zřídit Poradní sbor (§ 38a). Ten dříve slouţil 

pouze pro zprostředkování náhradní rodinné péče, novelou zákona se však jeho činnosti 

rozšířily. Novými úkoly jsou především „a) spolupráce na vytváření programů a koncepcí 

kraje v oblasti zajištění a rozvoje sluţeb pro rodiny s dětmi, náhradní rodinné péče, prevence 

sociálně patologických jevů a vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou 

a vzdělávací činnost dětí”, a dále „b) posuzování záměrů kraje na zřízení a provozování 

zařízení sociálně-právní ochrany“. Poradní sbor je tvořen odborníky z dané oblasti, tedy 

hlavně pediatry, psychology, zástupci obcí, sociálních sluţeb apod. 

Kraj má dále povinnosti v oblasti zajišťování sociálních sluţeb na svém území, tedy i 

sluţeb pro rodiny (§ 95, zákon č. 108/2006, Sb.). Jeho úkolem je především zjišťování potřeb 

obyvatel na svém území, šíření informací o nabízených sociálních sluţbách, zpracování 

střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb. Pro tvorbu plánu nebyla stanovena jednotná 

forma. Výhodou je, ţe plán můţe být sestaven přesně podle specifik a potřeb daného území. 

Na druhou stranu to však znemoţňuje mezikrajské porovnání plánů a jejich hodnocení, 

protoţe kaţdý kraj zvolil jinou metodu.  

Dále kraje vykonávají aktivity v samostatné působnosti neboli v rámci samosprávy. 

Hlavním úkolem je péče „o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů“ (§ 1, 

4). Metodická příručka MPSV říká, ţe se tato péče týká i podpory rodinného ţivota (2008a). 

Kraje mají pravomoc poskytovat dotace organizacím nabízejícím sociální sluţby na jeho 

území (§ 36). Kraj má dále moţnost zřídit fond určený na podporu prorodinných aktivit. 

Kraje mohou ze zákona zřizovat specializované orgány pro rodinnou politiku (komise a 

výbory kraje, odbory a oddělení na KÚ). Výbor či komise jsou iniciativní a poradní orgány 

kraje. Jejich činnost by měla být ovlivňována i dalšími aktéry kromě radních a zastupitelů. 

Vhodné jsou pro tento účel pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé úkoly. Hlavním úkolem 

je zpracovávání návrhů jednotlivých opatření, které jsou poté předkládány orgánům 

regionální správy a samosprávy (MPSV, 2008a). V praxi to zatím není běţné, rodinné 

záleţitosti bývají přiřazeny pod jiná oddělení. Autoři metodické příručky MPSV (2008a) 

říkají, ţe absence orgánů zaměřených na rodinnou politiku na krajské a obecní úrovni je 
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důvodem, proč existuje tak málo regionálních koncepcí rodinné politiky. Realizace 

prorodinných aktivit tedy záleţí na přístupu konkrétních jedinců v daném kraji.  

V rámci sociálně-právní ochrany dětí má kraj povinnost vytvářet předpoklady pro 

kulturní, sportovní a jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Dále má moţnost zřizovat 

zařízení sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o: 

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti 

Tato zařízení jsou zaměřena na pomoc při řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich 

dětí, na poskytování rad při výchově dětí a dalších problémů vyplývajících z péče o děti.  

 

Zařízení sociálně výchovné činnosti 

Tato zařízení se orientují na programy rozvíjení sociálních dovedností, výchovných 

činností a vyuţití volného času.  

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

Tato zařízení nabízejí krátkodobý pobyt dětí společně s intenzivní prací s rodinou. 

Jsou určena pro děti, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo pokud je jejich ţivot či příznivý 

vývoj váţně ohroţen. Zařízení poskytuje své sluţby nepřetrţitě. Rodiče dítěte mají povinnost 

hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče. Dále má zařízení nárok na státní příspěvek. 

O tomto příspěvku rozhoduje krajský úřad a také ho vyplácí.  

 

Výchovné rekreační tábory 

Účelem těchto táborů je zajištění volného času dětí a mládeţe během prázdnin a 

zároveň výchovné působení, které směřuje k redukování či odstranění poruch chování 

a k získání vhodných společenských a hygienických návyků. Pobyt dětí hradí rodiče, pokud 

jim není tento poplatek z důvodu jejich špatné finanční situace sníţen nebo odpouštěn. 

V tomto případě hradí náklady zřizovatel (Krausová, a další, 2006). 

 

Realizaci krajské politiky má na starosti krajský úřad, který plní rozhodnutí 

zastupitelstva, příkazy rady a další úkoly vyplývající ze zákona. V oblasti podpory rodin 

vykonává kontrolní a metodické aktivity směrem k obcím. Dále má povinnost zajišťovat 

přípravu fyzických osob stát se pěstouny a osvojiteli a poskytovat jim poradenství. (Krausová, 

a další, 2006) 
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Podle MPSV je úloha krajů v rámci rodinné politiky následující (MPSV, 2008a): 

 Reprezentativní – kraje reprezentují obce při jednání o rodinné politice s jinými 

kraji či s celostátními orgány.  

 Koncepční – vytváření koncepcí rodinné politiky 

 Koordinační – koordinace všech aktérů 

 Organizační – organizace prorodinných aktivit 

 Informativní – informování všech aktérů o prorodinné situaci a aktivitách 

5.3 Obec 

Činnost obcí je upravena zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). V České 

republice existují 3 typy obcí. Nejmenším typem je obec, dále existuje obec s pověřeným 

obecním úřadem a obec s rozšířenou působností (ORP). Kaţdému typu byly přiřazeny určité 

pravomoci a povinnosti. Pověřený obecní úřad a obecní úřad ORP tak vykonává přenesenou 

působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. 

Jedním z úkolů obce v samostatné působnosti je vytváření podmínek pro rozvoj sociální 

péče, uspokojuje potřeby bydlení, informací, výchovy a vzdělávání (§ 35). Obec můţe 

poskytnout ze svého rozpočtu dotaci neziskovým organizacím na financování sociálních 

sluţeb. Obec v samostatné působnosti vytvářejí předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou 

zájmovou a vzdělávací činnost dětí (§ 10, zákon č. 359/1999 Sb.). 

 V rámci přenesené působnosti má obecní úřad tyto povinnosti v oblasti sociálních 

sluţeb (§ 94): 

 Zjišťuje potřeby poskytování sociálních sluţeb občanů na svém území. 

 Zajišťuje dostupnost informací o sociálních sluţbách. 

 Spolupracuje na zprostředkování sociální pomoci konkrétním osobám. 

 Můţe zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb. 

 Spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje 

sociálních sluţeb. 

Povinnosti obecního úřadu v přenesené působnosti se dále týkají sociálně-právní 

ochrany (zákon č. č. 359/1999 Sb.). Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí. Obecní úřad má povinnost působit na rodiče 

takovým způsobem, aby vychovávali své děti vhodným způsobem, a poskytuje či 

zprostředkovává jim poradenství.  

Podle MPSV je úloha obcí v rodinné politice následující (MPSV, 2008a): 

1. Iniciační – obce iniciují prorodinné aktivity vycházející ze situace na jejich území 
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2. Realizační – realizace prorodinných aktivit, vyhledávání rodin se specifickými 

potřebami 

3. Propagační – propagace jednotlivých aktivit i rodinné politiky a hodnoty rodiny 

4. Informativní – informování občanů o prorodinných aktivitách na obecní, regionální i 

celostátní úrovni 

5.4 Neziskové organizace 

Nestátní neziskové organizace (NNO) působí v rámci rodinné politiky jako 

poskytovatelé sociálních sluţeb. K této činnosti potřebují akreditaci, o které rozhoduje 

příslušný krajský úřad. Ten zároveň vede registr poskytovatelů sociálních sluţeb (zákon č. 

108/2006 Sb.).  

Neziskovými organizacemi poskytujícími sociální sluţby se rozumí občanská sdruţení, 

obecně prospěšné společnosti, církevní organizace. Základní právní rámec pro fungování 

neziskových organizací tvoří Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, kde je zakotveno 

právo na shromaţďování a sdruţování. Neziskový sektor pak není vymezen v jednom zákoně, 

ale naopak kaţdý typ organizace má svou vlastní legislativní úpravu. 

Protoţe tyto organizace přicházejí do blízkého kontaktu s rodinami a vidí tak jejich 

konkrétní přání a potřeby, měly by být obcemi a kraji povaţovány za důleţité partnery při 

tvorbě rodinné politiky a konkrétních opatření (MPSV, 2008a). 
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6 Zkušenosti z Finska 

Severská sociální práce vychází z principu, ţe rodiče jsou zodpovědní za výchovu 

dítěte a společnost je zodpovědná za podporu rodičů a pracovníků pracujících s dětmi a 

rodinami. Další princip zní, ţe blaho rodičů má příznivý vliv na blaho dětí. To znamená, ţe 

pokud budou rodiče dostatečně podporováni, budou dobře pečovat o své děti.  

Současným trendem ve všech severských zemích je zřizování zařízení nabízejících 

komplexní péči všem rodinám. Proto v posledních letech došlo k velkému rozvoji tzv. 

Rodinných center. Jejich cílem je slouţit jako místní centrum pro setkávání rodičů, dětí a 

dalších pečujících osob, podporovat rodiče v jejich roli. Přímo v centru funguje mnoho 

odborníků, kteří mohou okamţitě reagovat na to, co rodina zrovna potřebuje. To zároveň 

umoţňuje těmto odborníkům efektivně spolupracovat. Centra jsou nízkoprahová, přijít můţe 

kaţdý. Účast na aktivitách tedy není stigmatizující.  

V centrech je viděn velký potenciál pro preventivní aktivity. Pravidelný kontakt 

s rodiči umoţňuje identifikovat včas rizikové faktory a nabídnout pomoc. Jsou nabízeny 

programy zaměřené na podporu rodin, kterým hrozí odejmutí dítěte z péče. Ohlasy na tuto 

práci jsou pozitivní. Konkrétní výsledky jsou známy např. z Finského centra Nopsa. To 

poskytovalo intenzivní podporu v domácnostech rodinám, kterým akutně hrozilo, ţe jejich 

děti budou odebrány. Ze 110 děti zapojených do programu bylo nakonec odebráno z rodiny 

pouze 19.  

Masový rozvoj těchto center ve Finsku nepřišel samovolně. První centra byla otevřena 

jako pokusné projekty samospráv či neziskových organizací. Kdyţ se osvědčila, rozhodl se 

stát podpořit rozvoj dalších center v celé zemi, prostřednictvím různých projektů. Model 

komplexní péče o rodinu viděl jako uţitečný. I v severských zemích je systém péče částečně 

rozdělen pod několik resortů a zřízení rodinných center, které nabídnou zdravotnické a 

sociální sluţby, pedagogicko-psychologické sluţby, případně školky, bylo viděno jako dobrý 

způsob propojení jejich práce.  

Ve Finsku jsou stejně jako u nás hlavními koordinátory sociálních sluţeb na svém 

území místní či regionální samosprávy. Zde jsou však samosprávy ve větší míře sami 

zřizovateli či uzavírají dlouhodobé smlouvy s neziskovými organizacemi.  

V roce 2000 vydala Asociace Finských místních a regionálních samospráv 

(Association of Finnish Local and Regional Authorities) Program na podporu systému péče 

o děti (Child Policy Programme “Long live the children“). Asociace v něm doporučuje 

samosprávám, aby sestavily své vlastní programy péče o děti, které budou podporovat rozvoj 
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sluţeb. V roce 2007 to bylo zákonem (Child Welfare Act ) stanoveno jako povinnost. Tento 

plán musí být revidován minimálně jednou za čtyři roky a musí být brán v úvahu při 

sestavování rozpočtu. (Kekkonen, a další, 2012) 

Z uvedeného je vidět, ţe krajská podpora rodin je státem velmi podporována, jak 

finančně, tak zákonem. I v severských zemích se museli vyrovnat s tím, ţe podporou rodiny 

se zabývá více resortů a právě zřízení rodinných center se jim osvědčilo.  

Co z toho vyplývá pro Českou praxi? Jaké principy by bylo vhodné u nás zavést? Bylo 

by dobré, kdyby si všichni odborníci uvědomili, ţe „blaho“ dětí by mělo být v prvním kroku 

zajištěno pomocí „blaha“ jeho rodičů. Jde o to, aby všichni přijali myšlenku, ţe podpora 

rodiny je prvním správným krokem. To souvisí s tím, ţe by měla být podporována jak 

fungující, tak ohroţená rodina. Vyuţívání sluţeb ohroţenými rodinami pak nebude tolik 

stigmatizující.  

Dále můţeme na Finském příkladu vidět, ţe státní orgány jsou tam v podpoře 

ohroţených rodin daleko aktivnější. Mapují aktivity místních organizací a finančně podporují 

rozvoj těch nejlepších do dalších regionů.  

Dobrým příkladem pro Českou republiku je i povinnost zahrnout aktivity plánů péče 

o děti do rozpočtu samospráv. Mohlo by toho být vyuţito např. při sestavování 

Střednědobých plánů sociálních sluţeb nebo koncepcí rodinné politiky.  
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Výzkumné postupy a zjištění 

V předchozí části je definováno, co je to ohroţená rodina, které orgány se zabývají její 

podporou, je popsána zákonná úprava podpory rodiny, národní strategické dokumenty a typy 

sluţeb či programů, které slouţí k podpoře ohroţených rodin. Následující část práce je 

zaměřena na zkoumání jednotlivých krajů. Hledá odpovědi na tyto výzkumné otázky: Jakým 

způsobem kraje přistupují k ohroţeným rodinám? Proč je v některých krajích podpora 

ohroţených rodin prioritou a v jiných ne? Jaké okolnosti usnadňují či naopak znesnadňují 

podporu ohroţených rodin? Výzkum je sloţen ze dvou kroků. Za prvé je to vytvoření 

případových studií 13 krajů. Za druhé rozhovory s představiteli 4 vybraných krajů. 
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7 Případové studie krajů 

7.1 Postup vypracování studií 

Prvním krokem výzkumu bylo vypracování případových studií jednotlivých krajů, 

zaměřených na přístup kraje k rodinné politice obecně a dále k podpoře ohroţených rodin. 

Následně byla provedena analýza těchto případových studií a jejich zhodnocení.  

Výzkum byl zaměřen na všechny kraje České republiky kromě Prahy. Praha má 

specifické postavení jednak tím, ţe má zvláštní zákony a zvláštní administrativní uspořádání, 

za druhé tím, ţe je to hlavní město a zároveň i ekonomické centrum. Praha byla tedy ze 

zkoumání vyřazena.  

U kaţdého kraje byly zjišťovány odpovědi na následující otázky: 

1. Základní informace o kraji 

2. Realizoval kraj průzkumy zaměřené na ohroţené rodiny? 

3. Má kraj samostatnou koncepci rodinné politiky? 

4. Jaké orgány se v kraji zabývají rodinnou politikou? 

5. Je rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve střednědobém plánu 

rozvoje sociálních sluţeb? 

6. Jsou-li rodiny samostatnou cílovou skupinou, na jaké problémy ohroţených rodin se 

vztahují patření a intervence? 

7. Co je obsahem střednědobých plánů v části zaměřené na ohroţené rodiny? 

8. Co je obsahem jednoletých akčních plánů? 

9. Provádí kraj analýzu sítě sluţeb na svém území?  

10. Hodnotí se pravidelně střednědobé a roční akční plány? 

11. Objevují se opatření pro ohroţené rodiny ve strategických dokumentech kraje? 

 

Informace byly čerpány z webu Českého statistického úřadu a z dokumentů krajů 

dostupných na internetu. Šlo o střednědobé plány rozvoje sociálních sluţeb, akční plány 

rozvoje sociálních sluţeb, koncepce rodinné politiky, výzkumná šetření a analýzy krajů. Tyto 

dokumenty mají v kaţdém kraji jinou podobu, obsahují různé informace. Střednědobé plány 

se vypracovávají na různě dlouhou dobu, výzkumy jsou zaměřeny na různé cílové skupiny. 

Dokumenty zároveň nemusí zobrazovat skutečnou situaci, která je v kraji. Jedná se o plány a 

koncepce, které nemusí být naplněny. Zároveň mohou existovat kraje, které vynakládají 

značné úsilí na podporu ohroţených rodin, ale nezaznamenávají to ve svých dokumentech. 
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Přesto je tato analýza uţitečná, přinejmenším ukazuje, jak se kraje prezentují navenek, zda 

podporu rodině nějakým způsobem deklarují a snaţí se ji včlenit do svých aktivit. Jednotlivé 

studie jsou obsaţeny v příloze č. 1. 

Na základě těchto případových studií byly kraje analyzovány a zhodnoceny.  

7.2 Analýza případových studií 

Analýza případových studií byla provedena formou porovnání případů, podle 

jednotlivých tematických okruhů. Byly vyuţity netříděné metatabulky, které umoţňují 

přehledné porovnání sledovaných ukazatelů a objevení zvláštností a pravidelností. (Hendl, 

2008) Tabulky zároveň mohou poskytnout čtenářům rychlý přehled o konkrétním jevu 

v jednotlivých krajích, proto jsou uvedeny v příloze č. 3.  

7.2.1 Realizoval kraj průzkumy zaměřené na ohrožené rodiny? 

V 9 krajích byly provedeny celokrajské průzkumy zaměřené na sociální sluţby. V 8 

krajích byly zaměřeny na veřejnost. Ve 4 krajích byl navíc proveden průzkum uţivatelů (a 

většinou i poskytovatelů a zadavatelů) sociálních sluţeb. V jednom kraji byl průzkum 

proveden nestátní organizací. V 1 kraji byly provedeny pouze místní analýzy, ne celokrajské. 

2 kraje ţádné průzkumy na svém webu neuvádějí.  

Bylo provedeno 8 průzkumů potřeb veřejnosti. 5 z nich se zaměřovalo na rodiny. 

Z toho pouze 2 na ohroţené rodiny. Ve Zlínském kraji byly zjišťovány názory veřejnosti na 

potřeby a problémy ohroţených rodin, naopak v Jihomoravském kraji se jednalo o zjišťování 

potřeb obyvatel, kde jednou z dotazovaných skupin byly i ohroţené rodiny. V několika 

průzkumech byly zkoumány názory obyvatel na potřebnost a dostupnost jednotlivých druhů 

sociálních sluţeb (např. v Karlovarském kraji).  

Ve 4 krajích byly provedeny průzkumy zaměřené na uţivatele, poskytovatele a 

zadavatele sociálních sluţeb. Pouze 2 z nich byly zaměřeny také na rodiny a zároveň i na 

ohroţené rodiny (Olomoucký a Zlínský kraj). Výsledky těchto průzkumů většinou uváděly 

potřebu podporovat a rozvíjet sluţby pro rodiny.  

7.2.2 Má kraj vlastní koncepci rodinné politiky? 

5 krajů má zpracovanou koncepci rodinné politiky. Koncepce Jihočeského a 

Plzeňského kraje jsou spíše obecné, definují oblasti rodinné politiky, kterými se kraj zabývá, 

vyjmenovává povinnosti vyplývající ze zákonů apod. V těchto případech se jedná spíš o popis 

prorodinných aktivit kraje, vize a opatření nejsou konkretizovány.  
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Koncepce rodinné politiky kraje Vysočina si vytkla za cíl udávat směr vývoje, 

vytvářet podmínky pro rodinnou politiku, koordinovat zainteresované organizace a instituce. 

Koncepce však obsahuje i konkrétní cíle a opatření. 

Nejkonkrétnější koncepce mají Jihomoravský a Královéhradecký kraj. 

V Jihomoravském kraji se navíc vytvářejí roční akční plány. Aktivity se zaměřují na finanční 

podporu neziskových prorodinných organizací, směřování dotační podpory do oblasti 

vzdělávacích programů pro rodiny, podporu poradenství a mediačních sluţeb. Velmi 

zajímavým projektem je Family Point. Jedná se o místa, kde mohou rodiče pečovat o malé 

děti a získat informace pro podporu rodiny. Hlavní pozitivum je viděno v tom, ţe je toto místo 

otevřeno pro všechny rodiny, jak funkční, tak dysfunkční, není tedy stigmatizující, a kaţdá 

rodina zde můţe dostat informaci přesně podlé své potřeby. Koncepce Královéhradeckého 

kraje má mnoho cílů, jedním je Zefektivnění systému sociálně-právní ochrany dětí, který 

zahrnuje podporu rozvoje a dostupnosti sluţeb pro rodiny s dětmi. Konkrétní plánované 

aktivity jsou pak specifikovány, jsou uvedeny ukazatele pro hodnocení, termíny, odpovědné 

subjekty, odhadované finance a jejich zdroje. 

V Olomouckém kraji byla v roce 2009 zpracována Analýza potřeb rodin 

Olomouckého kraje. Dokument je zaměřen na rodinu funkční, či se specifickou potřebou, 

dysfunkčními rodinami se tato analýza nezabývá. Analýza měla slouţit jako východisko pro 

tvorbu koncepce, ale ţádný takový dokument zatím vytvořen nebyl. 

7.2.3 Jaké orgány se v kraji zabývají rodinnou politikou? 

V ţádném kraji nefunguje orgán zaměřený výhradně na rodinnou politiku. Ve dvou 

krajích se ale vyskytují orgány, které se rodinnou politikou zabývají alespoň částečně a 

naznačují to zároveň ve svém názvu. Jedná se o Komisi pro sociální věci a rodinu a Výbor pro 

sociální věci, zdravotnictví a rodinnou politiku Jihomoravského kraje a Komisi pro rodinu 

a sociální záleţitosti Olomouckého kraje.  

Na úrovni krajských úřadů existují orgány výslovně zamřené na rodinnou politiku 

v Jihomoravském kraji (Oddělení rodinné politiky) a v kraji Vysočina (Oddělení rodinné a 

seniorské politiky a rozvoje sluţeb).  

Za orgány zabývající se ohroţenými rodinami můţeme povaţovat i Oddělení sociálně-

právní ochrany dětí. Toto oddělní je stěţejní v rámci ORP, avšak je zřízeno pouze na 6 

krajích. Pouze v Olomouckém kraji je navíc na webu uvedeno, ţe se toto oddělení zabývá i 

rodinnou politikou. V Plzeňském kraji je alespoň na webu popsáno, ţe sociálně-právní 

ochranou dětí se zabývá Oddělení sociálních věcí.  
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5 krajů nemá ţádné orgány zaměřené výslovně na rodinnou politiku, ani krajské, ani 

na krajském úřadě, a ani OSPOD.  

7.2.4 Je Rodina a děti vyčleněna jako samostatná cílová skupina ve 

střednědobém plánu sociálních služeb? 

8 krajů má ve svých střednědobých plánech rozvoje sociálních sluţeb vyčleněnu 

skupinu Rodina, děti a mládeţ. Jihočeský kraj má v plánech pouze skupinu Děti a mládeţ, ale 

v jejím popisu se jasně píše, ţe do této skupiny patří i celé rodiny. Karlovarský kraj se 

zaměřuje pouze na Děti a mládeţ. Podpora rodin je zahrnuta do Sluţeb sociální prevence.  

Ve střednědobých plánech Libereckého kraje netvoří Rodina samostatnou cílovou 

skupinu, je začleněna do skupiny Osoby ohroţené sociálním vyloučením. 

Ve střednědobých plánech dvou krajů (Plzeňský a Moravskoslezský) nejsou stanoveny 

cílové skupiny. Avšak Moravskoslezský kraj vytvořil pro zpracování komunitních plánů obcí 

nezávaznou metodickou pomůcku - seznam cílových skupin. Jedna ze skupin je nazvána 

Rizikové a ohroţené rodiny, děti a mládeţ. 

7.2.5 V rámci kterých dalších cílových skupin jsou podporovány služby pro 

rodiny? 

2 kraje nedefinují ve svých plánech cílové skupiny. 2 kraje nemají definovanou 

skupinu Rodina, tudíţ se sluţby pro ně objevují jako opatření pro jiné cílové skupiny. 

Střednědobé plány všech ostatních krajů obsahují sluţby pro rodiny i v rámci jiných cílových 

skupin, nejčastěji se jednalo o skupiny: Osoby v krizi a Osoby ohroţené sociálním 

vyloučením. Velmi často také Národnostní a etnické menšiny.  

7.2.6 Na jaké problémy ohrožených rodin se vztahují opatření a intervence? 

Nejčastěji jmenované problémy rodin byly tyto 4 (byly jmenovány v 7 krajích): 

 Rodina neplní své funkce (dysfunkční, problémová rodina) 

 Děti a mládeţ nemá moţnost smysluplně trávit volný čas (místní či finanční 

nedostupnost aktivit) 

 Z výše uvedeného bodu vyplývá sociálně patologické chování dětí a mládeţe 

 Sociální prostředí rodiny (rodiny ţijící ve vyloučených lokalitách) 

 

Dalšími často citovanými problémy (5 krajů) byly tyto 3: 

 Nezaměstnanost 

 Problémy s bydlením 

 Výchovné problémy dětí 
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V menší míře (4 kraje) byly uváděny tyto problémy: 

 Finanční problémy 

 Problémy dětí ve škole 

 Hrozba odejmutí dítěte z rodiny 

 

3 kraje uvedly toto: 

 Problémy dětí ve škole 

 Nedostatek schopností a dovedností rodičů (k výchově dětí a zařizování věcí 

týkajících se fungování rodiny a chodu domácnosti) 

 

Ve většině střednědobých plánů jsou tyto problémy popsány v kapitolce Popis cílové 

skupiny. Jihomoravský kraj má přímo kapitolku nadepsanou Problémy rodin. Středočeský 

kraj naopak obsahuje část o Potřebách rodin. Ve střednědobých plánech 3 krajů 

(Královéhradecký, Liberecký, Ústecký) nejsou výslovně uvedeny problémy či potřeby cílové 

skupiny rodina s dětmi, ale můţeme je vyčíst z navrhovaných opatření. 

7.2.7 Provádí kraje analýzu sítě služeb na svém území?  

Většina střednědobých plánů se nějakým způsobem snaţila analyzovat nebo alespoň 

popsat aktuálně fungující sluţby na území kraje. Téměř vţdy byl popsán počet registrovaných 

sluţeb a velmi často i analýza typů sluţeb (pobytové, ambulantní, terénní či péče, prevence, 

poradenství). Tyto typy sluţeb byly kvantifikovány na území okresů či ORP. 

Některé kraje navíc popisují silné a slabé stránky nabídky sociálních sluţeb na svém 

území, někdy pro všechny sluţby společně, někdy pro kaţdou cílovou skupinu zvlášť. 

Následující silné a slabé stránky byly vypracovávány v různých letech, není z nich moţné 

posoudit současný stav nabídky sluţeb jednotlivých krajů, ale na druhou stranu ukazují, se 

kterými problémy se kraje nejčastěji potýkaly nebo potýkají.  

6 krajů našlo v nabídce sluţeb pro ohroţené rodiny nějaké silné stránky. 4 krát byla 

kladně hodnocena existující síť sluţeb pro rodiny a ve 3 krajích tyto sluţby spolu dobře 

spolupracují. 3 kraje vidí jako pozitivum fungující manţelské a rodinné poradenství. 

Jihočeský kraj má mezi silnými stránkami Zmapování poskytovatelů sluţeb a zejména 

zmapování chybějících sluţeb. Pardubický kraj kladně hodnotí zpracování krajské metodiky 

sanace rodiny. Je zajímavé, ţe Středočeský kraj kladně hodnotí finanční zabezpečení 

sociálních sluţeb, zatím co ostatní kraje toto hodnotí negativně.  
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9 krajů uvádí ve svých dokumentech slabé stránky nabídky sluţeb pro ohroţené 

rodiny. Nejčastěji (6 krajů) jsou jmenovány 1) nerovnoměrné pokrytí kraje sluţbami pro 

rodiny a 2) nedostatečné sluţby bydlení. U bydlení se to za prvé týká azylových domů, jak 

pro matky, tak častěji pro otce či rodiče s dětmi. Za druhé byly velmi často zmiňovány i různé 

druhy bydlení jako navazující sluţba po pobytu v azylových domech. Druhým nejčastějším 

problémem byla nedostupnost některých sluţeb. Někde to byly obecně sluţby pro rodiny (6 

krajů), jinde byly konkrétně jmenovány terénní sluţby (3 kraje), SAS pro rodiny s dětmi (2 

kraje). Často byly zmiňovány NZDM. Někde byl problém obecně v nedostatku 

volnočasových aktivit pro mládeţ, jinde chyběly sluţby jen pro starší děti. Někde byl 

kritizován charakter NZDM – měly by se více zaměřit na poskytování sociálních sluţeb a 

méně na organizování volnočasových aktivit. 3 kraje vidí slabou stránku ve špatné 

informovanosti obyvatel o nabídce sociálních sluţeb.  

4 kraje identifikovaly ve střednědobých plánech chybějící sluţby na svém území. 

Nebylo však stanoveno, ve kterých regionech je nedostatek sluţeb pociťován nejvíce. Dalších 

6 krajů má ve svých střednědobých plánech popsáno, které sluţby chybějí v konkrétních 

ORP. Takto specifikované chybějící sluţby se většinou objevují v prvních střednědobých 

plánech, v dalších pouze ve Zlínském kraji.  

V Plzeňském kraji byla vypracována Analýza potřebnosti sluţeb sociální prevence. 

Byl analyzován výskyt nepříznivých sociálních situací (sociálních problémů) v jednotlivých 

ORP kraje a potřebnost jednotlivých sluţeb reagujících na tyto problémy (porovnání aktuální 

a optimální nabídky těchto sluţeb). Jako výsledek této analýzy vznikla metodika zjišťování 

míry potřebnosti uvedených sluţeb a softwarová aplikace, kde se na mapce zobrazují 

jednotlivé proměnné. To umoţňuje provádět stejný výzkum opakovaně a porovnávat pokrytí 

kraje sluţbami v různých letech.  

2 kraje mají své první plány vytvořené souborem komunitních plánů obcí na svém 

území. Obce často vyjadřují potřebu konkrétních sluţeb. Ne všechny obce jsou však v těchto 

souborech obsaţeny, protoţe ne všechny měly v té době zpracovány komunitní plány. Proto 

nemůţeme mluvit o celkové analýze chybějících sluţeb v kraji.  

7.2.8 Co je obsahem střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb? 

Předně je třeba popsat podobu střednědobých plánů. Ty bývají zpracovávány na různě 

dlouhou dobu, můţe to být 1 rok aţ 6 let. Z toho vyplývá i různý počet plánů zpracovaných 

v rámci jednoho kraje. 10 krajů zatím vytvořilo střednědobé plány pro dvě období, Zlínský a 
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Středočeský na 3 období a Plzeňský kraj pouze na 1 období. K některým plánům jsou 

doplněny dodatky, které prodluţují jejich působnost nebo je upřesňují.  

Obsah většiny střednědobých plánů je v podstatě totoţný. 6 krajů se jiţ v prvním plánu 

soustředilo na konkrétní cílové skupiny. V druhém plánu se cílové skupiny zaměřilo jiţ 11 

krajů. Plány, které nejsou strukturovány podle jednotlivých cílových skupin, jsou souborem 

komunitních plánů obcí, kraje v těchto plánech vidí svou roli spíše v podobě koordinátora a 

podporovatele přípravy těchto komunitních plánů, zaměřují se na tvorbu podmínek pro 

všeobecný rozvoj sluţeb v kraji.  

Plány, které pracují s cílovými skupinami, vţdy definují priority, cíle a opatření. Ty 

jsou vţdy zaměřeny na podporu stávající sítě sluţeb pro rodiny, rozvoj nových sluţeb, 

zvyšování jejich kvality. Mezi podporovanými sluţbami jsou vţdy NZDM, SAS pro rodiny 

s dětmi, někdy terénní sluţby, krizová pomoc, azylové domy.  

Rozdíly v návrhové části plánů jsou především v konkrétnosti plánovaných opatření 

a aktivit. Střednědobé plány Jihočeského, Libereckého, Olomouckého a Zlínského kraje jsou 

velmi konkrétní, většinou obsahují údaje o financování, realizátorech, harmonogramu aktivit. 

2. Střednědobý pán Pardubického kraje je konkretizován Akčním plánem. V Karlovarském 

kraji byly prorodinné sluţby realizovány v rámci IP, proto nebyl jejich popis detailně obsaţen 

v plánech. Méně detailní jsou plány Jihočeského, Plzeňského, Ústeckého a 

Královéhradeckého kraje. Velmi obecně jsou opatření definována v krajích 

Moravskoslezském, Středočeském a Vysočina. 

7.2.9 Co je obsahem akčních plánů? 

Pouze 4 kraje vytvořili alespoň 1 akční plán, jako dokument navazující na SPRSS. 

(Jihočeský, Jihomoravský, Pardubický, Zlínský). Tyto plány ale významně nespecifikují 

opatření střednědobých plánů. Liberecký kraj místo toho vytváří Karty aktivit a 

Královéhradecký kraj Seznamy podporovaných sluţeb. Tyto dokumenty svou podstatou 

nahrazují akční plány.  

7.2.10 Hodnotí se pravidelně střednědobé plány rozvoje sociálních služeb? 

Ve střednědobých plánech pěti krajů je zhodnocen plán minulý. 4 z těchto hodnocení 

jsou poměrně konkrétní (Jihomoravský, Moravskoslezský, Pardubický, Zlínský), nejvíce se 

hodnocením zabývá kraj Zlínský. V hodnocení Olomouckého kraje je však pouze napsáno, ţe 

všechny navrţené aktivity jsou plněny v rámci IP Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb. 

Královéhradecký kraj má pro hodnocení 1. SPRSS samostatný dokument. V Libereckém kraji 

byla v roce 2010 vytvořena metodika monitoringu, která je implementována od roku 2011. 
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Monitorovací zprávy ale nejsou na webu dostupné. Jihočeský, Karlovarský a Pardubický kraj 

informují ve svých dokumentech o záměru střednědobé plány hodnotit.  

Co se týká krajů Plzeňského, Středočeského, Ústeckého a Vysočina, hodnocení 

SRPSS nejsou na webu dostupná a ani se o nich tyto dokumenty nezmiňují.  

7.2.11 Objevuje se podpora rodin ve strategických dokumentech kraje? (strategie 

rozvoje kraje, program rozvoje kraje) 

8 krajů zmiňuje v opatřeních či aktivitách svých strategických dokumentů podporu 

sluţeb pro rodiny s dětmi. Další dva kraje uvádí podporu sluţeb pro rodiny s dětmi jako 

příklad moţných opatření. V dokumentech 3 krajů není rodina zmíněna vůbec. 

 3 kraje (ze skupiny 8 prvně jmenovaných) podporu rodin či sluţeb pro rodiny více 

rozvádějí. V Jihočeském kraji je zmíněno posilování rodičovských kompetencí, 

mezigeneračního souţití, prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti. 

Moravskoslezský kraj zdůrazňuje důleţitost podpory ţivota dětí ve vlastních i náhradních 

rodinách. V dokumentu Středočeského kraje je vytčen cíl 1) vytváření společenského klimatu 

vstřícného vůči rodině, 2) sníţení počtu dětí v ústavní výchově, podpora transformace ústavní 

péče. 

7.3 Zhodnocení 

 Jako nejdůleţitější ukazatel zájmu krajů o ohroţené rodiny lze povaţovat zastoupení 

cílové skupiny Rodiny s dětmi ve střednědobých plánech většiny sledovaných krajů, i kdyţ 

různým způsobem. Podpora rodin je velmi často zmíněna i ve strategických dokumentech 

krajů. To znamená, ţe rodina byla identifikována jako „jednotka“ společnosti se specifickými 

problémy, které je třeba řešit komplexně. Tyto specifické problémy jsou navíc ve 

střednědobých plánech poměrně jasně formulovány.  

To, jak se kraje staví k řešení těchto problémů, je ale další věc. Prioritou mnoha krajů 

je řešení situace seniorů, případně osob se zdravotním postiţením, pravděpodobně protoţe se 

jedná o skupinu nejrozsáhlejší a také nejnákladnější. Sluţby zaměřené na ohroţené rodiny 

a sluţby sociální prevence obecně jsou odsouvány do pozadí. Tento jev komentují Průša a 

Víšek ve studii Optimalizace sociálních sluţeb (2012). Domnívají se, ţe problémy, na které 

jsou cílené sluţby sociální prevence, nejsou tak viditelné a laickou veřejností (=voliči) nejsou 

viděny jako důleţité, proto podpora jejich řešení není příliš atraktivní. Autoři studie však 

připomínají, ţe prioritní zaměření právě na sluţby sociální prevence je v mnoha evropských 

zemích běţné a jejich poskytování je ve svém důsledku ekonomičtější, neţ řešení následných 

váţných problémů. 
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Toto upozadění sluţeb prevence můţeme pozorovat jiţ při zkoumání průzkumů 

zaměřených na ohroţené rodiny. Ty byly provedeny pouze ve 3 krajích. Dokumenty 

zabývající se rodinnou politikou byly vytvořeny v 5 krajích, ovšem pouze 3 mají skutečně 

koncepční charakter (nikoliv pouze popisný). Stejně tak je to s orgány zaměřenými na rodinné 

záleţitosti. Pouze 2 kraje mají orgány výslovně se zabývající rodinnou politiku a pouze na 

2 krajských úřadech existují oddělení zaměřená na tuto problematiku. Navíc pouze na 5 KÚ 

jsou orgány SPOD. 

 Další hodnocené ukazatele vyplývají z obecného přístupu krajů k tvorbě 

střednědobých plánů. Při zkoumání analýz sítí sluţeb, obsahů SPRSS a AP a hodnocení 

těchto plánů nelze hodnotit, jak si kraj počíná směrem k ohroţeným rodinám, ale je vidět, jaké 

konkrétní aktivity řeší.  

Z porovnání analýz sítí sluţeb lze vyzdvihnout následující skutečnosti. Jako opravdu 

pozitivní lze označit zpracování krajské metodiky sanace rodiny v Pardubickém kraji, coţ se 

v jiných krajích nevyskytuje. Zajímavé je dále vyjádření Jihočeského kraje. Ten jako svou 

silnou stránku uvedl Zmapování poskytovatelů sluţeb a zejména zmapování chybějících 

sluţeb. Tato aktivita by měla být nepostradatelným krokem kaţdého střednědobého plánu, 

avšak v situaci, kdy toto činí jen malé procento krajů to lze skutečně povaţovat za silnou 

stránku. Jako slabá stránka se téměř ve všech krajích vyskytuje nedostatek sociálního a 

azylového bydlení. Přesto to není vytyčeno jako prioritní aktivita a při zkoumání hodnocení 

plánů a současného stavu sluţeb azylové domy stále chybějí. Dobrým příkladem analyzování 

sítě sluţeb je metodika a softwarová aplikace vytvořená Karlovarským krajem.  

Navrhované aktivity střednědobých plánů jsou velmi podobné, za zmínku stojí 

především projekt Family Point, který by měl přispět k informovanosti rodičů o sociálních 

sluţbách pro rodiny a dalších aktivitách v daném místě. 
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8 Rozhovory ve vybraných krajích 

Případové studie a jejich vyhodnocení přinesly přehled o tom, jak vypadá podpora 

ohroţených rodin napříč kraji České republiky. Záměrem druhého kroku je získat o tomto 

jevu podrobnosti, dozvědět se, proč situace vypadá právě tak, jak vypadá. Za tímto účelem 

byly uskutečněny rozhovory s představiteli vybraných krajů.  

8.1 Cíle výzkumu 

Hlavní výzkumná otázka: 

 Jak se vybrané kraje staví k problematice ohroţených rodin a proč byl zvolen právě 

tento přístup? 

  

Výzkumné podotázky: 

 Jaké místo má podpora ohroţených rodin v krajích? 

 Co vedlo kraj k tomu, ţe se podpora ohroţených rodin stala/nestala prioritou? 

 Jaké je postavení rodiny v rámci střednědobých plánů? 

 Jaké orgány krajských úřadů se zabývají podporou ohroţených rodin? 

 Jak je v rámci kraje hodnocen současný stav podpory ohroţených rodin? 

 Jaké konkrétní kroky jsou podnikány k podpoře ohroţených rodin? 

o Aktivity zaměřené na obecní úřady 

o Aktivity týkající se NNO 

o Zařízení sociálně-právní ochrany dětí zřizovaná krajem 

o Grantová politika 

 Jaký je názor v kraji na proces Transformace systému péče o ohroţené děti v České 

republice? 

 Co by bylo vhodné realizovat a zatím se tak neděje a proč? 

8.2 Metodologie 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem se kraje k podpoře rodin stavějí a proč, 

proč se někde podpora rodin daří, zatímco jinde ne. Proto byl zvolen kvalitativní přístup. 

Disman ho definuje jako „nenumerické šetřeni a interpretaci sociální reality“ (2002, s. 285), 

jehoţ hlavním cílem je nalezení významu zjištěných informací. Kvalitativní metody se dle 

Strausse (Strauss, Corbinova, 1999) pouţívají k porozumění podstaty jevů, o kterých zatím 

nemáme moc informací. Pomáhají získat o jevu detailní informace, které se kvantitativními 
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metodami obtíţně zachycují. Na druhou stranu mohou slouţit i k získání nových a neotřelých 

názorů na jevy, o kterých uţ něco víme. Při kvalitativním výzkumu jsou vyhledávány 

jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení otázek. Analýza dat a jejich sběr probíhá 

současně, analyzování ovlivňuje další sběr dat. Kvalitativní přístup se snaţí najít odpověď na 

otázku „proč“ Hendl (2008). 

Jako konkrétní metoda byly zvoleny polostrukturované rozhovory neboli rozhovory 

pomocí návodu. Návod pomáhá tazateli udrţet zaměření rozhovoru. Rozhovor má jasně 

definovaný cíl, má danou osnovu témat či otázek, ale dovoluje s těmito tématy pracovat velmi 

pruţně. Tazatel se snaţí zjistit jakékoliv relevantní informace tak, aby získal komplexní 

pohled na celou oblast výzkumu. Je zadán pouze seznam témat a otázek, které musí v průběhu 

rozhovoru zaznít, ale tazateli je ponecháno volné pole působnosti ve formulaci otázek i 

v jejich pořadí. Miovský (2006) tento seznam témat nazývá jádro interview. Na toto jádro se 

pak nabaluje mnoţství různých doplňujících témat a otázek, které se tazateli jevily jako 

smysluplné nebo vhodně rozšiřující původní zadání. Touto osnovou jsou v této práci dílčí 

výzkumné otázky. Díky této osnově je zároveň moţné získané informace z jednotlivých 

rozhovorů porovnávat.  

Velkou výhodou této techniky je to, ţe si výzkumník můţe v průběhu rozhovoru 

ověřovat, zda jsou jeho otázky pochopeny správně, případně dovysvětlovat, upřesňovat. 

Respondent má zároveň spoustu prostoru pro vyjádření všech svých názorů a pohledů, na 

druhou stranu kdyby se příliš odchýlil od tématu, můţe jej výzkumník navést správným 

směrem (Hendl, 2008). 

8.2.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Cílem bylo vybrat 2 kraje jako příklad dobré praxe a dva jako příklad špatné praxe. 

K výběru byly pouţity informace získané z případových studií.  

Byly vybrány ukazatele, které označují kladný přístup kraje k ohroţeným rodinám. 

Dále bylo při výběru přihlíţeno k tomu, zda je kraj pilotním projektem procesu Transformace 

systému péče o ohroţené děti. Tyto kraje totiţ v současné době přenechávají část aktivit 

MPSV, které v kraji realizuje opatření týkající se také podpory ohroţených rodin. Z toho 

důvodu byl vybrán pouze jeden kraj, který je pilotním krajem tohoto projektu. Výběr krajů 

pro rozhovory na základě ukazatelů je znázorněn tabulkou v příloze č. 2. 

Na základě těchto ukazatelů byl vybrán Liberecký a Karlovarský kraj jako ty, které 

podporu ohroţeným rodinám, respektive rodinám obecně nedeklarují ve svých dokumentech 

vůbec.  
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Jako kraj s nejvíce rozvinutou prorodinnou politikou se ukázal být Jihomoravský. Tam 

se ale rozhovory uskutečnit nepodařilo, a to především z důvodu vytíţenosti pracovníků. 

Získala jsem alespoň písemnou odpověď na některé otázky. Jako další kraj s příznivou 

rodinnou politikou byla zvolena Vysočina. A jako náhrada za Jihomoravský kraj byl vybrán 

kraj Jihočeský.  

Původním plánem bylo provést v kaţdém kraji 3 rozhovory. Za prvé s radním 

zaměřeným na sociální či rodinnou politiku. Za druhé s pracovníkem krajského úřadu 

zodpovědným za podporu ohroţených rodin. Za třetí s pracovníkem neziskové organizace, 

která pracuje s ohroţenými rodinami a zároveň nějakým způsobem spolupracuje s krajem či 

krajským úřadem, například v rámci komise či výboru nebo pracovní skupiny zabývající se 

přepravou nějakého dokumentu. Domluvit si rozhovor s radními a pracovníky krajských 

úřadů bylo snadné, problematické se ukázalo najít vhodného pracovníka neziskové 

organizace. Kraj buď s ţádnou takovou organizací v současné době nespolupracuje, případně 

jejich role spočívá v připomínkování návrhů koncepčních dokumentů, tedy nejedná se 

o opravdovou spolupráci. Proto byly nakonec v kaţdém kraji realizovány pouze dva 

rozhovory. 

8.2.2 Průběh výzkumu 

Podařilo se domluvit schůzku s osmi respondenty. Pro kaţdého respondenta byl 

sestaven specifický soubor otázek, vycházející z výzkumných podotázek. Bylo potřeba za 

prvé odlišit kraje s dobrou a kraje se špatnou praxí. Za druhé se lišily otázky pro radního a pro 

pracovníka krajského úřadu. Za třetí některé otázky vycházeli ze specifických aktivit kraje 

(popsaných v dokumentech jednotlivých krajů).  

Nakonec se podařilo realizovat jen sedm rozhovorů. Radní Karlovarského 

domluvenou schůzku nakonec odvolal, protoţe byl dlouhodobě časově vytíţen, a poslal 

odpovědi na otázky písemně. Tímto způsobem se nepodařilo získat tolik informací jako 

z rozhovoru, ale i přesto odpovědi obsahovaly cenné informace. Rozhovory byly nahrávány 

na diktafon. 
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Informace o provedených rozhovorech uvádí následující tabulka: 

Datum 

uskutečnění 

rozhovoru 

Jméno respondenta Funkce Délka 

trvání 

rozhovoru 
13. 5. 2013 Mgr. Petr Tulpa Člen rady Libereckého kraje, řízení 

sociálních věcí 

00:56 

24. 5. 2013 DiS. Petra Maněnová Vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí na KÚ Karlovarského kraje 

00:48 

7. 6. 2013 Mgr. et Bc. Petr Krčál Radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních 

záleţitostí 

00:56 

7. 6. 2013 Mgr. Et Bc. Ivana 

Matoušková 

Oddělení sociální ochrany a prevence KÚ 

Kraje Vysočina 

00:47 

12. 6. 2013 Mgr. Ivana Stráská Náměstkyně hejtmana Jihočeské kraje, 

zabezpečování úkolů v oblasti sociální 

00:19 

12. 6. 2013 Mgr. Eva Novotná Vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí na KÚ Jihočeského kraje 

00:52 

13. 6. 2013 Bc. Jana Navrátilová Vedoucí Oddělení sociálně-právní ochrany 

dětí na KÚ Libereckého kraje 

00:51 

8.2.3 Technika analýzy dat  

Z audiozáznamů nahraných rozhovorů byl pořízen shrnující protokol. To znamená, ţe 

nejde o přesnou transkripci, ale je zaznamenáno pouze shrnutí celého rozhovoru (Hendl, 

2008). 

Získané informace byly rozčleněny podle obsahu do výzkumných podotázek. Tím 

vzniklo sedm dokumentů se stejnou strukturou. Analýza rozhovorů je strukturována podle 

jednotlivých výzkumných podotázek. Jsou zde popsány jak konkrétní odpovědi, tak srovnání 

s odpověďmi ostatních respondentů (pokud to bylo uţitečné). Komentář autora je psán 

kurzívou, aby byl odlišen od ostatního textu.  

8.3 Analýza rozhovorů 

8.3.1 Jaké místo má podpora ohrožených rodin v krajích? 

Z oslovených krajů je to pouze Jihomoravský kraj, kde funguje radní pro rodinnou 

politiku. Rodinná politika zde není pojata jako součást sociální politiky, ale jako samostatná 

průřezová politika, sledující podporu fungující rodiny. Ohroţené rodiny zůstaly v agendě 

radního pro sociální záleţitosti. 

V Jihočeském kraji a na Vysočině se jak fungujícími, tak ohroţenými rodinami 

zabývají radní pro sociální oblast. Post radního pro rodinnou politiku nebyl zřízen. Radní 
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zmíněných krajů se shodli na tom, ţe tento přístup je správný. Celou problematiku je potřeba 

vidět komplexně a je tedy ţádoucí, aby se jedna osoba zabývala jak sociálními sluţbami 

obecně, tak fungujícími rodinami, ohroţenými rodinami, seniorskými rodinami apod. Na 

Vysočině se uvaţovalo o zřízení Komise pro rodinnou politiku. Nakonec bylo ale vytvořeno 

specializované oddělení rodinné politiky, které se bude moci soustavně věnovat konkrétním 

aktivitám.  

V Karlovarském a Libereckém kraji patří podpora ohroţených rodin plně do sféry 

sociální politiky, jedná se o jednu z cílových skupin, nemá výsadní postavení. O rodinné 

politice jako takové se zde nemluví.  

Podíl práce zaměřené na prorodinné aktivity či přímo na podporu ohroţených rodin 

v rámci sociální agendy nedokázaly radní ani pracovníci KÚ určit. Pouze v Libereckém kraji 

bylo řečeno, ţe v rámci sociální politiky se kraj zabývá okolo 25 aţ 30 cílovými skupinami, 

ohroţená rodina je jednou z nich. 

 

Ukázalo se, že podpora fungujících rodin je v každém kraji pojímána různě. 

Podpora ohrožených rodin byla ale vždy zařazena do sociální politiky. Radní ji vnímali 

hodně jako práci vykonávanou v rámci přenesené působnosti, o které mají přehled spíše 

pracovníci SPOD na KÚ a do které oni zasahují spíše méně.  

 

8.3.2 Proč se stala rodinná politika prioritou kraje? 

Na Vysočině vyšla myšlenka podporovat rodiny ze spolupráce s dalšími kraji. Kraj se 

hned z počátku svého fungování, společně s Jihomoravským krajem, rozhodl vytvořit 

partnerství s Dolním Rakouskem, kde hrála podpora rodiny důleţitou roli. Na společné 

přeshraniční aktivity byly získány finance z operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR 

– Rakousko. To umoţnilo organizaci mnoha seminářů a konferencí, které se týkaly i rodinné 

politiky. Další aktivitou byla realizace výzkumů zaměřených na zjišťování postoje veřejnosti 

k rodině a rodinné politice v kraji. Výzkumy byly součástí projektu financovaného Evropskou 

unií. Z nich jednoznačně vyplynulo, ţe obyvatelé Vysočiny povaţují podporu rodiny za velmi 

důleţitou. I to bylo důvodem pro zpracování koncepce RP. 

Zájem o rodinu v Kraji Vysočina tak byl ovlivněn dvěma základními událostmi. Za 

prvé se v době svého vzniku věnoval hledání své role v rámci veřejné moci a nechal se 

inspirovat zahraničním regionem, který již řadu let úspěšně fungoval. Když se mu podařilo 

získat peněžní prostředky (z EU), rozhodl se je využít také na prorodinné aktivity. Vhodnou 
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počáteční aktivitou byl právě výzkum veřejného mínění, který podpořil v tom, že jeho 

směřování je správné.  

V Jihočeském kraji se původ zájmu o rodinu zjistit nepodařilo. Podpora rodin je 

viděna jako samozřejmost. Radní Jihočeského kraje říká, ţe tam, kde funguje rodina, nemusí 

fungovat sociální sluţby. Sociální sluţby by tedy neměly slouţit k hašení poţárů, ale k jejich 

předcházení. Tento kraj se nejprve zaměřil na ohroţené rodiny, teprve později své aktivity 

rozšířil i o podporu fungujících rodin.  

V Jihomoravském kraji je rodina viděna jako instituce, která nejlépe dokáţe připravit 

jedince na to, aby se stal plnohodnotným členem společnosti. Tuto její funkci je třeba 

oceňovat a podporovat. Potřebnost realizace rodinné politiky a podpory rodiny vychází ze 

zhodnocení současné situace rodin, tedy demografických trendů, stárnutí obyvatelstva, 

rozvodovosti apod. Kraj se chce těmto jevům, které mají důsledky pro celou společnost, 

bránit tím, ţe bude podporovat rodiny. Další motivací byly dokumenty o rodinné politice 

vydané MPSV, které vyzdvihovaly důleţitost podpory rodiny v rámci krajů.  

Je zajímavé, že i když je rodinná politika Jihomoravského kraje a Vysočiny ovlivněna 

partnerstvím s Dolním Rakouskem, oba kraje ji pojali trochu odlišně.  

 

Pouze v Jihomoravském kraji byla podpora rodiny viděna jako „nutnost“, pro 

předcházení negativních demografických změn, které by měly negativní důsledky pro 

celou společnost. Ve zbylých dvou krajích je to považováno za přirozené, protože rodina 

je důležitou jednotkou ve struktuře naší společnosti.  

 

8.3.3 Koncepce rodinné politiky 

Vypracováním koncepce rodinné politiky kraj jasně deklaruje, ţe má zájem 

podporovat rodinu.  

Na Vysočině bylo vypracování koncepce logickým vyústěním započatých 

prorodinných aktivit (konferencí, výzkumů). Právě výsledky těchto výzkumů byly hlavními 

zdroji pro tuto koncepci. Dále byly zdroji státní politika, koncepce ostatních krajů i dalších 

územních celků mimo republiku. Vytvoření závěrečné podoby předcházela řada diskuzí a 

bylo dost času jí představit veřejnosti i politickým představitelům. Koncepce zahrnuje 

fungující, nefungující i seniorskou rodinu. Druhé dvě jsou zahrnuty proto, ţe jich přibývá a 

jejich podpora bude tedy hrát stále důleţitější roli. Koncepce byla schválena zastupitelstvem 

jednohlasně napříč politickými stranami. 
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Koncepce Jihočeského kraje se zabývá rodinnou politikou a sociálně právní ochranou 

dětí. Původně byl vytvořen dokument zabývající se sociálně právní ochranou dětí (a tedy i 

ohroţených rodin), později byla tato koncepce rozšířena o rodinnou politiku. Mezi hlavní 

aktivity rodinné politiky se řadí integrace dětí a mladistvých se zdravotním postiţením, 

zvyšování povědomí veřejnosti o činnosti sociálních sluţeb, mediační sluţba. Koncepce 

obecně určuje směry podpory, konkrétní jsou potom grantové programy. Ty se vţdy 

vyhodnocují a co se ukáţe jako uţitečné, to bude kraj podporovat i v budoucnosti. Ale ne 

všechny aktivity jsou vázány na finanční prostředky. Jde například o den otevřených dveří na 

krajském úřadě zaměřený na pěstouny a osvojitele – aktuální i potencionální. Společná 

koncepce pro fungující o ohroţené rodiny byla vytvořena mimo jiné proto, ţe v kaţdé rodině 

se můţe vyskytnout období, kdy se objeví problémy a je třeba nějaká sluţba. To znamená, ţe 

nabídka sociálních sluţeb patří k rodinné politice a neměla by se z ní vyčleňovat. Koncepce 

byla zpracována na základě státních dokumentů, poznatků pracovníků OSPOD a zkušeností 

jiných krajů. Současná koncepce byla schválena bez problémů, bez výrazných úprav. 

Vznik koncepce RP Jihomoravského kraje pak nastartovalo vypracování Národní 

koncepce rodinné politiky a akčního plánu k jejímu naplňování. Vznikla pracovní skupina 

sloţená ze zaměstnanců krajského úřadu a dalších odborníků. Ta zpracovala nejprve základní 

koncepční teze a následně koncepci rodinné politiky. Kraj se při tvorbě inspiroval zejména 

Národní koncepcí rodinné politiky z roku 2005, metodickým doporučením MPSV, dále 

poznatky, které vyplynuly v rámci konaných konferencí a kulatých stolů, z podnětů 

konkrétních organizací, i mezinárodních zkušeností (např. prezentovaných na mezinárodních 

konferencích). Koncepce je zaměřena na fungující rodiny. Jejím úkolem je napomáhat jak 

zvýšení účinnosti jiţ realizovaných aktivit a opatření, jakými jsou například Rodinné pasy, 

Portál cykloturistiky JMK, katalog prorodinných organizací a iniciativ, dotační program pro 

drobné začínající podnikatele, podpora neziskových pro-rodinných organizací, tak realizaci 

opatření uvedených ve věcné části tohoto dokumentu. 

Současná podoba Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje nezahrnuje 

podporu ohroţených rodin, s výjimkou dílčího opatření Podpora činnosti center volného času 

a dalších aktivit (letní tábory pro děti z rodin ohroţených tíţivou finanční situací).   

 

Důležitý je poznatek, že ve dvou krajích byla koncepce zastupitelstvem schválena 

bez problémů (o situaci v Jihomoravském kraji nebyly získány informace). Všechny 

oslovené kraje se při tvorbě koncepce inspirovaly státními dokumenty. Přesto má každá 
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koncepce odlišnou podobu a cíle. Dále lze říci, že tam, kde byla vytvořena koncepce, se 

skutečně pro rodiny něco dělá.  

 

8.3.4 Proč není v Libereckém a Karlovarském kraji rodinná politika prioritou? 

V Libereckém kraji pro to existuje několik důvodů. Podle radního zaprvé chybí lépe 

zpracovaná státní rodinná politika. Ani sám stát nekoná dostatečné aktivity k podpoře rodin. 

Dokládá to například nejasné postavení mateřských center. Ty jsou obecně uznávána jako 

uţitečná, avšak tím, ţe se neřadí pod sociální sluţby, nejsou podporována finančně. Bylo by 

tedy třeba zpracovat přesnější státní rodinnou koncepci, za druhé by bylo vhodné povinnosti 

krajů v této oblasti upravit zákonem a vyčlenit na to finance. 

V kraji je těžké prosadit prorodinná opatření v rámci samostatné působnosti a dělá se 

pouze to, co určuje zákon. V tomto kontextu by uzákonění určitých povinností v oblasti 

rodinné politiky bylo přínosné.  

Za druhé je to otázka peněz. V sociální oblasti je obecně peněz málo a ty, které má 

kraj k dispozici, raději investuje do rozvoje sociálních sluţeb zaměřených například na 

seniory či lidi s postiţením. V současné době se musí věnovat aktuálním problémům a ne 

preventivním činnostem. I kdyby byla nějaká koncepce RP zpracována, tak by nebyly finance 

na realizování plánovaných aktivit, a byla by tudíţ zbytečná. Možná by ale vytvoření nějakého 

dokumentu mohlo nastartovat veřejnou debatu a změnu nahlížení na toto téma.  

Podle pracovníka krajského úřadu je problémem i nezájem radních rodinnou 

problematiku řešit. Donedávna nebyl nikdo, pro koho by to byla osobní priorita, kterou by se 

snaţil prosazovat. Je potřeba, aby to někdo nějak uchopil, zainteresoval do toho ostatní radní, 

a ti by poté politicky deklarovali, ţe se tomu budou věnovat. Současný radní ve svém 

volebním programu deklaroval snahu podpořit rodinu. Bude například usilovat o finanční 

podporu mateřských centrem formou samostatného dotačního titulu.  Zároveň na krajském 

úřadu není dostatečný počet pracovníků a není tedy ani čas se věnovat samosprávným 

aktivitám, jako je například rodinná politika.  

Přes to o vytvoření koncepce kraj uvaţuje. Ale je potřeba se nad tím důkladně 

zamyslet, protoţe některé aktivity označovány jako prorodinné nejsou podle radního zcela 

smysluplné. Například rodinné pasy či levnější jízdné nenapomáhají tomu, aby rodina správně 

fungovala. Pokud se na rodinnou politiku mají vynakládat peníze, měly by být podporovány 

aktivity, které se budou snaţit zachovávat rodiny funkční. V tomto by mohl pomoci poradní 
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sbor, který získal novelou zákona o SPOD nové pravomoci a povinnosti. Ten by mohl nějaká 

doporučení navrhovat. 

Konkrétní informace o tom, proč se Karlovarský kraj více nevěnuje rodinné politice, 

se zjistit nepodařilo. Jedním z důvodů je podle radního to, ţe tato potřeba není vyjádřena 

obcemi na území kraje. Tento argument je problematický. Je jisté, že obce v prvé řadě řeší to, 

s čím mají největší problémy. A to nebývá ohrožená, natož fungující rodina. Jak je uvedeno 

v teoretické části, role kraje je mimo jiné v tom, aby myšlenku podpory rodiny ve společnosti 

podporoval. Jeho úkolem je vytvářet klima přátelské rodině na různých úrovních fungování 

společnosti, tedy i na obcích. K tomu může využít různé nástroje, např. semináře a 

konference, průzkumy veřejného mínění o roli rodiny v dnešní společnosti. 

Přesto kraj prorodinné aktivity realizuje. Některé aktivity jsou realizovány v rámci 

regionálního rozvoje, např. slevy na jízdném, odbor kultury řeší rodinné vstupenky na 

památky. Dále jsou hodně podporována mateřská centra, pomocí krajských dotací. 

Podporované jsou hlavně smysluplné preventivní aktivity a sluţby, ne pouze volnočasové 

aktivity.  

 

Tyto kraje byly vybrány k hlubší analýze proto, že se na první pohled zdálo, že 

k této problematice přistupují obdobně, tedy bez výraznějšího zájmu. Ovšem 

z rozhovorů vyplynulo, že přístup k podpoře rodin a ohrožených rodin se v každém 

kraji liší. Z toho vyplývá, že fakt, že v některých krajích koncepce vytvořena nebyla, 

neznamená, že by se rodiny nepodporovaly. Není to však podpora ucelená a systémová. 

Vytvoření koncepce by pomohlo ke sjednocení opatření a navíc by to kraji udělalo 

dobrou reklamu (tzn., naznačilo by to, že kraj má zájem podporovat rodiny). 

 

8.3.5 Jaké je postavení rodiny v rámci střednědobých plánů? 

Jihomoravský kraj v této otázce popisován není. 

Pouze v kraji Vysočina se ve střednědobém plánu objevuje Rodina a děti jako 

samostatná cílová skupina. V jejím rámci jsou řešeny SAS pro rodiny s dětmi a NZDM. 

Naopak azylové domy začleněny ve skupině národnostní a etnické menšiny, osoby bez 

přístřeší a osoby ohroţené domácím násilím.  

Rodina a děti nejsou v Libereckém střednědobém plánu samostatnou cílovou 

skupinou, ale spadají pod Osoby ohroţené sociálním vyloučením. To je argumentováno tím, 

ţe skupina Děti a mládeţ obsahuje aktivity pouze pro děti a mládeţ. Nebylo by vhodné 
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vytvářet skupinu Rodina a děti a mládeţ, protoţe např. NZDM nejsou sluţby pro rodinu, ale 

jen pro děti a mládeţ, tudíţ by označení skupiny nebylo přesné. Plán sice vyjmenovává cílové 

skupiny, ale aktivity jsou členěny podle dílčích cílů. Jedním z cílů je i podpora rodin s dětmi 

jako prevence umístění dítěte do ústavní péče. Je to jediný střednědobý plán, kde je tento 

problém uveden u konkrétní aktivity. Aktivity zahrnuté pod tento cíl však nejsou označeny za 

prioritní.  

V plánu Jihočeského kraje jde primárně o děti, vyskytuje se zde cílová skupina Děti a 

mládeţ. Část opatření je zaměřena na děti, které jsou ohroţeny nepříznivou rodinnou situací. 

Pomoc je pak nabízena formou podpory celé rodiny. 

Karlovarský kraj má také ve svém plánu skupinu děti a mládeţ, ale ta neobsahuje 

sluţby na podporu rodiny. Ty jsou podporovány v rámci sluţeb sociální prevence, kam 

spadají SAS pro rodiny s dětmi a azylové domy. Opět se však nejedná o prioritní oblast. 

Radní Karlovarského kraje to argumentuje tím, ţe plán vychází z komunitních plánů obcí, kde 

se priority tvoří na základě potřeb občanů. Kdyţ zde rodina nebyla vyhodnocena jako 

potřebná cílová skupina, neobjeví se pak ani v krajském plánu. Pracovnice Libereckého 

krajského úřadu ale upozorňuje na to, ţe ohroţené rodiny nikdy nebudou skupinou, která by 

aktivně prosazovala své zájmy tak, jako například senioři či lidé s hendikepem. Jejich potřeby 

však znají sociální pracovníci obecních a krajských úřadů, a je tedy na nich, aby tato cílová 

skupina měla v plánech své místo. 

Je zajímavé, že všichni pracovníci vysvětlovali volbu cílových skupin ve střednědobých 

plánech jako věc danou zákonem, ale každý kraj to ve výsledku řešil trochu jinak. Z toho 

zároveň vyplývá, že rodina jako cílová skupina je těžce uchopitelná. Každá koncepce má svou 

logiku. Jde však o to, jaká vyznívá nejlépe. Pokud je plán dělen dle cílových skupin a rodina 

je jednou z nich, působí to pozitivně, protože je na první pohled jasné, že rodina je prioritou.  

To, že rodina není vyčleněna jako samostatná cílová skupina, má ještě jeden negativní 

důsledek. Opatření střednědobých plánů by měla vycházet z analýz nabídky nebo stavu těchto 

služeb na daném území. Pokud budou služby pro rodiny zahrnuty pod jinou cílovou skupinu, 

bude tato analýza vytvořena pro tuto cílovou skupinu a bude těžké hodnotit nabídku služeb 

pouze pro rodiny. Může být zhodnocena nabídka azylových domů, ale nebude jasné, zda se 

jedná o azylové domy pro rodiny nebo pro muže či ženy bez dětí. Takové hodnocení pak bude 

mít malou vypovídací hodnotu, nedozvíme se nic ani o jedné cílové skupině.  

Z rozhovorů vyplynulo, ţe v krajích, kde rodina není v současných plánech prioritou 

(Liberecký, Karlovarský), se situace změní v rámci příštího plánu. Bylo řečeno, ţe priority 

současných plánů se stanovovaly před několika lety. Situace se však vyvíjí a priority se mění 
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a v současné době se dostává do popředí i cílová skupina Rodiny s dětmi. V Karlovarském 

kraji je to především v důsledku zapojení kraje do IP MPSV Transformace. V kraji bude 

pilotně testován rozvoj sluţeb na podporu rodiny. Tyto sluţby musí být udrţeny i po skončení 

projektu a je tedy vhodné jejich podporu zakotvit do střednědobého plánu. 

 

Ukázalo se, že rodina je ve střednědobých plánech těžko uchopitelná. 

Problematické je především to, že některé služby mohou být zaměřeny na různé cílové 

skupiny. Pouze v jednom osloveném kraji je vyčleněna jako samostatná cílová skupina a 

i v tomto plánu jsou některé služby pro rodiny zahrnuty v jiných cílových skupinách. 

Důležitý je poznatek, že v krajích, kde není rodina v současných plánech prioritou, se to 

má v příštím plánovacím období změnit.  

 

8.3.6 Kdo se na krajských úřadech zabývá podporou rodin a ohrožených rodin? 

Na krajských úřadech spadá podpora ohroţených rodin do kompetencí pracovníků 

orgánu SPOD. I na Vysočině, kde bylo zřízeno nové oddělení rodinné politiky, tato agenda 

zůstala pracovníkům SPOD. Nové oddělení bude mít především iniciační roli. Funguje zatím 

krátce, takţe se jeho postavení ještě buduje.  

V krajích, kde nebylo zřízeno oddělení rodinné politiky, je podpora fungujících rodin 

řešena různě. V Karlovarském kraji je to více odborů. Kaţdý z nich můţe deklarovat, jak 

naplňuje rodinnou politiku kraje (kultura, doprava, školství, sociální věci apod.). Tak 

například slevy na kulturní aktivity a jízdné je zařazeno do regionálního rozvoje. Je to viděno 

jako vhodnější, neţ zřízení samostatného oddělení.  

V Jihočeském kraji radní uvaţovala o zřízení samostatného oddělení rodinné politiky, 

ale nakonec se dospělo k závěru, ţe není vhodné, aby se různými problémy rodin zabývala 

různá oddělení. Problémů je často více a musí se řešit najednou. Vše, co se týká rodinné 

politiky, řeší tedy Oddělení sociálně právní ochrany. Pracovníci tohoto oddělení by se ale 

vyčlenění rodinné politiky do samostatného oddělení nebránili.    

 V Libereckém kraji podpora fungujících rodin nijak řešena není. Pracovníci oddělení 

SPOD na to nemají kapacity. Přesto se postupně toto téma začíná otevírat, byla např. 

realizována beseda s mateřskými centry na téma podpory a rozvoje činnosti MC v kraji. 

Ze 4 oslovených krajů mají 3 samostatné Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Jedno 

z nich však bylo zřízeno teprve nedávno (březen 2013). Počet pracovníků těchto oddělení je 

různý (3,5-5,5 úvazku). Na Vysočině jsou pracovníci SPOD zařazeni pod Oddělení sociální 
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ochrany a prevence, funguje tam pracovník pro NRP a metodik (zabývá se také pověřením 

SPOD), financováním ZDVOP se zabývá jiný pracovník.  

Organizační struktura je v kaţdém osloveném kraji povaţována více méně za 

vyhovující. V Libereckém a Jihočeském kraji byla vyslovena potřeba personálního posílení, 

nejlépe o dva pracovníky. Je zajímavé, ţe se jedná o kraje, kde doposud fungovalo nejvíce 

pracovníků (JČ 5,5 úvazku; LBC 4 pracovníci). V obou krajích je důvodem především nárůst 

povinností spojených především s novelou zákona o SPOD. V Liberci se například pracovníci 

musí starat o vyplácení státních příspěvků ZDVOP pro 7 organizací místo pro 2, jak tomu 

bylo v loňském roce. V Jihočeském kraji zase došlo k nárůstu osob pověřených výkonem 

SPOD, se kterými je potřeba pracovat (před šesti lety jich bylo pět, nyní třicet pět). I když 

MPSV plánuje zvyšovat kapacity OSPOD, bylo by vhodnější učinit toto opatření již na 

začátku doby účinnosti nového právního nařízení. Zároveň, pokud kraj rozhodl, že se oddělení 

SPOD má zabývat aktivitami samostatné působnosti, např. činnostmi vztahujícími se ke 

koncepci rodinné politiky, měl by toto oddělení personálně posílit. 

Na Vysočině není organizační struktura povaţována za problematickou, i kdyţ se 

SPOD zabývají pouze dva pracovníci. Je to zaprvé tím, ţe agendu příspěvků ZDVOP má na 

starosti jiný pracovník. Za druhé obecnou rodinnou politiku řeší jiné oddělení. Některé 

aktivity v oblasti NRP převzala příspěvková organizace kraje (Psychocentrum). Toto vypadá 

jako dobrý model, ale ostatní kraje by mohlo odradit to, ţe provoz příspěvkové organizace se 

musí platit z krajského rozpočtu.  

Nejlépe byla hodnocena spolupráce s jinými odděleními či odbory na Karlovarském 

úřadě. Zde jde především o spolupráci oddělení SPOD s pracovníky odboru školství, kteří 

mají na starosti ústavní zařízení. Vzhledem k probíhajícímu procesu transformace těchto 

ústavních zařízení, i k tomu, ţe Karlovarský kraj je krajem pilotním, je tato spolupráce velmi 

důleţitá. Stěţejní aktivity v této oblasti jsou tedy realizovaný společně.  

V Jihočeském kraji probíhá spolupráce především s Oddělením sociálních sluţeb. 

V Libereckém kraji v rámci rodinné politiky není nastavená mezi odbory systémová 

spolupráce, nejvíce potřebná by byla s odborem školství. 

V jednom kraji by pracovníci ocenili lepší spolupráci s Oddělením sociálních sluţeb, 

které vytváří SPRSS. Nedochází zde k dostatečné komunikaci a předávání informací. Velká 

očekávání jsou spojena s novým poradním sborem, který by měl být iniciativním a 

komunikujícím orgánem v oblasti SPOD, měl by zajišťovat spolupráci všech aktérů. 

Na obcích je činnost orgánů SPOD zaměřena především na přímou práci s ohroženou 

rodinou. Na krajích je hlavní zaměření spíše na NRP. Pracovníky dále hodně zaměstnávají 
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administrativní úkoly spojené s agendou financování ZDVOP a pověřením k výkonu SPOD. 

Na krajích sice vždy funguje metodik, který činnosti zaměřené na ohrožené rodiny vykonává, 

ale často má na starosti ještě jinou agendu a to jeho aktivity zaměřené na podporu 

ohrožených rodin značně limituje.  

Pro oslovené pracovníky často nebylo jednoduché mluvit pouze o aktivitách 

zaměřených na ohrožené rodiny a oddělit je od zbytku svých úkolů a aktivit. Z toho vyplývá, že 

práce s ohroženými rodinami není chápána jako samostatná agenda. Podpora ohrožených 

rodin je jen jedním ze zaměření sociálně-právní ochrany dětí, které je naplňováno různými 

aktivitami. 

 

Podpora fungujících rodin je na každém krajském úřadu řešena odlišně. 

Problematiku podpory ohrožených rodin (v samostatné i přenesené působnosti) mají ve 

všech oslovených krajských na starosti pracovníci SPOD. Důležitá je spolupráce 

s dalšími pracovníky, především z Oddělení sociálních služeb (vytvářejících SPRSS) a 

Odboru školství. Ne na všech krajích je však tato spolupráce dostatečně rozvinuta.  

 

8.3.7 Jak je v rámci kraje hodnocen současný stav podpory ohrožených rodin? 

Jak se dalo očekávat, všichni respondenti se shodli na základním problému – 

nedostatku financí na sociální sluţby. Někteří mají pocit, ţe se po dlouhou dobu dařilo něco 

budovat a nyní se to několik let spíše dusí.  

V Jihomoravském a Libereckém kraji není tato oblast systematicky sledována. 

V Jihomoravském kraji se rodinná politika orientuje na fungující rodiny, tudíţ se nezabývá 

situací sluţeb pro ohroţené rodiny. To ale neznamená, ţe tato problematika není řešena 

sociálním odborem. Na Liberecku je důvodem patrně to, ţe to přímo neukládá zákon a není 

na to čas. 

V Jihočeském kraji a na Vysočině je situace hodnocena tak, ţe existuje základní síť, 

ale problém je s dostupností v některých oblastech. Na Vysočině je patrný trend nárůstu 

ohroţených rodin, čímţ se zvyšuje zájem o relevantní sociální sluţby a v reakci na to se tyto 

sluţby rozšiřují. V Jihočeském kraji mají pracovníci KÚ poměrně přesnou představu, jak by 

bylo třeba sluţby rozvíjet. Byla zmíněna konkrétní města, kde by bylo vhodné sluţbu zřídit, 

protoţe se jedná o hůře dostupná, „izolovaná“ města, kam je problém za rodinami dojíţdět.   

Poměrně negativně byla nabídka sluţeb pro ohroţené rodiny hodnocena 

v Karlovarském kraji. To nejvíce pociťují pracovníci OSPOD, kteří nemohou klientům tyto 
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sluţby nabízet a musí vše řešit sami. Nedostatečné je i zastoupení SVP, které je pouze jedno 

v kraji. Mnoho neziskových organizací, které mají vůli zřídit sluţbu pro ohroţené rodiny (ale 

i jiné sociální sluţby), nakonec od svého záměru upustí. Jedním z důvodů je to, ţe se jejich 

představa neshoduje s potřebami kraje. Další problém je s nedostatkem odborníků. Při 

zřizování nové sluţby se třeba nepodaří najít dostatek vzdělaných profesionálů. Důvodem je 

absence vysokoškolských programů zaměřených sociálním směrem. Mladí lidé odjíţdí 

studovat do jiných krajů a poté se nevrací. Tato situace vedla kraj k tomu, ţe se stal pilotním 

projektem IP MPSV Transformace. Bude zde analyzována a testována právě nabídka sluţeb 

pro ohroţené děti a jejich rodiny. Je zde vidět snaha něco dělat, i když na to kraj nemá 

dostatek vlastních prostředků. 

Ve dvou krajích byl negativně hodnocen nedostatek těchto odborníků: dětský 

psycholog a psychiatr. To je problémem celorepublikovým a je dobře, že to pracovníci 

zmiňují, i když se nejedná o sociální službu. Otázka ovšem je, co může kraj podniknout 

k rozšíření nabídky těchto specialistů. 

Jen v jednom kraji byl shledán rozpor mezi hodnocením situace radním a pracovníkem 

KÚ. Zatímco radní viděl nabídku sluţeb jako dobře se rozvíjející, pracovník KÚ viděl absenci 

dostatečného mnoţství sluţeb pro rodiny, především SAS pro rodiny s dětmi, jako velký 

problém.  

 

Dva kraje stav podpory ohroženích rodin na svém území nesledují. Dva kraje 

kladně hodnotí existenci základní sítě služeb, ale problém je v dostupnosti v některých 

oblastech. Jeden kraj hodnotí síť služeb jako velmi nedostačující. Všichni respondenti se 

shodli na tom, že základním problémem je nedostatek financí na sociální služby. 

 

8.3.8 Jaké konkrétní kroky jsou podnikány k podpoře ohrožených rodin? 

Tato kapitola se za prvé zabývá aktivitami zaměřenými na pracovníky SPOD obecních 

úřadů, dále spoluprací s neziskovými organizacemi, grantovými programy, zařízeními 

sociálně-právní ochrany a ostatními aktivitami, vykonávanými především v rámci samostatné 

působnosti. 

Aktivity zaměřené na obecní úřady 

Pracovníci OSPOD krajských úřadů mají ze zákona povinnost metodicky vést 

pracovníky OSPOD obecní úřadů. Všude jsou tedy pořádány porady, konzultační dny, 

semináře a školení. Pracovníci obcí vidí tyto aktivity jako skutečnou podporu, ne jako nutnou 
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povinnost. Pracovnice Karlovarského úřadu ale uvedla, ţe je důleţité znát potřeby a přání 

pracovníků obcí a umět seminář naplánovat ve správný čas a na správné téma. 

Další aktivity se liší nebo jsou s nimi různé zkušenosti. 

V Jihočeském kraji se osvědčil dvoudenní seminář konaný kaţdoročně pro všechny 

pracovníky obecních OSPOD. (Často jsou totiţ porady organizovány jen pro určité pozice, 

např., pro kurátory). Pracovníci se zde mají moţnost se osobně poznat, coţ pak usnadňuje 

jejich další spolupráci.  

V Jihočeském kraji a na Vysočině vytvářejí pracovníci KÚ psané metodiky na různá 

témata. V Jihočeském kraji je to např. Jak poučit rodiče, kdyţ je jejich dítě umisťováno do 

ústavního zařízení. Na Vysočině byla vypracována metodika Jak předcházet vykazování rodin 

s dětmi z bytů. Metodiky zaměřené na sanaci rodiny zatím v ţádném osloveném kraji 

zpracovány nebyly. V této oblasti je povaţována za dostatečnou metodika MPSV pro práci 

s ohroţenými rodinami.  

V Karlovarském a Libereckém kraji se psané metodiky nevytvářejí. Státní metodiky 

jsou dostačující a vhodnější jsou porady a konzultace. Radní Libereckého kraje se navíc 

domnívá, ţe je zbytečné metodiky vytvářet, kdyţ obce nemají povinnost se jimi řídit. 

Z výpovědí pracovníků krajů však vyplynulo, ţe obce tyto metodiky naopak spíš oceňují.  

V Karlovarském kraji je kladen velký důraz na vzdělávání. Bylo realizováno např. 

několik kurzů organizace Střep, zaměřené na případové konference, práce s ohroţenou 

rodinou. Finanční prostředky na tato školení byly získány z Evropské Unie (Operační 

Program Lidské zdroje a zaměstnanost). Vyuţití evropských peněz na vzdělávání pracovníků 

je velmi dobrý nápad. Bylo by to vhodné doporučení pro Liberecký kraj, kde na školení často 

chybí peníze a jsou tedy organizována nepravidelně podle toho, zda nějaké finance zbydou.  

Mimo to se v současné době na Liberecku vyskytlo mnoho poskytovatelů, kteří nabízejí různé 

typy školení, např. k případovým konferencím. Tyto nabídky jsou často přeposílány na obce, 

aby si kaţdá mohl vybrat, co zrovna potřebuje. Zároveň v současné době probíhá tolik změn, 

ţe pro pracovníky je klíčové porozumět a vyznat se v nových úkolech a o další semináře by 

ani neměli zájem.  

Kraj Vysočina se věnuje harmonizaci obecních rodinných politik. Všechny, i ty 

nejmenší obce, jsou podporovány, aby se zaměřily na práci s rodinami, aby například 

vznikaly i mini a mikro koncepce rodinné politiky. Větší spolupráce je samozřejmě s většími 

městy. Radní Vysočiny osobně navštívil jednotlivá města a jednal s nimi na toto téma. Tento 

osobní přístup pomůţe přesvědčit ty zástupce obcí, kteří nebyli prorodinným aktivitám 

zpočátku nakloněni. Jednání s obcemi o podpoře rodin ale můţe komplikovat situace, kdy na 
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obcích není dostatek kompetentních pracovníků. Radní Vysočiny poukazuje na problém, 

který vznikl během sociální reformy I a II. Během ní došlo k přenesení některých pravomocí 

ze strany obcí a měst na úřady práce. Někteří pracovníci vykonávající sociální práci na obcích 

odešli a v důsledku toho byly někde sociální odbory úplně zrušeny nebo sloučeny s jinými 

odbory. Komunikace s těmito obcemi jim můţe připomenout, ţe pracovníci zaměření na 

sociální politiku mají svůj smysl.  

Aktivity týkající se NNO 

Spolupráce s neziskovými organizacemi byla ve všech krajích hodnocena kladně. 

Zároveň jsou všude organizace poskytující sociální sluţby pro ohroţené rodiny podporovány 

grantovými programy. Radní Vysočiny by rád ovlivnil i financování prorodinných organizací 

z grantů MPSV. Tyto finance se v současné době rozdělují bez účasti krajů a měst a někdy to 

není příliš efektivní. Jsou podporovány organizace, které kraj nevidí jako prioritní a uţitečné.  

Přes tyto snahy finančně podporovat prorodinné organizace je nedostatek financí viděn 

jako základní problém omezující moţnosti rozšiřovat sluţby pro rodiny. Pracovníci KÚ by 

rádi poskytovatele motivovali k rozvoji sluţeb, ale nemají jak. Záleţí tedy na aktivitě 

samotných neziskových organizací, zda mají zájem nějaké sluţby poskytovat a zda jsou 

schopné si na ně sehnat peníze. V Libereckém kraji se stává velmi zřídka, ţe by se na KÚ 

obrátila organizace se zájmem zřídit novou sluţbu pro rodiny. Na Karlovarsku se občas 

taková organizace objeví, ale během vyjednávání o této sluţbě si to nakonec rozmyslí. Na 

Vysočině existují organizace, především církevní, kterým se daří rozšiřovat sluţby pro rodiny, 

i kdyţ pomalu.  

V Jihočeském kraji a na Vysočině byl zaznamenán nárůst počtu organizací 

poskytujících sluţby pěstounům, někdy na úkor rozvoje sluţeb pro ohroţené rodiny. 

Důvodem je větší jistota financí, organizace mohou získat státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče. Stává se, ţe díky těmto financím se na podporu pěstounů zaměřují i 

organizace, které s touto problematikou nemají mnoho zkušeností. Po formální stránce však 

splňují všechna kritéria, tak jim krajští pracovníci musí vydat pověření, i kdyţ k tomu mají 

osobní výhrady. 

Pracovníkem KÚ v Jihočeském kraji byly zmíněny dvě hlavní organizace podporující 

ohroţené rodiny - Dětské centrum (ZDVOP) a Krizové centrum pro děti a rodinu. V tomto 

kraji nebyl a není ţádný dětský domov pro děti do 3 let (ani dříve kojenecký ústav). Malé děti 

jsou tedy v případě potřeby umisťovány do tohoto zařízení. Spolupráce probíhá velmi dobře, a 

to mezi krajskými pracovníky, zařízeními i pracovníky OSPOD na obcích. V tomto kraji se 

dále uvaţuje o organizování setkání pracovníků SAS pro rodiny s dětmi, aby bylo podpořeno 
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vzájemné předávání zkušeností. Tato aktivita byla zařazena do návrhu na nový střednědobý 

plán.  

V Libereckém kraji organizují pracovníci KÚ setkání pro organizace, kterým bylo 

vydáno pověření k výkonu SPOD. Na podzim se například budou řešit standardy. 

Na Vysočině je komunikace mezi krajem a neziskovými organizacemi organizována 

prostřednictvím Koordinačního uskupení NNO kraje Vysočina. Je to zastřešující organizace, 

která sdruţuje všechny NNO. Její zástupci reprezentují 5 oblastí, jednou z nich je sociálně 

zdravotní oblast.  

Na Vysočině i v Karlovarském kraji jsou zástupci NNO přizýváni na setkání s dalšími 

institucemi a odborníky (pracovníky obcí, zástupci škol, dětských domovů apod.). Na 

Karlovarsku jsou dále organizovány vzdělávací aktivity speciálně pro NNO.   

Zařízení sociálně-právní ochrany dětí zřizovaná krajem 

Obecně je v krajích snaha, aby byla tato zařízení zřizována neziskovými organizacemi, 

na které bude kraj přispívat. Je to pro kraj levnější a efektivnější.  

Nejčastěji jsou kraje zřizovateli Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc, a to 

v rámci svých dětských domovů.  

Výchovné rekreační tábory jsou kraji povaţovány za aktivity, které by měly 

organizovat obce, především pro děti v evidenci SPOD.  

Liberecký kraj je jediným krajem, který ţádné zařízení nezřídil, je to nákladné. Podle 

radního se řeší především to, co ukládá zákon. To, co kraj dle zákona „můţe“, to neřeší.  

Kraji Vysočina a Karlovarským byla zřízena Zařízení odborného poradenství pro péči 

o děti – v obou případech se jedná o Manţelskou a rodinnou poradnu. Na Vysočině hraje toto 

zařízení důleţitou roli. Je nazváno Psychocentrum a má 5 poboček, v kaţdém okrese jednu. 

Kraj má tak výbornou moţnost věci lépe koordinovat. Tato zařízení dělají veškerá 

poradenství, i pro města a obce. Hlavně se jedná o posudky, které dřív dělali pracovníci KÚ.  

Tento způsob se ale ukázal jako lepší. Tato zařízení by dále měla poskytovat kompletní servis 

pěstounům. Aktivity jsou dále zaměřeny na ohroţené rodiny, jsou poskytovány i terénní 

sluţby. Výhodou těchto center je, ţe nabízejí širokou škálu sluţeb na jednom místě.  

Grantová politika 

Grantové programy zaměřené na rodinnou politiku lze nalézt ve všech oslovených 

krajích kromě Libereckého. V tom jsou podporovány pouze sociální sluţby obecně. Mateřská 

centra ani další prorodinné aktivity zde financovány nejsou. (V současné době se však plánují 

změny). Na Vysočině je velká část aktivit financována přímo z rozpočtu kraje.  
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V Jihočeském a Jihomoravském kraji jsou grantové programy zaměřené na podporu 

rodiny a sociálních sluţeb pro rodiny vyjmenované v Koncepci RP (případně jejím akčním 

plánu). Nicméně v Jihočeském kraji se grantová politika mění, aniţ by to bylo zaznamenáno 

v této koncepci.  

Rodinná politika obcí je finančně podporována na Vysočině a v Jihomoravském kraji. 

Posilování rodičovských kompetencí je podporováno grantem v Jihočeském a 

Jihomoravském kraji.  

Ojedinělou aktivitou je GP na podporu konání letních táborů pro děti z rodin, které 

jsou ohroţeny v důsledku tíţivé finanční situace a GP Podpora konání seminářů a konferencí 

o rodině v JMK. A dále podpora zvyšování povědomí veřejnosti o sociálních sluţbách 

v Jihočeském kraji.  

Pouze v Jihočeském kraji se podařilo nalézt grantový program zaměřený výhradně na 

ohroţené rodiny. Tato informace byla získána od pracovníka KÚ, na webu se to najít 

nepodařilo. Jde o nově vyhlášený program na podporu ohroţených rodin, které jsou v 

evidenci  SPOD a hrozí jim odejmutí dětí. V době konání rozhovoru uţ byly vybrány 

organizace, které získaly prostředky na aktivity pro tyto rodiny. Jde o práci v terénu, s rodiči i 

dětmi. Funguje to ve spolupráci s orgány SPOD, které vytipovávají rodiny, kde tyto 

organizace budou působit. První schůzky se účastní pracovníci SPOD i dané organizace a 

domlouvá se plán práce. 

Karlovarský kraj sladil své dotační řízení s dotačním řízením MPSV. Při ţádosti 

o ministerskou podporu jsou totiţ zvýhodněny organizace, které zároveň dostávají podporu i 

od kraje.  

Z uvedených informací lze vysledovat, že podstatně více grantových programů 

zaměřených na podporu rodin je vypisováno v krajích, kde existuje koncepce rodinné politiky.  

Další aktivity 

V Libereckém kraji je v současné době plánována důleţitá aktivita – analýza ústavních 

zařízení pro děti. Jedná se o dětské domovy (všechny druhy) a ZDVOP. Do analýzy budou 

zahrnuty i informace o pěstounech na přechodnou dobu. Analyzovat se budou kapacity, 

věkové kategorie, obsazenost. Z toho například vyplyne, kolik bude kraj potřebovat pěstounů 

na přechodnou dobu. Dále se bude zkoumat původ dětí (zda jsou z Libereckého kraje nebo 

jiných regionů). Odhaduje se, ţe procento dětí z jiných krajů můţe být poměrně vysoké.  

Na Karlovarsku je důleţitou aktivitou zapojení kraje do projektu MPSV Transformace 

(blíţe o tom bude pojednáno v další kapitole). Dále kraj podporuje rodiny nepřímo v rámci 

individuálních projektů kraje. Jde například o rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním. 
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Rozvoj těchto sluţeb je uţitečný i pracovníkům OSPOD, kteří řeší problémy s pojené 

s duševním onemocněním rodičů. Další projekt byl zaměřen na rozvoj rané péče.  

Z rozhovorů vyplynulo, ţe nejvíce aktivit je realizováno v kraji Vysočina. Za prvé se 

jedná o projekt Family point. I kdyţ to pravděpodobně bude vyuţíváno fungujícími rodinami, 

je to viděno jako velmi uţitečné místo. Např. Family Point v Havlíčkově Brodě nabízí osvětu 

pro rodiče, školení, přednášky, rodinná odpoledne. Důleţitou roli v podpoře ohroţených rodin 

hraje Psychocentrum. Jedná se o příspěvkovou organizaci kraje, jeţ byla popsána v kapitole 

o zařízeních SPOD. Radní Vysočiny dále objel všechna města a hovořil s představiteli 

samospráv o podpoře rodin. Mnoho obcí cítí potřebu spolupráce se sluţbami zaměřenými na 

rodiny, proto je třeba vyjednat, jakým způsobem budou rozvíjeny a financovány. 

V neposlední řadě se kraj snaţí kaţdoročně konferenci, která se týká rodinné politiky. Další 

aktivity zaměřené na práci s ohroţenou rodinou jsou realizovány nepravidelně, kdyţ se podaří 

získat finance.  

Ve dvou krajích byla zmíněna jedna specifická aktivita. Pracovníci Karlovarského 

kraje a Vysočiny mluvili o jednáních s řediteli či dalšími pracovníky ústavních zařízení pro 

děti. Cílem setkání jsou diskuse na téma probíhajícího procesu transformace systému péče 

o ohroţené děti. Na Vysočině je snaha, aby se tato zařízení více otevřela, aby začala 

poskytovat další sluţby pro rodiny. A tato snaha se poměrně daří. Čtyři zařízení tak 

v současné době fungují jako ZDVOP. Dvě zdravotnická zařízení (dětské domovy pro děti do 

3 let) mají pověření k uzavírání dohod s pěstouny, budou poskytovat odborné poradenství 

těmto pěstounům a zajišťovat respitní pobyty. Dětské centrum v Jihlavě nabízí své prostory 

pro asistovaný styk dítěte s rodičem po rozvodu. Tato sluţba se dostala do povědomí soudců, 

kteří toto centrum doporučují. I kdyţ se nejedná přímo o aktivitu zaměřenou na ohroţené 

rodiny, má to pozitivní efekt v rámci celého procesu transformace.   

 

Základní činností je metodické vedení pracovníků OSPOD obcí, psané metodiky 

jsou však vytvářeny jen ve dvou krajích. I spolupráce s neziskovými organizacemi 

poměrně funguje, hlavním problémem jsou zde opět možnosti jejich financování. Je 

pozorován trend, kdy se NNO zaměřují více na podporu pěstounů, než na ohrožené 

rodiny. Zřizování vlastních Zařízení sociálně-právní ochrany dětí není v krajích příliš 

populární, jelikož je to spojeno s náklady. Podstatně více grantových programů je 

vypisováno v krajích, kde existuje koncepce rodinné politiky.  
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8.3.9 Názory krajů na proces Transformace systému péče o ohrožené děti v České 

republice 

Všichni dotazovaní se shodli, ţe transformace systému péče o ohroţené děti je nutná a 

ţe je to krok správným směrem.  

Na Vysočině, kde se dlouhodobě věnují podpoře rodin, se radní s tímto přístupem 

ztotoţňuje, a hodnotí situaci v kraji jako dobře se vyvíjející. V době konání rozhovoru jiţ měli 

v NRP více dětí neţ v dětských domovech a uvaţovalo se o tom, ţe se bude muset jeden 

dětský domov zavřít. Důleţitou aktivitou také bylo zapojit do procesu města, hlavně nejprve 

tajemníky ORP. To se povedlo, i v této oblasti bylo realizováno mnoho školících akcí. 

Radní Jiţních Čech a Liberecka nesouhlasí s tím, jakým způsobem se proces 

transformace pojal. Změna systému bude trvat dlouho a není vhodné začít vyjádřením 

o rušení ústavů. Aktivity jsou hodnoceny jako překotné a můţe tak dojít k chybám, které 

budou mít nejhorší dopady právě na ohroţené děti.  

Jeden z oslovených krajů je pilotním krajem IP MPSV. V Karlovarském kraji byl 

pociťován problém nedostatečně rozvinuté sítě sluţeb pro ohroţené děti a rodiny, kraj si byl 

vědom sloţité a náročné problematiky, kterou řeší sociální pracovníci na obcích. Právě zde 

má být hlavní aktivitou rozvoj těchto sluţeb. Účastí v projektu si slibuje změnu této situace. 

Očekává se zjištění, jaká je v kraji situace s dostupností sluţeb v oblasti péče o ohroţené děti, 

jaká je potřebná kapacita, o jaké typy sociálních sluţeb se jedná. Dále pak jaké bude třeba 

zajištění financování těchto sluţeb a podpora orgánů sociálně-právní ochrany dětí při jejich 

činnosti. Nevýhodou je, ţe pracovníci kraje do projektu nemohou příliš zasahovat a nemají 

úplný přehled o tom, co se aktuálně děje. Navíc se celý projekt od jeho počátku mění. Ale 

přesto je účast v projektu viděna jako přínosná.  

Ostatní oslovené kraje o pilotování neměly zájem. V Libereckém kraji mimo jiné 

proto, ţe na krajském úřadě nebyly dostatečné personální kapacity na to, aby byly aktivity 

projektu spolehlivě zajištěny. Na Karlovarsku však tento problém vyvstal také, ale byl 

vyřešen tím, ţe z projektu je placen pracovník, který má tyto aktivity přímo v na krajském 

úřadě na starosti. Na Vysočině o pilotování neměli zájem, ale podle radního úzce spolupracují 

s oddělením transformace na ministerstvu a mají spoustu školících akcí a konferencí. 

Kraje souhlasí s tím, ţe mají v procesu transformace důleţitou roli, protoţe jsou 

nejblíţ lidem a organizacím a znají jejich potřeby. Dva kraje však vyjádřily, ţe by spolupráce 

státu a krajů měla být intenzivnější. Radní Jiţních Čech by ocenila, kdyby se „ti dole“ více 

poslouchali. Zároveň vidí současné nastavení systému jako šibeniční pro státní správu, které 

přibyla spousta úkolů. To dokládají i pracovnice dvou KÚ. S novelou zákona jim přibyly 
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povinnosti (především týkající se nárůstu počtu pěstounů a agendy financování ZDVOP), 

které stěţí stíhají. Na další aktivity, které by rády realizovaly z vlastní iniciativy, jim nezbývá 

čas.  

Radní Libereckého kraje se domnívá, ţe by kraje na proces měly získat finanční 

prostředky, bez nich to nepůjde. Za prvé je třeba posílit pracovníky OSPOD na kraji i obcích. 

Za druhé nemají kraje v oblasti dětských domovů moc pravomocí, ty náleţí hlavně pod 

Ministerstvo školství. Kraj by sice mohl nějaké transformační aktivity iniciovat, ale obce by 

tyto snahy nemusely podpořit, takţe by to byla zbytečná snaha. Podle něj ani samotné obce 

nemají zájem o transformaci pobytových zařízení na nějaká menší, protoţe by tam byly 

ubytované i děti z dalších obcí kraje a obci by se to nevyplatilo. Kraj zase na takové aktivity 

nemá peníze. Proto jde při přemítání o řešení této situace v první řadě o peníze.  

Pracovnice KÚ na Vysočině se naopak domnívá, ţe těţiště práce by mělo být na státní 

úrovni.  Stát garantuje určité věci v této oblasti, ale jejich realizaci pak nechává na svobodném 

rozhodnutí krajů a ani to dostatečně finančně nepodporuje. To není vhodný model. Práce 

s ohroţenými rodinami není populární téma a opatření na tuto cílovou skupinu se tudíţ na 

krajích a obcích těţko prosazují. Nejsou totiţ veřejností přijímaná jako ţádoucí, na rozdíl 

třeba od sluţeb pro seniory. Politici je proto nemají zájem podporovat, protoţe se bojí o své 

volební hlasy. Uzákonění některých oblastí by určitě mohlo pomoci. Funkční může být i 

model, kdy bude podpora ohrožených rodin součástí podpory rodin obecně. Tím bude 

umožněno i tato „neoblíbená“ opatření prosadit.  

Dvěma pracovnicím KÚ se nelíbí, ţe současné směřování procesu transformace je 

zaměřeno více na pěstounskou péči neţ na biologické rodiny ohroţených dětí. Pěstounská 

péče se propaguje ve veřejných kampaních, novela zákona o SPOD je cílena hlavně na 

pěstouny – zvýšení dávek, školení, větší podpora. Na podporu biologických rodin se trochu 

zapomnělo. Dítěti se přitom pomůţe nejvíc, kdyţ se sociální sluţby namíří na biologickou 

rodinu. Ale nejde jen o jejich podporu. Někdy to vypadá, ţe rodiče nemusejí dělat nic a snaţit 

se musí všichni kolem. Zákon by měl lépe upravit povinnosti rodičů. Měl by je motivovat, 

aby se více snaţili. Tito rodiče většinou mají své děti rádi, ale to nestačí. Musí pochopit, ţe se 

jim musí věnovat - hrát si s nimi, číst jim apod. Rodič musí dokázat, ţe se chce kvůli tomu 

dítěti změnit. Toto je velmi citlivé téma, mělo by se to řešit spíš vhodnými programy pro tyto 

rodiče, než zákonnou úpravou.  

Několika respondenty byl vyjádřen nesouhlas s rušením všech ústavních zařízení. 

Podle nich existují skupiny dětí, pro které je lépe vyrůstat v ústavním zařízení. Jedná se 

například o děti, které mají velké psychiatrické problémy, které jsou nezvladatelné. 
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Transformace by se tedy měla zaměřit i na zřizování specializovaných zařízení, která 

v současnosti chybí. I když pracovníci MPSV stále opakují, že cílem není rušit všechny ústavy, 

ale zásadně je redukovat, přesto zřejmě tuto informaci dostatečně neprezentují.    

V  Karlovarském kraji se počáteční paniku kolem rušení ústavů podařilo celkem dobře 

zvládnout. V tomto kraji probíhají setkání ředitelů dětských domovů, kde se řeší mimo jiné 

tato problematika. Setkání jsou organizována odborem školství, ale vţdy jsou přítomni i 

pracovníci OSPOD. Všichni byli z počátku dost negativně nastavení na celý projekt. Ale 

hodně v tomto směru pomohla organizace Lumos, jejíţ pracovníci jezdili na různá krajská 

setkání, a vysvětlovali, jak bude transformace probíhat a co to konkrétně znamená pro různé 

aktéry. I kdyţ pořád existují dětské domovy, které se této myšlence brání, je to jiţ klidnější. 

Je vidět, že o této věci je nejdůležitější stále mluvit. To znamená, že nestačí jedna krajská 

přednáška pro dotčené instituce a odborníky, ale musí to být pravidelné vysílání informací 

nejrůznějšími formami od ministerstva, jako realizátora těchto změn, ke všem 

zainteresovaným aktérům.  

V některých krajích uţ se daří rozšiřovat nabídku pobytových zařízení o nové sluţby. 

Například v Dětském centru v Jihočeském kraji mají i sociální rehabilitaci. Maminky, které 

by rády pečovaly o dítě a nevědí jak, si to tam mohou jít natrénovat. Mohou tam strávit měsíc 

či dva. Tato nabídka je i pro celé rodiny a pro osvojitele či pěstouny.  

I na Vysočině hledají zařízení nová vyuţití. Soustřeďují se na sluţby pro pěstouny a 

respitní pobyty. Dětské centrum v Jihlavě nabízí prostory pro asistovaný styk rodičů a dětí po 

rozvodu. Pracovnice KÚ s potěšením konstatovala, ţe zvlášť zařízení zřízené krajem se do 

těchto změn pouštějí. Toto by měly být stěžejní aktivity, které by měly kraje vykonávat. Jak již 

bylo řečeno, kraj nemůže výrazně rozšiřovat nabídku služeb pro ohrožené rodiny, protože na 

to nemá dostatek peněz. Ale může jednat s představiteli současných pobytových zařízení pro 

děti o jejich roli v nově vznikajícím systému a pomáhat jim hledat nová uplatnění.  

V jiném kraji lze pozorovat trend, kdy jsou děti častěji umisťované do ZDVOP místo 

do klasických dětských domovů. Pracovnice KÚ ale dodává, ţe to nemusí být vţdy pozitivní. 

Někdy si totiţ tato zařízení nechávají děti příliš dlouho, coţ je v rozporu s jejich smyslem. Na 

jednu stranu se ruší místa v dětských domovech, na druhou stranu se rozšiřuje síť ZDVOP, 

kam se děti přelévají. Navíc v některých zařazeních nemají zaměstnanci optimální přípravu a 

vzdělání. Existují zprávy, ţe některé tyto děti stejně končí v diagnostických ústavech a to by 

šlo určitě ošetřit lépe. V tomto případě by bylo vhodné, kdyby pracovníci krajského úřadu 

zahájili jednání se zástupci ZDVOP a snažili se jim vysvětlit své stanovisko. To by ale nebyla 
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jednorázová aktivita, muselo by dojít k pravidelnému setkávání a pozvolným změnám. Tomu 

ale opět brání nedostatečné kapacity krajských úřadů.   

Respondentka z KÚ na Vysočině vyjádřila vyloţené zklamání z vývoje celého 

procesu. Myšlenky a principy prvního národního akčního plánu (09-11) byly stanoveny 

dobře. Mluvilo se o posilování prevence, rozšiřování sluţeb pro biologickou rodinu. 

V důsledku toho budou pobytová zařízení umenšovat kapacitu a budou se otevírat veřejnosti. 

Dále bylo konstatováno, ţe je tu nedostatečná síť ambulancí dětské psychiatrie. Ale aktivity 

plánu se nepodařilo převést do praxe. Je těţké realizovat něco v rámci kraje, kdyţ se nedaří 

plnit plány ani na státní úrovni. Zklamání této pracovnice je pochopitelné. Na druhou stranu 

při tak velkém a přelomovém procesu jako je transformace je velká pravděpodobnost, že se 

cíle nepodaří odhadnout reálně a že se aktivity budou průběžně měnit. O těchto problémech, 

ale i obecně o celém vývoji situace je proto nezbytné všechny dotčené instituce informovat. 

 

Transformace systému péče o ohrožené děti v České republice je ve všech krajích 

viděna jako přínosná. Ne všechny kroky jsou ale hodnoceny pozitivně. Jako 

problematické je viděno riziko nabírání pěstounů za každou cenu, zaměření na 

pěstounskou péči, které zastiňuje práci s biologickou rodinou, předávání povinností 

krajům bez současného finančního zajištění. V některých krajích se daří realizovat 

aktivity podporující transformaci, jiné kraje si zatím svou roli v procesu ještě 

neujasnily.  

 

8.3.10 Co by bylo vhodné realizovat a zatím se tak neděje a proč? 

Jak se dalo očekávat, ve všech oslovených krajích je hlavní aktivitou, která by měla 

být realizována ve větší míře, rozvoj sluţeb pro ohroţené rodiny. Radní Jihočeského kraje 

konkrétně zmínila akutní terénní pomoc rodinám. Tyto sluţby zatím nejsou dostatečně 

rozvinuté hlavně z důvodu nedostatku finančních prostředků (obecně na sociální sluţby).  

Pracovnice 3 úřadů se shodně vyjádřily, ţe mají v hlavě spoustu nápadů, ale nemají na 

jejich realizaci kapacity. Navíc se v současné době děje v této oblasti mnoho změn (např. 

novela zákona o SPOD) a úředníci se soustřeďují především na to, aby se s těmito změnami 

nějak vyrovnali. Tyto respondentky doufají, ţe se tato hektická situace časem zklidní a dojde 

právě na realizování vlastních nápadů.  

Ve čtvrtém kraji má sice pracovnice KÚ čas se věnovat věcem, které by podle ní 

mohly rodinám pomoci, ale má pocit, ţe ona sama v rámci své pozice mnoho změnit nemůţe. 
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Bylo by vhodné, kdyby o těchto aktivitách mohla mluvit s osobami, které tyto pravomoci mají 

(tedy nejspíše s pracovníky na státní úrovni). Ty by pak mohli iniciovat nějaké změny nebo by 

aktivity krajských pracovníků mohli nějakým způsobem usměrnit.  

Ve všech krajích jsou pak velká očekávání spojena s nově vznikajícími poradními 

sbory kraje. Ty budou mít i iniciační roli. Toto opatření novely zákona o SPOD tak může 

výrazně přispět k rozvoji nových aktivit v krajích.  

Na Vysočině a Karlovarsku by pracovníci rádi vyřešili problém nepříznivé bytové 

situace ohroţených rodin. Sociální pracovníci z terénu upozorňují, ţe nástroje sociální práce 

uţ nestačí, ţe rodiny hlavně potřebují zajistit bydlení. Dětem neprospívá, kdyţ stále pendlují, 

jsou nezakotvené, vytrţené ze vztahů. To ale nemohou vyřešit sami úředníci KÚ ani radní. 

Musela by se navázat lepší spolupráce s bytovými odbory a především tuto problematiku začít 

řešit na státní úrovni. Sociální bydlení je jednou z aktivit Národního akčního plánu na roky 

2012-2015, takže některé kroky v tomto směru by se mohlo podařit udělat. Ovšem jedná se o 

téma, které se v naší zemi řeší už poměrně dlouho a jednání o něm budou velmi složitá.  

Jak uţ bylo řečeno, další potřebnou aktivitou by bylo navýšení počtu dětských 

psychiatrů a psychologů. To opět nemohou trvale řešit pouze kraje.  

Radní Vysočiny by rád získal moţnost ovlivňovat rozdávání financí na rodinnou 

politiku z grantového programu MPSV. V současné době do toho nemůţe zasahovat a tak se 

stává, ţe peníze dostanou organizace, které kraj nepovaţuje za skutečně prospěšné. 

Radní Libereckého kraje se domnívá, ţe aby mohly kraje skutečně efektivně 

podporovat ohroţené rodiny, musely by se provést radikální změny. Za prvé by bylo potřeba 

dotáhnout reformu vyšších územně správních celků do konce. Krajům by mělo být zákonem 

dáno mnohem více pravomocí. Stát by se staral o věci jako obrana, zahraniční záleţitosti, 

spravedlnost. Ostatní věci by byly v kompetenci krajů. Na to by dostávaly od státu finance, 

podle počtu obyvatel. A na krajích by poté záleţelo, aby peníze rozdělily do potřebných 

oblastí. Zároveň by kraje měly zákonem uloţeno, jak mají postupovat. Ale přesto by určitá 

míra rozhodování zůstala na nich. Rodinná politika by měla být realizována hlavně na obcích. 

Ty vědí, které konkrétní rodiny potřebují pomoc. Role kraje v rámci rodinné politiky by pak 

byla metodická a osvětová činnost směrem k obcím, dále jejich finanční podpora. Na kraji se 

ale zatím nepodařilo prosadit, aby financoval prorodinné aktivity.  

 

Respondenti uváděli, že by měli soustu nápadů, ale jejich realizování brání 

především nedostatek financí a času. V současné době se navíc všichni soustředí na 

zvládání nových povinností vyplývajících z novely zákona o SPOD. Velká očekávání jsou 
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spojena s nově vznikajícími poradními sbory kraje, které by mohly pomoci iniciovat a 

prosazovat nové aktivity.  

 

8.4 Zhodnocení rozhovorů 

V první řadě je důleţité říci, ţe podpora ohroţených rodin na úrovni kraje je poměrně 

obtíţně uchopitelná. Nedá se mluvit o uceleném přístupu či ucelené politice zaměřené na 

ohroţené rodiny. Za prvé můţe (ale nemusí) být začleněna do rodinné politiky. Tam se jedná 

především o podporu některých sociálních sluţeb zaměřených na rodiny. Za druhé je součástí 

sociálně-právní ochrany dětí. Avšak ačkoliv na obecních úřadech práce s rodinou tvoří velkou 

část agendy sociálně-právní ochrany, na krajských úřadech je to část marginální. Poměrně 

samostatným procesem je dále rozvoj sociálních sluţeb pro ohroţené rodiny, který je řešen 

v rámci střednědobých plánů. Z rozhovorů vyplynulo, ţe v krajích, kde rodina není 

v současných plánech prioritou, se situace změní v rámci příštího plánu. 

Tato roztříštěnost vedla k tomu, ţe respondenti často odpovídali na otázky směřující 

na ohroţené rodiny šířeji, tedy mluvili obecně o podpoře rodin či o sociálně-právní ochraně. 

V některých krajích např. pracovníci SPOD na krajském úřadě nemají přesný přehled 

o sociálních sluţbách pro ohroţené rodiny.  

Ukázalo se, ţe organizační uspořádání pracovníků krajských úřadů zabývajících se 

rodinou není důleţitým ukazatelem jejich spokojenosti či kvality práce. Důleţité je především 

zajištění dostatečného počtu pracovníků tak, aby se kaţdý mohl plnohodnotně věnovat svým 

úkolům. To je problémem především nyní po novelizaci zákona o SPOD, kdy došlo k nárůstu 

povinností. Zároveň je důleţité, aby spolu komunikovali pracovníci všech oddělení a odborů, 

kteří mají s prací s rodinou a ohroţenou rodinou co do činění. A to se zatím ve všech krajích 

neděje.  

Konkrétní aktivity krajů a krajských úřadů zaměřených na ohroţené rodiny jsou 

různorodé. Kraje se liší hlavně v tom, kolik aktivit se daří realizovat. Ačkoliv mají kraje 

pravomoc zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany dětí, není tato aktivita příliš vyuţívána. 

Zřídit toto zařízení znamená ho také financovat. Strach z toho, ţe toto zařízení přinese kraji 

jen další náklady, můţe znemoţnit i pouhé uvaţování o jeho zaloţení, které by mohlo být 

velmi uţitečné. Jako důleţitou, ale zatím ne všude vyuţívanou aktivitu vidím jednání 

s ústavními zařízeními o jejich alternativním vyuţití. Ať uţ dochází ke sniţování jejich 

obsazenosti nebo ještě ne, je dobré začít uvaţovat o novém vyuţití jejich kapacit, a to nejlépe 

se zaměřením na podporu ohroţených rodin. Tuto diskusi by mohli nastartovat právě 
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pracovníci krajských úřadů (nejlépe odboru sociálního společně s dobrem školským). 

V některých krajích uţ se toto děje a ukazuje se, ţe pokud se s ústavními zařízeními na toto 

téma dostatečně komunikuje, je jejich postoj k transformaci vstřícnější. 

Dále výzkum ukázal, jakým způsobem kraje přistupují k podpoře rodin. Z rozhovorů 

vyplynulo, ţe kraje, které ve svých dokumentech deklarují podporu rodině, ji v praxi také 

skutečně realizují. Naopak druhé dva kraje, v jejichţ dokumentech není podpora rodiny 

patrná, k ní v praxi přistupují rozdílně. Můţe jít o nesystematické aktivity, které pak jako 

celek mohou mít pozitivní vliv na rodiny. Nebo kraj realizuje pouze to, co mu ukládá zákon, a 

v samostatné působnosti se touto problematikou nezabývá. Při zkoumání důvodů, které vedly 

k tomu, ţe podpora rodiny je či není prioritou kraje, se ukázalo, ţe nejdůleţitější je politická 

vůle. Musí se najít radní či skupina radních, kteří opatření na poli rodinné politiky začnou 

prosazovat. I kdyţ by se dalo namítnout, ţe důvodem nezájmu je nedostatek financí, v obou 

krajích, kde se toto daří, se peníze relativně bez problémů nalézt podařilo. 

V kapitole 4.1 jsou uvedeny mezinárodní dokumenty, které se Česká republika 

zavázala dodrţovat. Stát tak garantuje ochranu práv dětí a podporu rodin při výchově svých 

dětí. Tyto povinnosti stát jistým způsobem realizuje prostřednictvím zákona o sociálně-právní 

ochraně dětí, kterou ukládá povinnosti krajům a obcím. Zároveň jim ale nechává volný 

prostor pro to, aby mohly realizovat aktivity, které se ukáţí jako potřebné na daném území. 

Na druhou stranu výkon těchto „volitelných“ aktivit příliš nesleduje a nepodporuje. Bylo sice 

vytvořeno metodické doporučení pro tvorbu krajské rodinné politiky, ale to bylo vyuţito 

pouze kraji, kterým se to hodilo a způsobem, kterým potřebovaly. (I kdyţ bylo doporučeno, 

aby koncepce RP zahrnuly i ohroţené rodiny, někde se tak nestalo.) Obzvlášť v současné 

době, kdy dochází k významným změnám v systému péče o ohroţené děti a kdy je snaha 

podporovat biologickou rodinu dítěte, by bylo vhodné na kraje více působit. Radní 

Libereckého kraje výslovně vyjádřil, ţe by se ohroţené rodiny podporovaly více, kdyby to 

bylo dané zákonem. Ale jistě by stačilo, kdyby se na toto téma s kraji více komunikovalo, 

kdyby byly v těchto aktivitách podporovány.  

Problém nedostatečné komunikace mezi státem a kraji se objevil vícekrát. Několikrát 

bylo přímo vysloveno, ţe by bylo dobré, kdyby se vědělo, co se na krajích či obcích děje, co 

se daří a jaké jsou naopak problémy. Tato potřeba ale vyplynula i nepřímo, hlavně kdyţ se 

respondenti vyjadřovali k procesu transformace. Kritizovali rušení „všech“ ústavů, nenaplnění 

opatření z národních akčních plánů. Jistě by pro ně byla situace pochopitelnější a jednání 

vstřícnější, kdyby jim bylo předáno více informací, kdyby byli bráni více jako partneři 
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v celém procesu. Takto mají pocit, ţe si ministerstvo dělá nějaký projekt a oni do toho 

nemohou mluvit.  

Dalším zjištěním je fakt, ţe současné transformační procesy jsou zaměřeny více na 

rozvoj pěstounství, neţ na podporu ohroţených biologických rodin. Média mluví o důleţitosti 

pěstounů v boji proti vysokým počtům dětí v ústavech. O původních rodinách se nemluví 

vůbec. Stejně tak pracovníci OSPOD krajských úřadů jsou zavaleni agendou náhradní rodinné 

péče, kdy přibývá zájemců o pěstounství a hodně práce jim zabere financování ZDVOP. 

Méně se mluví o tom, ţe pěstounská péče na přechodnou dobu nebo zařízení pro děti 

vyţadující okamţitou pomoc by také měly slouţit k podpoře ohroţených rodin. Tedy ke 

krátkodobému umístění dítěte mimo domov, během kterého by si rodina měla upravit své 

poměry a pochopit správně svou roli. To ovlivňuje i neziskové organizace, které se začaly 

více zaměřovat na podporu pěstounských rodin, na úkor sluţeb pro ohroţené rodiny.  Je jisté, 

ţe tak velké změny, jako ty, které mají být vykonány v rámci procesu transformace, musejí 

být vykonávány postupně. Je ale důleţité, aby se na ohroţené rodiny nezapomnělo a aby byly 

cílem dalších opatření co nejdříve. 

Zajímavé je také zjištění týkající se státní koncepce rodinné politiky. Jak je uvedeno 

v kapitole 5, odborníci kritizují tuto státní koncepci. Respondenti výzkumu ale povaţují státní 

koncepci za dostatečnou, jen by ocenili větší aktivitu v této oblasti ze strany státu.  Konkrétně 

byla zmíněna problematika sociálního bydlení a sluţeb dětského psychologa a psychiatra.   

 Jedním z cílů rozhovorů bylo zjistit, zda aktivity zaměřené na podporu rodin a 

ohroţených rodin přinesly nějaké výsledky. Tento fakt však není zjišťován. Neexistují 

srovnání situace před a po zavedení prorodinných opatření, jejich efektivita není hodnocena. 
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Závěr 

Předloţená diplomová práce se zabývá podporou ohroţených rodin na úrovni krajů. 

Hlavním cílem práce bylo prozkoumat, jak se kraje staví k problematice ohroţených rodin a 

čím jsou jejich aktivity v tomto směru motivovány. Závěr nabízí shrnutí odpovědí na 

výzkumné otázky definované v úvodu.  

Jakým způsobem kraje přistupují k ohroţeným rodinám? 

Zkoumáním koncepčních dokumentů krajů bylo zjištěno, ţe rodina se objevuje jako 

cílová skupina ve většině střednědobých plánů rozvoje sociálních sluţeb. To znamená, ţe 

většina krajů chápe rodinu jako specifickou instituci, která potřebuje podporu. Často se ale 

nejedná o prioritní cílovou skupinu. Vlastní průzkumy zaměřené na ohroţené rodiny byly 

realizovány zatím jen třemi kraji. Dokumenty zabývající se rodinnou politikou byly vytvořeny 

v 5 krajích, ne všechny se však zabývají i ohroţenými rodinami.  

Z rozhovorů dále vyplynulo, ţe organizační uspořádání pracovišť krajských úřadů 

zabývajících se rodinou není důleţitým ukazatelem efektivnosti, kvality jejich práce či 

spokojenosti pracovníků s řešením dané problematiky. Důleţité je především zajištění 

dostatečného počtu pracovníků. 

Ukázalo se, ţe kraje, které ve svých dokumentech deklarují podporu rodině, ji v praxi 

také skutečně realizují. Naopak absence prorodinných opatření v těchto dokumentech nemusí 

znamenat, ţe se ţádné v praxi nerealizují. Jde však o nesystematické aktivity. Tyto kraje navíc 

uvedly, ţe zařazení cílové skupiny rodin s dětmi do koncepčních dokumentů a její prioritizace 

se v brzké době plánuje.  

Proč je v některých krajích podpora ohroţených rodin prioritou a v jiných ne? 

Z výzkumu vyplynulo, ţe míra podpory rodin a ohroţených rodin v kraji závisí na politické 

vůli a politické vizi konkrétní politické reprezentace. Zájem o rodinu musí iniciovat příslušný 

radní a přesvědčit k tomu ostatní politické partnery. Stát, konkrétně Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, můţe zájem o rozvoj rodinné politiky a podporu ohroţených rodin v krajích 

stimulovat a podporovat zejména intenzivní komunikací s kraji i obcemi a to nejen a odborné, 

ale i politické úrovni. 

Jaké okolnosti znesnadňují podporu ohroţených rodin? 

 Prvním zjištěním bylo, ţe podpora ohroţených rodin na úrovni kraje je poměrně 

obtíţně uchopitelná. Nejedná se o ucelený přístup, ale o soubor dílčích aktivit. Kraje se pak 



Diplomová práce  Krajská rodinná politika zaměřená na ohroţené rodiny 

87 

 

liší mnoţstvím těchto aktivit. V několika krajích ani pracovníci nemají přesný přehled 

o nabídce sluţeb pro ohroţené rodiny.  

Dalším faktorem je současné zaměření transformačních procesů, které cílí více na 

pěstounskou péči. Podpora biologických rodin je pak upozaděná. Toto lze pozorovat nejen 

v rámci krajských úřadů, ale i v přístupu neziskových organizací, které se více věnují podpoře 

pěstounů. 

 Dále se ukázalo, ţe jak radní, tak pracovníci krajského úřadu by uvítali aktivnější 

komunikaci s MPSV, týkající procesu transformace systému péče o ohroţené děti. 

Respondenti by byli rádi bráni více jako partneři. Kdyby dostávali více informací o tom, co se 

na státní úrovni děje, mohli by efektivněji pracovat i ve svém kraji.    

 Z uvedeného lze shrnout několik doporučení pro praxi, především pro Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, které je iniciátorem a realizátorem procesu Transformace systému 

péče o ohroţené děti v České republice. První doporučení se týká zefektivnění komunikace 

s kraji. To znamená za prvé lepší informování krajů o aktuálním dění transformačních 

procesů, za druhé větší zapojení krajských pracovníků a politiků do konkrétních aktivit a 

rozhodování. Dále by MPSV mělo kraje více motivovat k tvorbě prorodinných koncepcí 

a opatření, např. formou konferencí zaměřených konkrétně na rodinnou politiku krajů. 

V neposlední řadě by měla být více propagována podpora biologické rodiny tak, aby se na ní 

kvůli rozvoji pěstounské péče nezapomínalo.  

Konkrétní informace z této práce mohou poslouţiti i samotným pracovníkům 

krajských úřadů. Ti se mohou dozvědět, jak je podpora rodiny pojímána jinde, jaké aktivity se 

realizují, a nechat se inspirovat dobrou praxí. 

Práce ukázala, ţe podpora rodiny a zejména ohroţené rodiny je důleţitá a pro blaho 

ohroţených dětí velmi významná. Zároveň se ukázalo, ţe celý systém péče o ohroţené rodiny 

v krajích teprve vzniká, zejména v závislosti na vůli politické reprezentace. V krajských 

politikách chybí jasnější koncepční uchopení problému, ale i komunikace se státními orgány, 

zejména s ministerstvem. Další výzkumné zaměření na krajské rodinné politiky se ukazuje 

jako ţádoucí. 
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