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Abstrakt

Souhrnným cílem této práce je charakterizovat způsob řešení problematiky náhradní 
výchovy dětí v České republice, zdejší systém náhradní výchovy dětí a jeho 
problematické oblasti, a dále analyzovat roli, již hrají neziskové organizace ve 
společnosti obecně, a konkrétně potom v rámci řešení problematiky náhradní výchovy 
dětí v České republice. V teoretické části práce se zabývám konceptem občanské 
společnosti, jejími organizacemi, jejich typologií a funkcemi ve společnosti a 
vybranými teoriemi osvětlujícími roli organizací občanského sektoru ve společnosti, a 
rovněž historií a současností těchto organizací v České republice. Dále pak 
charakterizují systém péče o ohrožené děti v České republice, systém náhradní výchovy 
dětí v České republice, a zabývám se v současné době probíhající reformou péče o 
ohrožené děti a jejími důležitými výchozími koncepty, konceptem psychické deprivace 
dětí v ústavní péči a konceptem sanace rodiny. V empirické části práce pak, na základě 
kvalitativní analýzy textů a dokumentů a realizovaných polostrukturovaných rozhovorů 
prezentuji, jakou formou a ve kterých oblastech se angažují a kterým činnostem se 
konkrétně věnují neziskové organizace v rámci řešení problematiky náhradní výchovy 
dětí v České republice, jak se tyto neziskové organizace podílejí na naplňování cílů 
probíhající reformy péče o ohrožené děti v České republice, v čem spočívá přínos, 
přednosti neziskové formy organizací činných v této oblasti, jaká jsou negativa a které 
problémy spojené s jejich neziskovou formou řeší organizace pracující v tomto oboru, a 
jak probíhá v této oblasti spolupráce neziskových organizací se státním sektorem.

Abstract

The summary goal of this thesis is to characterize  how  the issue of alternative child 
care in the Czech Republic is solved, to characterize  the system of alternative child care
and it´s problematical areas, and also to analyze the role of non-profit organizations in 
the society generally, and specifically in the solving of issue of alternative child care in 
the Czech Republic. The theoretical part of this thesis deals with concept of civil 
society, with typology of its organizations and their functions in the society, and also 
with chosen theories  which explain functions of non- profit  organizations in the 
society, and also with the history and the present of these organizations in the Czech 
Republic. Afterwards  this theses characterize the system of the care of endangered 
children in the Czech Republic, the system of the alternative care of children and also 
contemporary reform  of the care of endangered chidren and its important concepts of 
psychological deprivation of the children in institutional care and of rehabilitation of 



family. In the empirical part of thesis is on the basis of qualitative analysis of texts and 
documents and realized semistructured interviews  presented which form, in which 
fields  and also  which specific activities engage non-profit organizations in the solving 
of issue of alternative child care in the Czech Republic, how these organizations 
participate in implementation of the contemporary reform of the care of endangered 
children in the Czech Republic, what are positive aspects or benefits  of non-profit  form
of their organizations in their  work in the field of alternative child care, what are the  
negatives and which problems must solve non-profit organizations working in this field,
and how they  cooperate  with organizations of state administration.
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1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, návaznost 
na jiné práce

Výzkumným tématem této diplomové práce je problematika náhradní výchovy dětí 
v České republice. Počet dětí, které jsou v České republice umístěny v zařízeních 
ústavní výchovy proto, že se jejich rodina o ně nechce, neumí nebo nemůže postarat, je 
v kontextu vyspělých evropských zemí vysoký. Tato situace je i předmětem kritiky 
mezinárodních organizací zabývajících se touto problematikou, jako je Výbor OSN pro 
práva dítěte či Úřad vysoké komisařky pro lidská práva. V současné době probíhá 
v České republice reforma systému péče o ohrožené děti, je vypracována vládní 
strategie i akční plán na ochranu práv dětí, jsou vyvíjeny zákonodárné i organizační 
aktivity, jsou tedy ze strany státu nastartovány procesy, jejichž cílem je také snížit počet 
dětí, které tráví část svého dětství mimo rodinu, v ústavní péči. Plánované změny, 
jejichž východiskem by se mělo stát přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí, vyvolávají ale velmi rozporuplné ohlasy z řad odborníků  i odborné veřejnosti, 
očekávaná novela proto doposud přijata nebyla. Právě odborníci z řad neziskových 
organizací, zabývajících se touto problematikou, byli a jsou často těmi, kdo kritizují 
současný neuspokojivý stav, vedou odborné diskuse, vyvíjejí iniciativy a realizují 
činnosti, které by měly vést k jeho změně. Potenciál, který neziskové organizace 



v tomto směru u nás mají a realizují, mě zaujal. Proto se ve své práci zabývám podílem 
neziskových organizací na řešení problematiky náhradní výchovy v České republice. 

2. Cíle diplomové práce

Cílem této diplomové práce je charakterizovat způsob řešení problematiky náhradní 
výchovy dětí v České republice, systém náhradní výchovy v České republice a jeho 
problematické oblasti. Dále je pak cílem této práce vymezit oblasti, v nichž se v rámci 
stávajícího způsobu řešení náhradní výchovy angažují neziskové organizace, i konkrétní
činnosti, jimž se v tomto rámci neziskové organizace věnují a zachytit, zda a jak se 
jejich práce mění v souvislosti s probíhající reformou systému náhradní výchovy. Cílem 
práce je pak rovněž specifikovat, v čem spočívá přínos a přednosti činnosti neziskových
organizací v této oblasti ve srovnání s činností orgánů státní správy, jak probíhá 
spolupráce s orgány státní správy a jaké problémy, i v souvislosti se spoluprací s orgány 
státní správy, neziskové organizace řeší.
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Jaká je role neziskových organizací v České republice při řešení problematiky náhradní 
výchovy? 
K jejímu zodpovězení má vést zodpovězení dílčích výzkumných otázek, které zní: 

- Ve kterých oblastech činnosti se angažují a kterým činnostem se konkrétně 
věnují neziskové organizace v rámci problematiky náhradní výchovy v ČR?

- Jak se neziskové organizace podílejí na naplňování cílů probíhající reformy 
systému náhradní výchovy v ČR?

- V čem spočívá přínos, přednosti činnosti neziskových organizací v oblasti 
náhradní výchovy ve srovnání s činností státního sektoru v této oblasti?

- Jaká jsou negativa, jaké problémy řeší neziskové organizace v rámci své činnosti
v problematice náhradní výchovy?

- Jak probíhá spolupráce státního a nestátního sektoru v oblasti náhradní výchovy?

2. Teoretická východiska

Teoretickými východisky práce jsou: koncept organizované občanské společnosti, teorie
selhání trhu, státu a občanského sektoru, teorie psychické deprivace, koncept sanace 
rodiny,

3. Metody a zdroje dat

Výzkumná metoda, již ve své práci použiji, je analýza adekvátních dokumentů, kterými 
jsou především internetové stránky, informační materiály a výroční zprávy vybraných 
neziskových organizací, příslušné zákony, odborné publikace na dané téma.
Dále použiji sekundární analýzu dostupných statistických dat.
Další metodou, kterou použiji k získání dat, je expertní šetření v rámci vybraných 
neziskových organizací.

4. Předpokládaná struktura diplomové práce

1.Teoretická část( systém náhradní výchovy v ČR, koncept organizované občanské 
společnosti, teorie psychické deprivace, koncept sanace rodiny)

2.Metodologická část

3.Praktická část (prezentace a interpretace výsledků výzkumného šetření)

PŘEDBĚŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE: 
(nemusí být překladem české „předběžné náplně práce“)

The work deals with the issue of alternative child care in the Czech Republic. The high 
number of children placed  in institutional care in the Czech Republic is a problem 
which is necessary to be solved.
In my work i find out, how non-governmental organizations participate in this issue of 
alternative child care and which are the positives and the negative aspects of their 
participation.
                                                                                                              Datum: 17.9.2012
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Úvod

Ve  své  diplomové  práci  se  zabývám  problematikou  náhradní  výchovy  dětí

v České republice a rolí neziskového sektoru v této oblasti.

Právo  dětí  na  rodičovskou  výchovu  a  péči  je  jedním  ze  základních  práv,

zakotvených  v Listině  základních  práv  a  svobod.  Zajišťovat  řádnou  výchovu  dětí  a

pečovat  o  jejich  příznivý vývoj  je  především právem i  povinností  jejich  rodičů.  Ne

všichni rodiče ale tuto svoji povinnost v uspokojivé míře plní. V takovémto případě je

garantem naplňování práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu stát. Naplňování

těchto základních práv dětí  stát  zabezpečuje prostřednictvím sociálně-právní ochrany

dětí. 

Ve společnosti  existuje  určité  procento dětí,  o  něž se jejich rodiče  nemohou,

neumějí nebo nechtějí postarat. Těmto dětem pak stát zajišťuje výchovu a péči v rámci

systému náhradní výchovy, a to buď formou výchovy ústavní, nebo některou z forem

náhradní rodinné výchovy. Způsob, jakým stát řeší obtížnou životní situaci dětí, které

nemohou  být  vychovávány  ve  své  biologické  rodině,  to,  jaké  podmínky  nastavuje

společnost pro pomoc v nouzi těmto svým nejslabším členům, lze považovat za měřítko

etické a morální vyspělosti této společnosti.

Počet dětí, které jsou v České republice umístěny v zařízeních ústavní výchovy,

je  v kontextu  vyspělých  evropských  zemí  trvale  vysoký.  Podle  údajů,  zveřejněných

MPSV, se jedná přibližně o 21 až 22 000 dětí, z toho ve zdravotnických zařízeních je

umístěno přibližně 1 800 dětí do 3 let, 7 000 až 7 500 dětí pak ve školských zařízeních a

11 až 12 000 dětí v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením. (Informace o soc.

zař. pro děti, 2012)

 Tato  situace  je  již  dlouhodobě  kritizována  jak  ze  strany  odborné  i  laické

veřejnosti, tak i ze strany mezinárodních organizací, zabývajících se právy dítěte, jako je

Výbor OSN pro práva dítěte, Úřad vysoké komisařky pro lidská práva, nebo Dětský

fond OSN UNICEF.  Přestože v našem státě po dlouhou dobu neexistovala politická

vůle se tímto  tématem zabývat,  v současné době tato kritika nachází  ze strany státu

kladnou odezvu. 

Stát,  prostřednictvím  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí,  deklaruje  snahu

uskutečnit reformu systému péče o ohrožené děti tak, aby se minimalizoval počet dětí,
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vyrůstajících v ústavní péči, a naopak maximální počet dětí mohl vyrůstat ve své vlastní

biologické rodině, nebo, není-li toto možné, v rodinném prostředí náhradním.  Vláda

schválila v lednu 2012 Národní strategii ochrany práv dětí Právo na dětství, a návazně i

přijala Akční plán k naplnění národní strategie ochrany práv dětí na roky 2012-2015,

resp.  2016-2018,  v nichž  jsou  rozpracovány  jednotlivé  aktivity,  vedoucí  k naplnění

strategie. Důležitou právní normou, umožňující realizaci záměrů reformy systému péče

o ohrožené děti,  je novela zákona o sociálně-právní  ochraně dětí,  přijatá  v listopadu

2012, která nastavuje podmínky pro vytvoření služeb pro práci v rodinách, řeší rozvoj

náhradní rodinné péče, hmotné zajištění pěstounské péče na přechodnou dobu, zvýšení

podpory  pěstounské  péče  či  vytvoření  podmínek  pro  zřizování  podpůrných  a

odlehčovacích služeb pro pěstounské rodiny a zároveň i stanoví závazné postupy pro

činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (SPOD).

Na řešení problematiky náhradní výchovy dětí, které nemohou vyrůstat ve své

biologické rodině, se ovšem kromě institucí určených k tomuto účelu státem podílí  i

další  subjekty,  které  vyrůstají  z řad  občanské  společnosti.  Pracuje  zde  celá  řada

neziskových organizací, jejichž činnost se zaměřuje na práci s ohroženými rodinami a

pomáhá  řešit  obtížnou  životní  situaci  dětí,  o  něž  se  z nejrůznějších  důvodů  jejich

biologická rodina postarat nemůže.

Právě  odborníci  z řad  neziskových  organizací,  zabývajících  se  problematikou

náhradní výchovy dětí byli a jsou často těmi, kdo kritizují současný neuspokojivý stav,

vedou odborné diskuse, vyvíjejí iniciativy a realizují činnosti, které by měly vést k jeho

změně. Potenciál, který neziskové organizace v tomto směru v České republice mají a

realizují, mě zaujal. Proto se ve své práci zabývám podílem neziskových organizací na

řešení problematiky náhradní výchovy dětí v České republice.

4



1   Vymezení výzkumného problému

Možné  negativní  dopady  ústavní  výchovy  na  celý  další  život  dětí  zde

vychovávaných jsou dnes již známé. Přestože ale byl problém dlouhodobě vysokého

počtu dětí  žijících v České republice v zařízeních ústavní výchovy často v laických i

odborných  kruzích  diskutován,  na  úrovni  státní  správy  nebyl  po  dlouhou  dobu

koncepčně řešen.

Příčiny lze hledat například v tom, že problematika ohrožených dětí se týká spíše

okrajových,  sociálně  slabých  skupin  obyvatelstva,  jež  nedisponují  politickou  mocí

řešení svého problému prosadit, a zároveň se dlouhodobě nenašla politická síla, pro niž

by bylo toto téma natolik atraktivní, aby se jeho řešení dostatečně soustavně věnovala.

Lze  se  naopak  domnívat,  že  větším  vlivem ve  společnosti  disponovaly  okruhy lidí

odborně a existenčně spjatých s provozováním ústavních zařízení určených pro náhradní

výchovu dětí. 

Jestliže se tedy po dlouhou dobu nenašla politická vůle řešit tento problém shora,

ze strany státu, vznikaly jako projev vůle řešit existující problém náhradní výchovy dětí

zdola, ze strany občanské společnosti neziskové organizace, které na tuto tíživou situaci

upozorňovaly,  pomáhaly  ohroženým  rodinám,  podporovaly  pěstounství,  odborníci

z jejich řad o problému diskutovali,  snažili se neuspokojivou situaci ve prospěch dětí

změnit, navrhovali řešení.

V současné  době  je  již  možné  konstatovat,  že  politická  vůle  k řešení  tohoto

problému shora, ze strany státu, existuje. Česká republika deklaruje svoji snahu zlepšit

péči o ohrožené děti přijetím strategických dokumentů týkajících se ochrany práv dětí,

přijala plán k naplnění této strategie a přijala rovněž i legislativní změny, umožňující

realizovat reformu péče o ohrožené děti,  jejímž stěžejním záměrem je minimalizovat

počet dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních a současně nastolit podmínky pro to, aby

děti  v maximální  možné  míře  mohly  vyrůstat  ve  své  biologické  rodině,  a  není-li  to

možné,  pak  v rodině  náhradní.  Cesta  k uskutečnění  tohoto  záměru  není  ovšem

jednoduchá.  Domnívám  se,  že  právě  neziskové  organizace  angažující  se  v oboru

náhradní  výchovy  dětí  se  mohou  na  naplnění  tohoto  cíle  svou  činností  významně

podílet.
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 Proto  výzkumným  problémem,  jímž  se  ve  své  práci  zabývám,  je  role

neziskových  organizací  při  řešení  problematiky  náhradní  výchovy  dětí  v  České

republice.

1.1 Cíle práce a výzkumné otázky

Souhrnným  cílem  této  diplomové  práce  je  charakterizovat  způsob  řešení

problematiky  náhradní  výchovy  dětí  v České  republice,  systém  náhradní  výchovy

v České republice  a  jeho problematické  oblasti,  a  dále  charakterizovat  roli,  již  hrají

neziskové organizace obecně ve společnosti  a konkrétně v rámci řešení problematiky

náhradní výchovy dětí, dále pak vymezit oblasti, v nichž se v rámci stávajících způsobů

řešení  problematiky  náhradní  výchovy  angažují  neziskové  organizace,  i  konkrétní

činnosti,  jimž se v tomto rámci neziskové organizace věnují a zachytit,  zda a jak se

jejich práce mění v souvislost s probíhající reformou systému  náhradní výchovy. Cílem

práce je pak rovněž specifikovat, v čem spočívá přínos a přednosti činnosti neziskových

organizací  v této  oblasti  ve  srovnání  s činností  orgánů  státní  správy,  jak  probíhá

spolupráce s orgány státní správy a jaké problémy, i v souvislosti se spoluprací s orgány

státní správy, neziskové organizace řeší.

Základní výzkumná otázka této práce tedy zní: 

- Jaká  je  role  neziskových  organizací  v České  republice  v řešení  problematiky

náhradní výchovy dětí?

K zodpovězení  této  základní  výzkumné  otázky  povede  zodpovězení

následujících jednotlivých dílčích otázek, které zní:

- 1. Ve kterých oblastech činnosti se angažují a kterým činnostem se konkrétně

věnují neziskové organizace v rámci řešení problematiky náhradní výchovy dětí?

- 2. Jak se neziskové organizace podílejí na naplňování cílů probíhající reformy

systému náhradní výchovy v ČR?

- 3.  V čem spočívá  přínos,  přednosti  činnosti  neziskových  organizací  v oblasti

náhradní výchovy ve srovnání s činností státního sektoru v této oblasti?

- 4.  Jaká  jsou  negativa,  jaké  problémy  řeší  neziskové  organizace  v rámci  své

činnosti v oblasti náhradní výchovy?

- 5. Jak probíhá spolupráce neziskových organizací se státním sektorem v oblasti

náhradní výchovy?
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2  Metody sběru a analýzy dat

V následujících podkapitolách objasňuji a zdůvodňuji použití zvolené výzkumné

strategie a výzkumných metod, operacionalizuji výzkumné otázky a popisuji organizaci

výzkumného šetření.

2.1 Strategie výzkumného šetření

Pro realizaci výzkumného šetření, vedoucího k zodpovězení výzkumných otázek

a tím naplnění cílů této diplomové práce,  jsem zvolila  jako odpovídající  kvalitativní

výzkumnou  strategii.  Z  řady  existujících  definic  uvádím  definici  M.  Dismana:

„Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace sociální reality. Cílem tu je

odkrýt  význam  podkládaný  sdělovaným  informacím.“(Disman,  2006:285).  Negativní

vymezení  kvalitativního výzkumu uvádí  Strauss  a Corbinová:„Termínem kvalitativní

výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických

procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být výzkum, týkající se života lidí,

příběhů,  chování,  ale  také  chodu  organizací,  společenských  hnutí  nebo  vzájemných

vztahů.“(Strauss, Corbinová, 1999:10). 

Při  volbě  odpovídající  výzkumné  strategie  tedy  vycházím  z předpokladu,  že

účelem této práce není ověřit prakticky platnost určitých teoretických tvrzení a jejich

platnost  kvantifikovat,  ale naopak získat  co největší  množství  detailních informací  o

zkoumaném  úseku  sociální  reality,  v tomto  případě  informací  o  neziskových

organizacích angažujících se v problematice náhradní výchovy dětí v ČR.

Zvolené výzkumné strategii přizpůsobuji rovněž metody sběru a zpracování dat.

2.2 Metody sběru dat, zdroje dat

Pro účely této diplomové práce jsem zvolila jako vhodné metody analýzu textů a

dokumentů  a  metodu  rozhovoru,  jež  řadí  Hendl  (2008:48)  mezi  základní  metody

kvalitativního přístupu. Využívám tedy v této práci metodologické triangulace.  „Pod

pojmem  triangulace  se  rozumí  kombinace  různých  metod,  různých  výzkumníků,

rozdílných zkoumaných skupin nebo osob, rozdílných lokálních a časových okolností a

teoretických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání téhož jevu.“(Hendl, 2008:147)
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První  z výzkumných  metod,  již  využívám,  je  tedy  metoda  analýzy  textů  a

dokumentů.„Za dokumenty  se  považují  taková  data,  která  vznikla  v minulosti,  byla

pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum.

Výzkumník  se  tedy  zabývá  tím,  co  je  již  k dispozici,  ale  musí  to  vyhledat.“(Hendl,

2008:204)

Stěžejním zdrojem textů a dokumentů, jejichž analýzou se v rámci výzkumného

šetření  zabývám,  je  internet.  Zdrojem  informací  jsou  pro  mne  v tomto  případě

především webové  stránky  MPSV,  registr  poskytovatelů  sociálních  služeb,  katalogy

neziskových  organizací  a  především  webové  stránky  jednotlivých  neziskových

organizací,  tak,  jak je uvádím i v seznamu použité  literatury.  Data,  která  jsem touto

cestou získala, slouží k odpovědi především na dílčí výzkumnou otázku č. 1.

Další  výzkumnou  metodou,  kterou  využívám  v této  práci  k realizaci

výzkumného  šetření,  je  metoda  rozhovoru.,  konkrétně  pak  polostrukturovaného

rozhovoru  s  pomocí  návodu.  „Návod  k rozhovoru  představuje  seznam  otázek  nebo

témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně

dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata. Je na tazateli,  jakým způsobem a

v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný problém.“(Hendl, 2008:174) V rámci

výzkumného  šetření  tedy  provádím  expertní  rozhovory  s představiteli  neziskových

organizací,  jimž  kladu  otázky  podle  předem  připraveného  návodu  tak,  abych

v rozhovoru získala data pokrývající odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky, v tomto

případě na dílčí výzkumné otázky č. 2, 3, 4 a 5. 

         2.3      Metody analýzy dat

Data získaná expertními  rozhovory doslovně přepisuji,  takto získané písemné

záznamy  rozhovorů  poté  zpracovávám  metodou  otevřeného  kódování. „Otevřené

kódování je část analýzy, která se zabývá označováním a kategorizací pojmů pomocí

pečlivého  studia  údajů.  Během  otevřeného  kódování  jsou  údaje  rozebrány  na

samostatné části a pečlivě prostudovány, porovnáním jsou zjištěny podobnosti a rozdíly,

a  také  jsou  kladeny  otázky  o  jevech,  údaji  reprezentovaných.“(Strauss,  Corbinová,

1999:43) Otevřeným kódováním vyčlením z textu jednotlivé úseky obsahově spadající

do  jednotlivých  vytvořených  kategorií,  korelujících  s cíli  výzkumu  a  výzkumnými

otázkami.  Jednotlivé  takto  získané  kategorie  mi  pak  slouží  jako  podklad  pro

zodpovězení dílčích výzkumných otázek.
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         2.4      Návod k výzkumnému rozhovoru

Návod k výzkumnému  rozhovoru obsahuje následující tématické okruhy, které

je třeba v průběhu rozhovoru probrat :

- Naplňování  cílů  probíhající  reformy péče  o ohrožené děti  (jste  seznámeni  se

zásadami reformy, ztotožňujete se s nimi, jak je reflektujete ve své činnosti, jak

konkrétně přispíváte k naplňování jejích cílů..?)

- Spolupráce  s institucemi  státního  sektoru  v oblasti  náhradní  výchovy

(spolupracujete  s některými  státními  institucemi,  s kterými,  jak  probíhá  tato

spolupráce, jak hodnotíte její úroveň, existují nějaké třecí plochy, co byste rádi

v této oblasti změnili..?)

- Přínos,  přednosti  neziskové  formy  vaší  organizace  pro  vaši  práci  (vyplývají

z neziskové  formy  vaší  organizace  nějaká  pozitiva,  výhody,  týkající  se  vaší

činnosti, jaká, v čem je spatřujete, specifikujte je blíže, jak jich využíváte..?)

- Negativa,  problémy  pramenící  z neziskové  formy  vaší  organizace  (existují

nějaká  negativa,  nějaké  problémy,  které  s sebou  nese  nezisková  forma  vaší

organizace, jaká, která to jsou, v čem spočívají, v čem je konkrétně spatřujete,

jak je řešíte, eliminujete, kompenzujete, jaké byste navrhovali řešení…?)   

-        

  2.5      Organizace výzkumného šetření

V průběhu  měsíce  února  2014  jsem  oslovila  10  neziskových  organizací

pracujících  v oboru  náhradní  výchovy  dětí.  Oslovené  organizace  jsem  vybírala

záměrným  výběrem  tak,  aby  měly  sídlo  v Ústeckém  kraji  (dopravní  dostupnost),

přičemž některé z nich měly působnost ve více krajích České republiky,  a aby jejich

zaměření pokrylo hlavní obory činnosti,  jimž se věnují neziskové organizace v oboru

náhradní  výchovy  dětí.  Oslovila  jsem  tedy  5  organizací  zabývajících  se  náhradní

rodinnou  výchovou  dětí,  2  organizace  provozující  zařízení  pro  děti  vyžadující

okamžitou pomoc a 3 organizace zabývající se sanací rodiny. 5 organizací jsem oslovila

telefonicky,  na základě  společnými  známými  avizovaného kontaktu,  ve všech těchto

případech  byli  oslovení  ochotni  mi  poskytnut  rozhovor  na  dané  téma.  Zbylých  5

organizací jsem oslovila pomocí e-mailové pošty, zde byla úspěšnost podstatně nižší, na

oslovení reagovaly pouze 2 organizace, které rovněž byly ochotné rozhovor poskytnout.

Rozhovor  mi  tedy poskytli  představitelé  celkem 7 neziskových  organizací,  z toho 4
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organizací  zabývajících  se  náhradní  rodinnou  výchovou,  1  organizace  zabývající  se

provozováním  zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc,  a  2  organizací

zabývajících se sanací rodiny. Rozhovory jsem nahrávala pomocí diktafonu, následně je

přepsala  a  zpracovala  metodou  otevřeného  kódování.  Takto  získaná  data  prezentuji

v poslední kapitole této diplomové práce.
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3  Teoretická východiska

V této kapitole charakterizuji občanskou společnost, uvádím definici organizací

občanské  společnosti  a  jejich  typologii  a  zabývám  se  zde  funkcemi,  které  tyto

organizace  v rámci  společnosti  plní.  Dále  se  pak  zabývám  vybranými  teoriemi,

osvětlujícími  vznik  a  fungování  neziskových  organizací  ve  společnosti,  a  v této

souvislosti rovněž teoriemi selhání trhu a státu.

3.1 Charakteristika občanské společnosti

Jednotná  definice  pojmu  občanská  společnost  není  k  dispozici,  v rámci

současného diskursu občanskou společností rozumíme společnost, fungující na principu

občanství pojímaného jako morální závazek jedince vůči zájmům společnosti, v níž žije,

jejíž občané se aktivně zajímají o chod věcí veřejných a tento jejich zájem se promítá do

činů, jimiž chod věcí veřejných aktivně ovlivňují. Potůček (1997:65) ji charakterizuje

jako „obecnou starost a do činů promítnutou odpovědnost občanů za chod veřejných

záležitostí“ Jedná se o demokratickou společnost skládající se z jedinců, občanů, kteří

jsou osobně svobodní a mají  zákonem zjištěna rovná práva a povinnosti.  Základním

právním dokumentem, který tato práva upravuje, je Všeobecná deklarace lidských práv,

kterou  přijalo  Valné  shromáždění  OSN v r.  1948.  Mechanismem,  na  jehož  principu

občanská společnost  funguje,  je  možnost  svobodného sdružování  občanů na základě

práva shromažďovacího a sdružovacího, za účelem společného naplňování soukromých

nebo  společenských  potřeb.  „Občanská  společnost  se  prosazuje  prostřednictvím

neustále se vynořujících, působících a zanikajících sociálních interakcí mezi občany;

vytváří příležitost pro občany společně vyjadřovat své názory a hodnoty a promítat je

do činů.“ (Potůček, 1997:51) 

Právě demokratické společnosti se od autoritativních, totalitních režimů liší tím,

že poskytují velký prostor oblasti svobodného lidského jednání. „Občanská společnost

je  především oblastí  lidského sdružování  neformálního nebo formálního charakteru,

hnutí a iniciativ,  spolků, společností,  církví,  asociací,  klubů, sborů, nadací a dalších

subjektů,  kterých  v každé  svobodné  společnosti  existují  desetitisíce  a  které  usilují  o

naplnění  nejrozmanitějších  cílů.  Činnost  jednotlivců  v této  tak  bohatě  rozčleněné  a

jedním pohledem obtížně  přehlédnutelné  sféře  je  jedním z nejautentičtějších  projevů
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lidské svobody a neodmyslitelnou součástí každé společnosti, která se chce oprávněně

označovat za demokratickou.“ (Skovajsa, 2010:63)

Občanská společnost má tedy vedle své formální, organizované části také část

neorganizovanou,  neformální,  do níž patří  různé neformální  kontakty a  společenství,

sociální sítě, veřejná shromáždění a demonstrace, jednotliví občané a jejich neformální

aktivity. 

Pro označení organizované části občanské společnosti jsou používány termíny

občanský  sektor,  organizovaná  občanská  společnost  nebo  nestátní  neziskový  sektor,

jichž se přidržím v rámci této práce. Vedle těchto jsou užívány i další termíny, jako třetí

sektor,  neziskový  sektor,  nevládní  sektor,  nezávislý  sektor  či  dobrovolnický  sektor,

z nichž každý zdůrazňuje jiný aspekt označované problematiky, žádný z nich však není

možno považovat za bezezbytku výstižný a úplný.(Skovajsa, 2010:33,34)

Občanský  sektor  je  potom  spolu  s trhem  a  státem  (vedle  indoktrinace  a

hodnotového  systému  společnosti)  jedním  z hlavních  regulátorů  života  společnosti

(Potůček, 2010:85-87).

Význam  existence  organizací  občanského  sektoru  a  důležitost  role,  již  hrají

v demokratické společnosti,  shrnuje například Salamon následujícím způsobem:  „Pro

svou  typickou  kombinaci  soukromé  struktury  a  veřejného  zaměření,  obvykle  menší

rozsah, vazbu na občany, flexibilitu a schopnost využívat soukromé iniciativy k podpoře

veřejných záležitostí jsou tyto organizace ve stále větší míře považovány  za schopné

plnit   celou  řadu  rozhodujících  funkcí:  pomáhat  poskytovat  životně  důležité  služby

v oblasti  zdraví,  výchovy,  poradenství   či  podpory  chudých,  často  ve  spolupráci  se

státem a trhem; pomáhat znevýhodněným a zviditelňovat skryté problémy; reagovat na

umělecké,  náboženské,  kulturní,  etnické,  sociální  či  regenerační  podněty;  budovat

komunitu a rozvíjet taková pouta důvěry a vzájemnosti,  jež jsou nezbytná k navození

politické  stability  a  ekonomické  prosperity;  celkově  tedy  mobilizovat  soukromou

iniciativu ke službě obecnému blahu.“(Salamon, 2004: 3,4)

 O funkci občanského sektoru, tj. o funkci organizací občanské společnosti a roli,

kterou  v životě  společnosti  naplňují,  pojednávám  v následujících  kapitolách  tohoto

textu.

Obsah pojmu občanská společnost se v průběhu historie měnil a vyvíjel. Zatímco

v původním smyslu  znamenala  občanská  společnost  společenské  uspořádání,  v němž

občané žijí pod ochranou ústřední moci a autority, od 18. století se začíná prosazovat

pojetí  občanské  společnosti,  v němž  je  zdůrazněna  existence  oblasti  svobodného
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občanského života mimo rodinu a stát, zahrnujícího i trh. John Locke na konci 17. stol.

formuluje myšlenku přirozených lidských práv, která lidem neuděluje veřejná moc, ale

naopak stát je veřejná instituce vytvořená občany k ochraně těchto jejich přirozených

práv,  ztrácející  legitimitu  v okamžiku,  kdy  tato  práva  začne  porušovat.(Skovajsa,

2010:64,65)

Další  posun  v pojímání  občanské  společnosti  přinášejí  myslitelé  skotského

osvícenství, kdy podle Adama Fergusona je občanská společnost taková rozvíjející se a

bohatnoucí  společnost  s prohlubující  se  dělbou  práce,  v níž  nezávislé  občanské

sdružování  brání  politické  moci  v rozpínání,  Adam Smith  vyzdvihuje  samoregulační

schopnost  volného  trhu  a  zdůrazňuje  potřebu  nezávislosti  trhu  na  státu,  občanskou

společnost  tvoří  v jeho pojetí  především soukromé vztahy jednotlivců,  k zájmovému

sdružování se staví kriticky.(Skovajsa,2010:65)

Podle  J.  J.  Rousseaua  stát  vzniká  jako sdružení  občanů  za  účelem realizace

všeobecného blaha všem nerozdílně, zatímco sdružování k prosazování dílčích zájmů

považuje  pro  demokracii  za  nebezpečné,  proti  tomuto  je  třeba  bojovat.  (Skovajsa,

2010:66)

V 19. století G.W.F. Hegel vymezuje občanskou společnost jako sociální prostor

mezi rodinou a státem, zahrnující trh, soukromé právo a tzv. korporace spolu s policií.

Alexis de Tocqueville v knize Demokracie v Americe zdůrazňuje, že intenzivní aktivita

občanů a existence politických a jiných občanských sdružení je nezbytná k tomu, aby se

demokracie jakožto systém založený na stále větší rovnosti životních podmínek všech

lidí nezvrhla v despotickou vládu příliš silné politické moci. (Skovajsa, 2010:66,67)

 Zatímco v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století zůstává koncept

občanské společnosti mimo hlavní pole pozornosti politiků, filosofů i právníků, od 70.

let 20. století se opět stává aktuálním diskutovaným politickým konceptem.(Skovajsa,

2010:67,68)

 V průběhu  historie  došlo  tedy  v rámci  konceptu  občanské  společnosti  nejen

k odlišení občanské společnosti od rodiny a státu, ale také od trhu, postupně se vynořilo

pojetí,  v současné době považované za základní,  které občanskou společností rozumí

oblast mimo rodinu, stát i trh.
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3.2 Definice a typologie organizací občanské 

společnosti

V následujících  podkapitolách  se  zabývám  definicí  organizací  občanské

společnosti a uvádím zde rovněž jejich typologii. 

          3.2.1    Definice organizací občanské společnosti 

V celosvětovém měřítku existuje celá škála organizací zahrnovaných do oblasti

občanského  sektoru,  lišících  se  například  velikostí,  oborem  činnosti,  způsobem

financování, vnitřní organizací a celou řadou dalších charakteristik, mnohé z nich pak

mohou vykazovat  přechodové znaky mezi  organizacemi  občanskými  a  organizacemi

státními či tržními. 

Jako měřítko, zda organizace naplňuje znaky organizace občanského sektoru, je

používána  strukturálně-operacionální  definice  Lestera  M.  Salamona  (Salamon  a

Anheier, 1992, in Potůček, 2010:156), jež posuzuje charakter jednotlivých organizací

podle způsobu jejich uspořádání a fungování. Organizace občanského sektoru (OOS)

musí podle této definice naplňovat následujících pět znaků:

Organizovanost. Subjekt řazený mezi organizace občanského sektoru se musí

vyznačovat určitým stupněm organizovanosti, institucionalizace, dané buď jeho právní

subjektivitou, nebo stálou organizační strukturou. Neformální, dočasná či jednorázová

uskupení osob nejsou organizací občanské společnosti, mohou ovšem být řazeny do její

neformální části.

Soukromá povaha organizace. Organizace není součástí státní správy, je od ní

institucionálně oddělena, není řízena státem ani orgány s převahou státních úředníků.

Tím se ovšem nevylučuje významná podpora činnosti organizace ze strany státu nebo

menšinová účast státních úředníků v jejím vedení.

Zásada  nerozdělování  zisku.  Primárním  posláním  takovéto  organizace  není

dosahovat  zisku,  nýbrž  naplňovat  určité  poslání,  to  vyděluje  organizaci  z tržního

sektoru. Organizace občanské společnosti ovšem dosahovat zisku mohou, ten ale nesmí

být  rozdělován mezi  její  členy,  manažery nebo vlastníky,  nýbrž  použit  k naplňování

poslání organizace.
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Samosprávnost,  autonomnost.  Organizace  má  své  vlastní  řídící  struktury  a

pravidla  samosprávy,  je  schopná  samostatně  řídit  svou  činnost,  není  řízena  jinou

organizací zvenčí.

Dobrovolnost. V činnosti  organizace  je  významnou  měrou  zahrnut  prvek

dobrovolnosti, ať již se jedná o podíl práce dobrovolníků na činnosti organizace či jejím

vedení,  nebo  o  dobrovolné  příspěvky  na  činnost  organizace,  přičemž  podíl

dobrovolnictví  nemusí  být  nutně  převládající.  Významným  znakem  je  rovněž

nepovinné, dobrovolné členství v organizaci.

          3.2.2    Typologie  organizací občanské společnosti

Při rozdělování organizací občanské společnosti do jednotlivých typů lze použít

různá kritéria. Běžně užívaná kriteria uvádí Skovajsa (2010: 41) Rozděluje neziskové

organizace na jednotlivé typy podle hlediska členství, typu činnosti a prospěšnosti. 

Z hlediska členství lze rozdělit neziskové organizace na:

členské organizace – existuje zde institut členství i členská základna

nečlenské organizace – tyto organizace nemají členskou základnu, jejich činnost

zajišťují jejich pracovníci a správní orgány.

Z hlediska typu činnosti lze rozdělit neziskové organizace na:

servisní organizace – jejich činnost je zaměřena na poskytování služeb, a to jak

svým členům, tak i nečlenům. Jak uvádí Frič (2001:13), jedná se často o takové služby,

které nemohou už svou podstatou přinášet  zisk,  například služby pro handicapované

nebo  pro  marginální  skupiny,  někdy  však  naopak  neziskové  organizace  konkurují

komerčním nebo státním organizacím například díky své vyšší efektivitě nebo kvalitě

nabízených  služeb.  Typickými  představiteli  jsou  organizace  působící  v oblasti

zdravotnictví, vzdělávání nebo sociálních služeb.

zájmové organizace – jejich prostřednictvím mohou jejich členové i nečlenové

realizovat  své  zájmy,  smysluplně  trávit  volný  čas,  seberealizovat  se.  Je  možno  je

považovat za podskupinu servisních organizací.

advokační organizace – věnují se obhajobě práv a zájmů jednotlivých skupin

obyvatel, ať už svých členů, nebo nečlenů, nebo obhajobě zájmu obecného.

Konečně z hlediska prospěšnosti můžeme dělit neziskové organizace na:

vzájemně  prospěšné organizace  –  slouží  zájmům,  přinášejí  prospěch  pouze

uzavřenému okruhu svých členů, 
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veřejně prospěšné organizace – jejich služby jsou určeny široké veřejnosti, jsou

poskytovány v obecném zájmu,  a to buď celé  společnosti,  nebo těm skupinám, jimž

pomáhat je opět ve veřejném zájmu celé společnosti.

3.3 Funkce organizací občanské společnosti

V rámci  občanské  společnosti  plní  neziskové  organizace  celou  řadu

nezastupitelných  funkcí,  jejichž  naplňováním  poskytují  prostor  pro  obhajobu

individuálních i skupinových zájmů občanů, naplňováním veřejně prospěšných úkolů se

podílejí na zvyšování obecného blaha, nebo se podílejí jako součást veřejné sféry na

kontrole politické moci.

V explicitním výčtu  jednotlivých  funkcí,  které  ve společnosti  plní  organizace

občanské  společnosti,  se  jednotliví  autoři  liší.  Široký výčet  funkcí  těchto  organizací

v demokratické společnosti uvádí Pospíšil (2009:5)

- Servisní funkce – (služby,  poskytování  služeb) - naplňování této funkce je

považováno za primární příčinu vzniku a existence neziskových organizací. Důležitým

aspektem servisní funkce neziskových organizací je, že poskytují služby a zajišťují tak

rozmanité potřeby lidí i v těch podmínkách či situacích, kdy je není schopen poskytnout

trh nebo stát v dostatečném množství, kvalitě či dostupnosti.

- Advokační funkce – (funkce prosazování zájmů) - neziskové organizace plní

nezastupitelnou roli v prosazování a obhajobě jak veřejných, tak i soukromých zájmů.

Nemusí se přitom jednat pouze o pozitivní, humánní cíle, jako je ochrana práv duševně,

tělesně či jinak znevýhodněných osob a jejich skupin, ale jako naplňování advokační

funkce lze označit  všechny činnosti  neziskových organizací,  které  se snaží  o změnu

určité  politiky  nebo prosazení  legitimity  zájmu či  naplnění  potřeb  určité  skupiny či

jednotlivců, například i činnost profesních sdružení či nátlakových skupin, usilujících

především o získání soukromých hmotných výhod pro své členy. Naplnění advokační

funkce v sobě obsahují veškeré činnosti neziskových organizací, které „prosazují změny

politiky  nebo společenských podmínek“,  „slouží  jako prostředník  mezi  individuálním

občanem  a  širším  politickým  děním,…  uvádějí  skupinové  požadavky  do  širšího

veřejného povědomí a… požadují politické nebo širší společenské změny, nejen jménem

příslušníků vlastní skupiny,  ale i jménem celé veřejnosti“ (Salamon et al.,  2000:6 in

Pospíšil, 2009)

16



Pospíšil (2009:6) pak uvádí rozdělení advokační funkce do dvou subfunkcí, kdy

veřejněpolitická  advokační  činnost zahrnuje  aktivity  neziskových  organizací

zaměřené  přímo  na  změnu  politik,  adresované  institucím  k tomu  příslušným,  a

občanská advokační činnost je primárně zaměřena na osvětu a vzdělávání veřejnosti,

s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o dané problematice, působit na její postoje a tím ji

motivovat k dalším aktivitám a zapojení do činností směřujících ke změně konkrétních

politik.

-  Expresivní  (a  vůdcovská)  funkce –  (funkce  strážce  hodnot,  reprezentační

funkce) rozšiřuje koncept funkce advokační, je naplňována tím, že aktivity neziskové

organizace nesměřují pouze k politické změně, ale jsou zároveň prostorem, sloužícím k

vyjádření  názorů,  postojů,  hodnot,  uplatnění  přesvědčení   nebo  vyznání,  jichž  jsou

organizace  nebo  jejich  jednotliví  členové  nositeli,  neboť  „kromě  politických  a

společenských zájmů občanský sektor také plní širší expresivní funkci tím, že poskytuje

nástroje  k vyjádření  velkého  množství  nejrůznějších  pocitů  a  impulsů –  uměleckých,

duchovních, kulturních, etnických, sociálních a volnočasových“ (Salamon et al.2004: 24

in  Pospíšil,  2009).  Vyjadřované  hodnoty  neziskové organizace  současně  ztělesňují  a

usilují  o  jejich  naplnění  v běžném  životě.  Jednotliví  členové  současně  v rámci  své

činnosti  v neziskové organizaci  dostávají  prostor k projevení své individuality a také

k uplatnění a rozvoji svých schopností.

-  Filantropická  funkce  – je  naplňována  obecně  aktivitami,  směřujícími

k budování  institucí,  které  slouží  k realizaci  veřejně  prospěšných  cílů,  jako  jsou

například školy, domovy důchodců, nemocnice, a to ze soukromých zdrojů.

- Charitativní funkce - je naplňována prostřednictvím charitativních činností

neziskových  organizací,  jejichž  podstatou  je  přerozdělování,  redistribuce  zdrojů,

zejména  finančních  prostředků  od  skupin,  které  jsou  bohatší,  směrem ke  skupinám

chudším, potřebným.

- Inovační funkce - ( role vizionářská a průkopníka ve službách) – tuto funkci

naplňují  neziskové  organizace  tím,  že  formulují  nové  ideje,  zavádějí  nové  postupy,

způsoby řešení společenských potřeb či nové služby, a tím zároveň také otevírají cestu

dalším  nestátním  či  státním  subjektům  k využívání  nového  způsobu  řešení

společenských potřeb. Neziskové organizace tedy fungují jako „průkopníci v určitých

oblastech,  identifikují  zanedbávaná  témata  a  přitahují  k nim  pozornost,  objevují  či

vytvářejí  nové přístupy k problémům a obecně řečeno slouží  jako zdroje inovací  při

řešení společenských problémů“ (Salamon et al., 2006:6 in Pospíšil, 2009). Za inovaci
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je považována jakákoli změna v produkci neziskové organizace, může se přitom jednat

o poskytování nové služby, ale i o nalezení nových adresátů, jimž je služba určena, nový

postup nebo i novou organizační strukturu při poskytování stávající služby.

- Funkce budování komunity - (pospolitost,  budování sociálního kapitálu) –

tato funkce je naplňována tím, že neziskové organizace v rámci své činnosti pomáhají

navazovat  kontakty  a  budovat  a  upevňovat  vztahy  v  i  napříč  jednotlivými

společenskými strukturami. Rozvoj sociálních interakcí v rámci komunity potom může

přispívat k posilování důvěry mezi jejími členy, pocitu vzájemnosti a sounáležitosti, a

tím  i  ke  vzniku  fungující,  živé,  kooperující  obce.  V  podobném  významu  jako  o

budování  komunity  lze  hovořit  o  budování  sociálního  kapitálu  (termín  zavedl  R.

Putnam).  V  této  souvislosti  je  ale  třeba  podotknout,  že  budování  komunity  může

současně fungovat nejen jako cesta ke sjednocování, ale i jako cesta k partikularismu,

k exkluzi, vyloučení těch, kdo do dané komunity nepatří. Sám Putnam ostatně rozlišuje

mezi sociálním kapitálem svazujícím a přemosťujícím. Zatímco k budování svazujícího

sociálního kapitálu přispívá interakce v rámci aktivit neziskové organizace na základě

stejného  smýšlení,  hodnot  a  vzájemné  důvěry  a  toto  poskytuje  „členům“  pocit

sounáležitosti,  vzájemné  důvěry  a  společenské  podpory,  k budování  přemosťujícího

kapitálu dochází  naopak při  interakcích mezi  lidmi či  komunitami odlišnými,  pokud

navozují komunikaci  a interakce lidé různých názorů nebo nerovného společenského

postavení.

Kromě výše uvedených uvádí další funkce, jež naplňují neziskové organizace

v rámci společnosti M. Skovajsa (2010:42). Jedná se o následující funkce:

- Funkce ochrany hodnot – neziskové organizace při své činnosti  v běžném

životě ztělesňují, realizují a uchovávají pozitivní společenské hodnoty.

- Funkce podpory společenských změn – neziskové organizace svou činností

napomáhají  k uskutečňování  změn  v myšlení  i  chování  lidí,  v personálním obsazení

úřadů  i  volených  politických  postů,  ale  mění  i  jednotlivé  politiky  státu,  mohou

ovlivňovat například i legislativu.

- Funkce podpory pluralismu – rozšiřují škálu cílů a hodnot, jimž se dostává

podpory, zabývají se otázkami handicapovaných a menšin, a zároveň i podporují právní

prostředí potřebné k zachování pluralismu v rámci celé společnosti.
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3.4 Vybrané teorie osvětlující roli organizací 

občanského sektoru ve společnosti

V následujícím textu se zabývám odpovědí  na otázku,  jaká je vlastně příčina

vzniku organizací  občanského sektoru  ve  společnosti.  Salamon  a  Anheier  teoretické

odpovědi na tuto otázku dělí do šesti následujících kategorií (Salamon a Anheier in Frič,

Goulli, 2001:76 a násl.)

Teorie heterogenity – svobodný trh není v dostatečné míře schopen zabezpečit

veřejné  statky,  jejich  zabezpečení  je  pak  funkcí  státu.  Ten  je  ovšem  schopen  je

zabezpečit  pouze  pokud  se  na  jejich  potřebě  shodne  většina  voličů,  se  vzrůstající

heterogenitou společnosti přibývá veřejných statků, o jejichž potřebě nelze dosáhnout

většinového  konsensu,  k naplnění  těchto  potřeb  pak  vznikají  organizace  občanské

společnosti, příčinou jejich vzniku je v takovémto případě společenská heterogenita.

Teorie  přídavného  faktoru –  kromě  selhání  trhu  a  státu  je  pro  vznik  a

diferenciaci neziskových organizací významná přítomnost „sociálních podnikatelů“, tj.

lidí se speciální motivací vytvářet neziskové organizace, které uspokojují potřeby lidí.

Touto speciální  motivací  může být  například získání příjemců služby pro církev, jež

službu prostřednictvím neziskové organizace poskytuje.

Teorie důvěry – příčinou vzniku neziskových organizací je opět selhání trhu, ale

nikoli proto, že nedokáže produkovat dostatečné portfolio služeb k uspokojení potřeb

lidí,  ale  proto,  že  existuje  informační  asymetrie  mezi  producentem a  konzumentem

těchto služeb, kterou lze překlenout pouze důvěryhodností producenta služby, a právě

neziskové  organizace,  jejichž  motivací  k produkci  služby  není  pouhý  zisk,  požívají

v očích konzumenta služby větší důvěry.

Teorie sociálního státu – neziskový sektor považuje naopak za reziduum, kdy

mechanismus  organizací  občanského  sektoru  sloužil  k naplňování  potřeb  obyvatel

hlavně v tradičních společnostech, se vznikem sociálního státu ztrácí na významu, jeho

roli  přebírá  sociální  stát  a  neziskové  organizace  přežívají  jako reziduum v důsledku

dosud nedostatečně rozvinutých funkcí sociálního státu.

Teorie vzájemné závislosti – existence NO není pouze důsledkem selhání trhu a

státu, ale stát a NO vidí jako spolupracující a doplňující se, vzájemně kompenzující své

nedostatky  a  rovněž  vzájemně  závislé,  kdy  nejen  NO  kompenzují  selhání  státu,

například  v oblasti  vyhledávání  a  formulace  nových  problémů,  získávání  politické

podpory  a  dodávání  kapacity  pro  jejich  řešení,  ale  stát  rovněž  kompenzuje  selhání
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neziskových  organizací,  například  v oblasti  absence  dostatečných  finančních  zdrojů

k řešení rozsáhlých problémů.

Teorie  sociálních  zdrojů –  podle  níž  fungují  neziskové  organizace

v jednotlivých  státech  v různých  režimech,  modelech,  jejichž  vývoj  je  podmíněn

historickou rolí jednotlivých společenských tříd a jejich vlivem na stát a způsob jeho

fungování. 

Liberální  model je  typický  pro  státy  s historicky  silnou  rolí  střední  třídy,

vyznačuje  se  slabou  rolí  státu  v oblasti  sociálních  služeb  a  preferencí  soukromé

iniciativy a dobrovolnictví v této oblasti. 

Sociálnědemokratický  model  odráží  historicky  silnou  roli  dělnické  třídy  a

vyznačuje se státem zabezpečovanými  sociálními  službami  s malou rolí  neziskových

organizací. 

Korporativistický  model je  typický  štědrými  sociálními  programy  ze  strany

silného  státu,  který  ale  sociální  služby  poskytuje  odstupňovaně  podle  sociálního

postavení,  prostřednictvím  rovněž  silného  neziskového  sektoru,  výrazně  dotovaného

státem.

 Etatistický  model je  rovněž  typický  silnou  pozicí  státu,  který  ale  vyjadřuje

především  zájmy  elit,  sociální  služby  poskytuje  v malé  míře,  role  neziskových

organizací je potlačena.

Při  vysvětlování  role,  kterou  naplňují  ve  společnosti  organizace  občanského

sektoru,  lze  tedy  podle  shora  uvedených  teorií  vycházet  z   třísektorového  modelu

společnosti, kdy každý ze tří sektorů, tj. trh, stát a občanský sektor, se určitým, pro něj

charakteristickým  způsobem  podílí  na  naplňování  potřeb  společnosti,  v rámci

mechanismů fungování  každého z nich existují  silná a slabá místa,  každý z nich má

potom i specifické oblasti svého uplatnění. 

Jednotlivé  aspekty,  v nichž  jednotlivé  sektory  selhávají,  jsou  potom

kompenzovány  a  vyrovnávány  v  rámci  fungování  ostatních  dvou  sektorů.  Slabiny,

nedostatky  fungování,  selhání  trhu  a  státu  jsou  potom  příležitostí  pro  organizace

občanského sektoru,  aby v této  oblasti  naplnily  existující  či  nově vznikající  potřeby

společnosti optimálnějším způsobem.
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Obrázek č.1: Třísektorový model společnosti

Zdroj: Abrahamson, P. (2005) in Potůček, M. (2010:87)

V následujícím textu specifikuji jednotlivé oblasti, v nichž selhává v naplňování

potřeb společnosti jednak trh, jednak stát, a jež jsou potom prostorem, v němž mohou

organizace občanské společnosti díky specifikům svého fungování, naplňovat potřeby

společnosti přijatelnějším způsobem.

3.4.1    Teorie selhání trhu

Jako trh je označován systém, který samoregulací na základě fungování principu

nabídky  a  poptávky  je  schopen  v ideálním  tržním prostředí  alokovat  vzácné  zdroje

s maximální  efektivitou,  a  tím maximalizovat  celkové bohatství  společnosti.  V praxi

života  společnosti  jednak  trh  často  funguje  v  podmínkách,  které  se  od  podmínek

ideálního tržního prostředí liší,  jednak je třeba brát v úvahu i další parametry,  než je

pouhá  maximalizace  celkového  bohatství  společnosti,  a  právě  v situaci  lišící  se  od

ideálních  tržních  podmínek  a  rovněž  při  aplikaci  jiných  kriterií,  než  je  kriterium

maximalizace zisku, trh ve funkci naplňování společenských potřeb selhává. 
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Selhání trhu v situacích, kdy není naplněn předpoklad existence ideálního

tržního prostředí

Základní  příčiny  selhání  tohoto  typu,  jež  způsobují selhání  trhu,  uvádí  např.

Tuleja (2005:208-216). Jsou to:

Nedokonalá konkurence –  všechny situace na trhu, kdy ekonomické subjekty

mohou uplatnit monopolní sílu při určování ceny, např. tehdy, kdy vysoké stálé náklady

produkce statku v poměru k nákladům proměnným vedou k snižování průměrné ceny

produktu  s rostoucím  produkovaným  množstvím.  Pro  rozhodování  monopolního  a

ostatních ekonomických subjektů pak platí jiné směnné relace, je likvidován jednotný

směnný  poměr  pro  rozhodování  spotřebitelů  a  výrobců,  a  tím  pak  i  dochází

k neefektivní alokaci zdrojů.

Externality – zdrojem neefektivity je zde fakt, že výroba či spotřeba produkují

vedlejší  prospěch  či  náklady  (externality  kladné  či  záporné),  jež  se  přenášejí  na

subjekty, které nejsou přímými účastníky tržní transakce.

Veřejné statky – jejich charakteristikou je jejich nezmenšitelnost (spotřeba statku

jedním subjektem nemá  vliv  na  to,  jaké  množství  tohoto  statku  mohou  spotřebovat

ostatní),  a  rovněž  nevylučitelnost  ze  spotřeby,  kdy  je  nemožné  vyloučit  neplatící

spotřebitele, resp. jejich vyloučení ze spotřeby by s sebou neslo velké náklady. Nelze je

tedy alokovat běžnými tržními mechanismy.

Nedokonalé informace – tržní transakce často probíhá v podmínkách informační

nejistoty,  spotřebitelé ani výrobci neznají dokonale všechny okolnosti tržní transakce,

některé vlastnosti zboží se mohou projevit až v průběhu jeho spotřeby nebo až po ní.

Hovoříme  o  asymetrické  informaci,  jíž  může  nositel  informační  převahy  využít

k realizaci nespravedlivého zisku na úkor neinformované strany.

Jako další příčiny selhání tohoto typu pak uvádí Potůček (1997:29) následující:

Měnící  se  preference  účastníků  tržní  směny –  reálné  preference  účastníků

tržních transakcí nejsou stálé,  jak to předpokládá ideální model tržní ekonomiky,  ale

mohou  se  za  měnících  se  vnějších  okolností  měnit,  mohou  být  i  měněny  záměrně,

například jako výsledek snah o odstranění negativních externalit.

Zanedbávání budoucnosti - účastníci tržní směny jsou často motivováni snahou

o vysoké bezprostřední  zisky a rychlou návratnost  vloženého kapitálu,  aniž  by brali

v úvahu, že transakce může vést ke ztrátám a negativním důsledkům pro její účastníky

v dlouhodobém časovém horizontu.
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Selhání  trhu  při  uplatnění  jiných  kriterií  než  kriteria  ekonomické

efektivnosti 

Potůček (1997:25-27) uvádí v této souvislosti následující kriteria :

Kriterium  zmenšení  nerovností  v rozdělování  statků –  zatímco  trh  má

přirozenou  tendenci  k distribuční  nespravedlnosti,  zvyšování  bohatství  bohatých  a

chudnutí  chudých,  ve  společenském  zájmu  je  nastolení  určité  míry  distribuční

spravedlnosti.  Je  tomu tak jednak proto,  že  chudší  lidé  získávají  větší  mezní  užitek

z dodatečných  jednotek  bohatství  než  bohatí,  a  tím  tedy  vyšší  míra  distribuční

spravedlnosti zvyšuje celkový sociální výnos, jednak proto, že příkré sociální rozdíly a

v jejich důsledku nespokojenost  potenciálních  voličů v demokratickém státě  ohrožují

stabilitu a samu existenci daného politického režimu. V tomto případě je tedy úkolem

státní správy regulovat tržní prostředí tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy mezi

ekonomickou efektivností a distribuční spravedlností.

Kriterium  zachování  institucionálních  hodnot –  tržní  vztahy  mohou

v některých  oblastech  narušovat  existenci  tradičních  společenských  institucí  (trh  se

sexem x rodina) 

Kriterium lidské  důstojnosti -   ve  společnosti  existuje  určitá  část  lidí,  která

nemůže či nedovede získat dostatečné prostředky k důstojnému životu prostřednictvím

tržní  směny.  Tito  lidé,  různým  způsobem  oslabení  či  znevýhodnění,  nemohou  pak

přijatelným způsobem naplňovat své životní potřeby, což vede k jejich společenskému

vyloučení, strádání, nebo až smrti.

Kriterium kultivace a uplatnění lidského kapitálu – tržní prostředí produkuje

nerovnost  ekonomického  zajištění  a  tím i  podmínek  jednotlivých  lidí  k zabezpečení

jejich  rozvoje,  ačkoli  každému  člověku  by  měla  být  poskytnuta  rovná  šance

k optimálnímu rozvoji a uplatnění jeho schopností, a to nejen v zájmu jeho samého, ale i

v zájmu celé společnosti.

Kriterium  trvale  udržitelného  způsobu  života –  toto  kriterium  bere  v úvahu

nejen dobro člověka a lidské společnosti, ale i prospěch ostatních živých tvorů i celých

ekosystémů., což je často v rozporu s úzce zaměřenými tržními snahami o maximalizaci

zisku.
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3.4.2    Teorie selhání státu

Dalším sektorem ve výše uváděném třísektorovém  modelu je sektor státní. Stát

je  považován  za  vykonavatele  obecného  nebo  veřejného  zájmu,  v  demokracii

identifikovaného na základě rozhodnutí většiny,  jakkoli proces identifikace veřejného

zájmu  se  může  v jednotlivých  typech  státních  zřízení  lišit,  stejně  jako  se  v pojetí

jednotlivých politických koncepcí liší názory na žádoucí míru státní regulace. Stát plní

své funkce prostřednictvím realizace práva, správních činností a fiskální politiky. 

Macáková  (2003:194)  uvádí,  že  selhávání  státu  je  jednou  z možných  příčin

selhání trhu. Příčinou podle ní může být nedokonalé rozhodování státních orgánů, nebo

opatření státních orgánů, která nakonec působí na hospodářství nepříznivě.

Potůček (1997:37-41) dělí selhání státu do pěti problémových okruhů:

1. Selhání totalitárních politických systémů

Nedostatečná schopnost autokorekce – v důsledku oslabených či neexistujících

zpětných vazeb systému.

Potlačení  tvořivého  potenciálu  lidí  -  pevné  hranice  chování  i  jednání  lidí

omezují prostor jejich jednání, snižují možnost jejich seberealizace a i celkový výkon a

efektivitu společnosti. 

2.  Selhání přímé demokracie

Úskalí  referenda –  výsledek  hlasování  v referendu  může  být,  záměrně  i

nezáměrně, významně ovlivněn formulací otázky, přičemž je složité formulovat otázku

takovým způsobem, aby byla všeobecně srozumitelná a současně obsahovala všechny

okolnosti  důležité  pro rozhodnutí.  Ve výsledku  se  pak realizované  rozhodnutí  může

významně lišit od skutečného přání většiny voličů.

Nevýrazná  většina  vítězí  nad  vyhraněnou  menšinou –  názor  většiny  se

prosazuje i tehdy, když menšina má k určitému problému vyhraněný postoj, jedná se o

otázku, která se jich velmi dotýká a je pro ně zásadní, zatímco většina tímto problémem

v podstatě zasažena není, ale její názor je nicméně opačný. 

3.   Selhání reprezentativní demokracie 

Volební  paradox –  výsledky  přímých  voleb  mohou  být  značně  ovlivněny

konkrétními podmínkami, za nichž se volby konají, což poskytuje prostor k manipulaci

těm,  kteří  tyto  podmínky  stanovují.  Kandidáti,  u  nichž  by  jinak  byla  malá

pravděpodobnost,  že  se  prosadí  jejich názory,  mohou navrhovat  k rozhodování  stále
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nová  témata,  čímž  mohou  způsobit  volební  zacyklení  a  tím  docílit  porážky

nerovnovážných politických koalic.

„Balíčky“ preferencí –  vzhledem k tomu,  že  existují  určité  politické  agendy,

které jsou pro rozhodování voličů klíčové,  volby může vyhrát  i  kandidát,  který sice

nezískal většinovou podporu ani v jedné politické agendě, ale dovedl získat jednotlivé

skupiny  voličů  navrhovaným  řešením  právě  té  agendy,  která  je  dle  jejich  názoru

nejpalčivější.

Odcizení  zvolených  reprezentantů  zájmům  voličů  – vzhledem  k tomu,  že

kontrola  zvolených  reprezentantů  ze  strany  voličů  nemůže  být  nikdy  pro  svoji

organizační, časovou a finanční náročnost dokonale účinná, mají zvolení reprezentanti

značný prostor k jednání, které nemusí být v souladu s přáním jejich voličů.

Vliv organizovaných zájmů (lobbingu) – na jedné straně politiky, které přinášejí

malý  užitek  většině  společnosti,  nemusí  být  prosazovány,  protože  náklady  každého

politického aktéra na jejich prosazení jsou vyšší, než jeho očekávaný užitek, na druhou

stranu mohou být  pak pomocí lobbingu prosazovány agendy přinášející  velký užitek

pouze malé skupině voličů, a to i přesto, že jejich celkový užitek pro ostatní společnost

je nulový nebo i záporný.

Omezený časový horizont – rozhodování politiků může být limitováno snahou

dosáhnout pozitivního efektu v časovém rámci jejich volebního období, aby tak zvýšili

eventuální pravděpodobnost opětovného volebního úspěchu, v důsledku čehož může být

preferován krátkodobý zisk nad dlouhodobou společenskou ztrátou.

Vliv masmédií – veřejné mínění je značně ovlivňováno a může být i záměrně

manipulováno  působením  hromadných  sdělovacích  prostředků,  což  má  vliv  na

realističnost hodnocení závažnosti jednotlivých problémů veřejností a tím i na podporu

jednotlivých politických aktérů podle způsobu, jakým navrhují tyto problémy řešit.

4. Selhání typická pro výkon správy

Nízká efektivita a malá přizpůsobivost byrokratických aparátů -  toto selhání je

způsobováno jednak obtížnou stanovitelností exaktních kritérií pro hodnocení činnosti

jednotlivých  úřadů,  jednak  tím,  že  malá  konkurence  v oblasti  správy  nevytváří

dostatečný  tlak  na  přizpůsobování  struktury  poskytovaných  služeb  měnícím  se

potřebám klientů,  a  také  pevnými  rozpočtovými  pravidly,  která  komplikují  možnost

pohotové reakce na měnící se podmínky.

Odcizení  státní  byrokracie  jejímu  poslání -   informační  asymetrie  a  s ní

související  limitovaná  míra  kontrolovatelnosti  ve  vztahu  politika  a  jeho  aparátu,
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nadřízeného a podřízených v byrokratickém aparátu a rovněž ve vztahu občana a úřadu

poskytují  prostor  k realizaci  individuálního  či  skupinového  zájmu  na  úkor  zájmu

veřejného.

5.  Selhání vlastní decentralizovaným soustavám

Složitost  řízení  v decentralizovaných  soustavách  správy –  větší  množství

samostatných  správních  útvarů  s vlastní  kompetencí  přijímat  a  realizovat  rozhodnutí

s sebou nese vyšší časovou náročnost a větší transakční náklady na dosažení spolupráce

jednotlivých aktérů při společné realizaci politik.

Ohrožení veřejných zájmů prosazováním zájmů skupinových – decentralizace

ulehčuje  možnost  prosazování  místních  a  skupinových  zájmů,  čímž  může  být

oslabována  schopnost  státu  jako  celku  realizovat  komplexní  politiky  a  garantovat

převahu zájmu veřejného nad zájmy partikulárními.

Fiskální externality -  na místní úrovni mohou být v rámci realizace místních

politik ignorovány či nedostatečně řešeny problémy, jejichž neřešení se potom může stát

problémem pro vyšší správní celky.
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4 Organizovaná občanská společnost v České 

republice

V následující kapitole podávám stručný nástin historie i současnosti fungování

organizací  občanského  sektoru  v České  republice,  poté  specifikuji  jednotlivé  právní

formy organizací občanské společnosti, jež v současné době v České republice existují.

4.1     Historie OOS v ČR

Organizovaná občanská společnost má v České republice,  tak jako i v dalších

částech Evropy, bohatou historii, na niž současná občanská společnost může navazovat. 

Od  středověku  je  v českých  zemích  tato  tradice  představována  především

nábožensky motivovanou dobročinností,  k níž se v pozdější  době přidává i sekulární

dobročinnost, provozovaná panovníkem, šlechtou, ale i městy nebo řemeslnými spolky.

Významná  role  církve  v této  oblasti  je  omezena  především  na  konci  18.  století

josefínskými reformami, a, jak uvádí Skovajsa (2010:50), sdružování a další občanské

aktivity na světském, nenáboženském základě začínají od 19. století již převažovat nad

nábožensky  motivovaným  sdružováním.  Rozkvět  sdružování  nastává  po  nastolení

ústavních poměrů v rakouské monarchii, v roce 1867 je přijat nový zákon o spolčování,

nastolující v této oblasti značně liberální podmínky, který v českých zemích platil až do

roku 1951. „Rakousko a s ním i české země a česká, teď již moderní národní společnost,

vstoupily do věku modernity, věku kapitalismu a rozvíjející se demokracie. Integrální

součástí tohoto nového stavu byl i vznik a bouřlivý rozvoj neziskového sektoru. Nyní je

již  tento termín možno používat s plným oprávněním a v pravém slova smyslu – pro

označení autentických aktivit moderní společnosti.“(Frič, 2001:39) Vedle filantropické

činnosti,  v níž  si  stále  zachovává  významné  místo  církev,  za  současně  stále

významnějšího podílu státu a obcí, se soukromá aktivita soustředí zejména na podporu

vědy, vzdělání a kultury,  vedle podporovatelů z řad aristokracie je zde již převažující

podíl  podpory  z řad  buržoazie,  ale  i  středních  a  nižších  tříd.  Příznačné  je  pro  toto

období, že občanské aktivity probíhají ve dvou národních frontách, české a německé.

V zemi ke konci století existují tisíce spolků, trend rozvoje občanského sdružování pak

pokračuje,  s přerušením  v  období  1.  světové  války,  i  v období  po  vzniku

Československé  republiky.  Velkou  ránu  občanskému  sdružování  znamenalo  odtržení
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pohraničí a německá okupace v roce 1939. Jednotlivé organizace a jejich sdružení byly

rušeny,  byly  od  základu  přeměněny  a  sjednoceny,  tak,  aby  pro  jednotlivé  sféry

společenského života existovala jen jedna hierarchicky řízená organizace.  „Okupační

režim a jím způsobená devastace neziskového sektoru v českých zemích měla sice jen

krátké  trvání.  V určitém ohledu šlo ale  o předzvěst  mnohem delšího  období,  kdy  se

dostal  k moci  režim vybudovaný sice na zcela jiné sociální  a politické ideologii  než

nacismus, ve vztahu vůči občanské společnosti a neziskovému sektoru ovšem disponující

obdobnými záměry a metodami.“(Frič, 2001:45)

Poválečné  obnově předválečných sdružení a dalších projevů svobodné občanské

aktivity  pak činí  přítrž  komunistický stát,  jenž  usiluje  o likvidaci  projevů občanské

společnosti  jako  zdroje  možného  odporu  proti  režimu,  zákonem  č.  68/1951,  o

dobrovolných  organizacích  a  shromážděních,  ruší  spolčovací  zákon  z roku  1867  a

zavádí pro občanské organizace povolovací řízení před národními výbory.  Jednotlivé

spolky,  nadace  a  další  občanské  organizace  jsou  rušeny,  jiné  přeměněny  v masové

organizace  s hierarchickou  strukturou,  sdružené  společně  s povolenými  politickými

stranami  do Národní  Fronty a  podrobené takto centrálnímu dohledu komunistického

režimu. K částečné obnově spolkového života dochází v období 1967-69, aby pak byl

opět potlačen po sovětské okupaci v období normalizace. Přes veškerou snahu režim ale

nebyl  schopen  potlačit  všechny  občanské  aktivity,  prostor  se  otevíral  například

v ekologické oblasti, v činnosti některých vědeckých společností nebo i v rámci činnosti

církve. Jak uvádí Skovajsa (2010:57), nejvýznamnější nezávislou občanskou aktivitou

z politického  hlediska  se  stala  Charta  77  a  aktivity  s ní  související,  a  díky  klesající

schopnosti státu v druhé polovině 80. let se začínají objevovat další nezávislé občanské i

politické  iniciativy,  konají  se  i  veřejná  shromáždění  namířená  proti  režimu.  Situace

vrcholí  v listopadu  1989 založením občanské  organizace  Občanského Fóra,  které  se

stalo platformou významně se podílející na změně režimu v roce 1989.

4.2     Současnost OOS v České republice

V souvislosti s demokratizací poměrů po roce 1989 dochází u nás i k postupné

obnově fungování občanské společnosti. Již v roce 1990 vznikají první zákony (zákon č.

83/1990 Sb., o sdružování občanů, zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím), jež

nastolují  velmi  vstřícné  podmínky  pro  sdružování  občanů.  Zároveň  však  lze

konstatovat,  že  první  právní  úpravy  neziskového  sektoru  u  nás  byly  „výrazem
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počátečního  optimismu,  naděje  a  značného  idealismu“ (Boukal,  2009:33)  Liberální

legislativní přístup sice na jedné straně umožňuje bouřlivý rozvoj občanské společnosti

u  nás,  na  druhé  straně  liberální  úprava  pravidel  fungování  organizací  občanské

společnosti  umožňuje  rovněž  zneužívání  veřejné  podpory  k jinému  než  veřejnému

prospěchu. Neziskovému sektoru se,  s určitými  výhradami,  dostává setrvale  podpory

státu, vzniká Nadační investiční fond, vzniká a pracuje Rada pro nadace, později Rada

vlády pro nestátní neziskové organizace jako poradní orgán vlády pro NNO, se vstupem

České republiky do EU se rozvíjí  mezinárodní  spolupráce   neziskových  organizací  i

možnost  jejich  financování  z mezinárodních  fondů.   Postupně  pak  dochází

k přibližování  legislativy  týkající  se  neziskových  organizací  standardům  běžným

v ostatních zemích EU, tento proces trvá doposud. Důležitým počinem se stalo přijetí

zákona  o  nadacích  a  nadačních  fondech  v roce  1997,  který  zvýšil  důvěryhodnost

neziskového  sektoru  tím,  že  zamezil  zneužívání  nadací  a  nadačních  fondů  ke

spekulacím  a  daňovým  únikům.  Nově  pak  jednotlivé  právní  formy  neziskových

organizací  upravuje  zákon  č.  89/2012  Sb.,  občanský zákoník,  který  zavádí  i  pojem

veřejné  prospěšnosti,  jehož  podrobnosti  budou  upraveny  připravovaným  zvláštním

zákonem.

Počet  organizací  občanského  sektoru  se po  roce  1989  průběžně  zvyšoval,

zatímco v roce 1990 zde bylo asi 3800 občanských sdružení, v letech 2002 – 2007 se

jedná  již  setrvale  průměrně  o  74 000  organizací,  v současnosti  je  to  asi  75 000

organizací,  z nichž  většinu  tvoří  občanská  sdružení  a  jejich  organizační  jednotky

(Pospíšilová in Skovajsa, 2010:117,118)

Ačkoli počet organizací občanského sektoru narůstá, organizovanost občanů po

roce 1989 klesá, zřejmě jako reakce na předchozí povinnou masovou organizovanost.

Oproti tradičním demokraciím má tak Česko v této oblasti ještě značné rezervy, neboť

zatímco v USA je občan průměrně členem 3,5 občanských organizací, ve Švédsku nebo

Norsku  je  to  2,5,  v Česku  je  průměrný  občan,  podobně  jako  v ostatních

postkomunistických  zemích,  členem  pouze  1  organizace  (Pospíšilová  in  Skovajsa,

2010:119)

Souhrnně  českou  organizovanou  společnost  lze  označit  v současné  době  za

stabilizovanou, kdy počet organizací ani jejich členů se již podstatně nemění, dochází

k jejímu vnitřnímu vyzrávání a kultivaci.
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4.3     Základní právní formy organizací občanské společnosti 

v České republice

K   1.1.2014 vstoupil  v České republice v platnost nový občanský zákoník,  tj.

zákon  č.89/2012  Sb.  S jeho  přijetím dochází  k úpravě  jednotlivých  právních  forem,

jichž mohou organizace občanské společnosti v České republice nabývat. Před přijetím

nového  občanského zákoníku  existovaly  v České  republice  následující  právní  formy

neziskových organizací:

- Občanská sdružení

- Nadace a nadační fondy

- Obecně prospěšné společnosti

- Evidované právnické osoby církve a náboženských společností

Novými  právními  formami,  jež  mohou  vznikat  od  nabytí  platnosti  nového

občanského zákoníku k 1.1.2014 jsou:

- Spolky

- Ústavy

- Nadace a nadační fondy

- Církevní právnické osoby

Právnické osoby, jež jsou upraveny v novém občanském zákoníku se přitom od

1.1.2014 řídí jeho ustanoveními, přičemž do dvou let jsou povinny si v souladu s ním

upravit název, do tří let pak musí uvést do souladu s novým občanským  zákoníkem své

společenské smlouvy, stanovy či statusy. (Tomaščáková, 2014:5)

 V následujícím textu  uvádím  jednotlivé právní formy neziskových organizací

existující  do  konce  roku  2013,   a  zároveň  jejich  novou  právní  úpravu,  platnou  od

1.1.2014

Občanská sdružení –  jejich činnost byla upravena zákonem č. 83/1990 Sb., o

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Podle základní typologie právnických

osob se jedná o korporace, sdružení osob za určitým účelem, samosprávný dobrovolný

svazek  členů  vedených  společným  zájmem.  Pojem  občanské  sdružení  se  v praxi

překrývá s pojmem spolek, lépe vyjadřujícím fakt, že podstatou občanského sdružení je

společná realizace stanovených cílů.(Skovajsa, 2010:191)

Potůček (2010:157) uvádí, že občanská sdružení, nesoucí často název jako klub,

aliance  nebo  spolek,  představují  většinu  organizací  občanské  společnosti  v zemích
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střední a východní Evropy a reprezentují základní způsob využívání shromažďovacího

práva.

Podle nového občanského zákoníku právní forma občanské sdružení k 1.1 2014

zaniká,  na  stávající  občanská  sdružení  se  pohlíží  jako na  spolky s tím,  že se  na ně

vztahuje shora uvedená povinnost uvést do souladu s novým občanským zákoníkem ve

stanoveném termínu svůj název a stanovy. V rámci přechodných ustanovení se občanské

sdružení,  které  se  automaticky  po  1.1.2014  stane  spolkem,  má  možnost

přetransformovat na ústav nebo sociální družstvo (přičemž sociální družstvo již, přes

jeho  veřejnou  prospěšnost,  nelze  považovat  za  neziskovou  organizaci,  protože

nedodržuje zásadu nerozdělování zisku).( Tomaščáková, 2014:17)

Nadace  a  nadační  fondy  -  jejich  činnost  byla  upravena  zákonem  č.

227/1997Sb., o nadacích a nadačních fondech ve znění pozdějších předpisů.

Na rozdíl od občanských sdružení nepředstavují nadace a nadační fondy účelová

sdružení  osob,  nýbrž  účelová  sdružení  majetku.“Nadace  nebo  nadační  fond  jsou

účelová sdružení majetku zřízená a vzniklá podle tohoto zákona pro dosahování obecně

prospěšných  cílů.  Obecně  prospěšným  cílem  je  zejména  rozvoj  duchovních  hodnot,

ochrana  lidských  práv  nebo  jiných  humanitárních  hodnot,  ochrana  přírodního

prostředí, kulturních památek a tradic, a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.“

(Zákon  227/1997  Sb.,  §1)  Zatímco  nadace  musí  mít  registrováno  nadační  jmění

(nejméně 500 000 Kč),  s nímž nesmí  nakládat,  takže  ke své činnosti  může používat

pouze ostatní majetek nadace a výnosy z nadačního jmění, nadační fond může při své

činnosti disponovat souborem veškerého majetku nadačního fondu.

Ačkoliv  právní  forma  nadace  a  nadačního  fondu  zůstává  zachována,  jejich

činnost  je rovněž nově upravena novým občanským zákoníkem, jímž se musí  jejich

stanovy a činnost od 1.1.2014 řídit.

Obecně  prospěšné  společnosti  –  jejich  činnost  byla  upravena  zákonem  č.

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná  se  o  právnické  osoby  zakládané  za  účelem  poskytování  obecně

prospěšných služeb veřejnosti,  a to za podmínek předem stanovených a pro všechny

uživatele stejných. Tyto organizace tedy mohou podnikat a vytvářet zisk za podmínky,

že  zisk  nebude  rozdělen  mezi  zakladatele,  členy  nebo  vedení  organizace,  ale  bude

použit  k rozvoji  služeb,  za  účelem  jejichž  poskytování  konkrétní  obecně  prospěšná

společnost vznikla. Zakladatelem obecně prospěšné společnosti může být jak soukromá,

tak i právnická osoba.
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Nový občanský zákoník právní formu obecně prospěšné společnosti ruší, nově

tedy již nebudou od 1.1.2014 vznikat, obecně prospěšné společnosti vzniklé do konce

roku  2013  budou  nadále  existovat  a  řídit  se  zákonem  248/1995Sb.,  podle  kterého

vznikly.(Tomaščáková, 2014:11)

Evidované  právnické  osoby  církve  a  náboženských  společností  –  jejich

činnost  je  upravena  zákonem č.  3/2002  Sb.,  o  svobodě  náboženského  vyznání  a

postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů.

Církev v základním dokumentu církve nebo náboženské společnosti uvádí výčet

všech touto církví zřizovaných evidovaných právnických osob církví a náboženských

společností.  Jedná  se  přitom jednak  o  orgány  církve,  tj.  řeholní  nebo  jiné  církevní

instituce  osob  hlásících  se  k církvi  založené  za  účelem vyznávání  náboženské  víry,

jednak o  účelová zařízení  církve,  poskytující  obecně prospěšné  služby veřejnosti  za

podmínek  předem  stanovených  a  pro  všechny  uživatele  stejných.(Skovajsa,

2010:209,210)

Zákon č.3/2002  zůstává i po přijetí nového občanského zákoníku v platnosti,

tento typ právnické osoby může tedy vznikat a nadále existovat  i po 1.1.2014.

Spolek   -  nová úprava právní formy neziskové organizace,  jež může vznikat

podle z. 89/2012 Sb., občanského zákoníku od 1.1.2014  za účelem naplňování určitého

zájmu svých zakladatelů, ať již soukromého či veřejného. Spolek může vedle své hlavní

činnosti,  tj.  dosahování  stanoveného  účelu,  vyvíjet  i  vedlejší  činnosti,  například  i

podnikat, dosažený zisk není ale rozdělován mezi členy či zakladatele, ale musí být užit

pro podporu činnosti spolku a dosahování účelu, k němuž byl spolek založen. Podnikání

či  jiná  výdělečná  činnost  přitom  nesmí  být  hlavní  činností  spolku.(Tomaščáková,

2014:12)

Ústav- může vznikat jako nová forma právnické osoby dle zákona 89/2012 Sb.,

občanského  zákoníku,  od  1.1.2014  za  účelem  provozování  činnosti  užitečné  pro

veřejnost,  přičemž  výsledky  jeho  činnosti  jsou  za  předem  stanovených  podmínek

každému rovnocenně dostupné. Ústav, na rozdíl od spolku, využívá nejen osobní, ale i

majetkové složky organizace (tj. počítá se s majetkovými vklady členů). I ústav může

provozovat  vedlejší  podnikatelskou  činnost,  její  zisk  však  opět  může  sloužit  pouze

k podpoře  činnosti,  pro  niž  byl  ústav  založen,  a  na  úhradu  nákladů  činnosti.

(Tomaščáková, 2014:14)
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5   Charakteristika systému péče o ohrožené děti 

v České republice

V této kapitole  charakterizuji  systém péče o ohrožené děti  v České republice,

následně pak charakterizuji systém náhradní výchovy v České republice, a dále pak se

zde zabývám probíhající  reformou péče  o ohrožené děti  v České republice  a  dvěma

koncepty,  konceptem  psychické  deprivace  dětí  v ústavní  péči  a  konceptem  sanace

rodiny, jejichž akceptace je určující pro směřování způsobu a forem péče o ohrožené

děti v demokratickém světě i v České republice,  a jež lze zároveň označit za klíčová

východiska probíhající reformy péče o ohrožené děti v České republice.

5.1     Systém péče o ohrožené děti v České republice

Právem každého dítěte je mít zajištěnu řádnou výchovu a péči o svůj příznivý

vývoj. Toto zajistit je především právem a povinností jeho rodičů. Pokud toho rodiče

z nejrůznějších důvodů nejsou schopni,  přechází  tato  povinnost  na celou  společnost,

garantem zajištění naplnění těchto práv je pak stát. Základními právními dokumenty,

z nichž vychází povinnost České republiky respektovat a zabezpečovat práva dětí, jsou

Listina základních práv a svobod a Úmluva o právech dítěte, jejímž je Česká republika

signatářem. 

Stávající systém péče o ohrožené děti v České republice lze charakterizovat jako

spletitý a nepřehledný. Podílí se na něm celá řada subjektů státní správy a samosprávy,

z nichž každý má na starosti určitý okruh činností,  jejichž vzájemnou koordinaci lze

označit  za  problematickou.  Agenda  péče  o  ohrožené  děti  spadá  pod  pět  různých

ministerstev.

Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto ústřední orgán státní správy pro

péči o rodinu a děti má v rámci činností  směřujících k ochraně ohrožených dětí roli,

kterou lze považovat za stěžejní. Vykonává zejména legislativní, metodickou a kontrolní

činnost v oboru sociálně-právní ochrany dětí, vede celorepublikovou evidenci adeptů i

žadatelů  o  náhradní  rodinnou  péči,  v oblasti  náhradní  rodinné  péče  provádí  činnost

konzultační, metodickou i kontrolní, realizuje mezinárodní spolupráci v oblasti péče o

rodinu  a  děti,  provádí  monitoring  dodržování  práv  dětí,  zpracovává  statistiky  a

prognózy.
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Ministerstvo  spravedlnosti se  na  systému  péče  o  ohrožené  děti  podílí

prostřednictvím  činnosti  soudů,  jež  hrají  v ochraně  práv  dětí  obzvláště  významnou

úlohu, a státních zastupitelství. Pod jeho gesci spadá rovněž probační a mediační služba

i věznice pro mladistvé.

Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy má  ve  své  kompetenci

provozování  dětských  domovů,  dětských  domovů  se  školou,  diagnostických  a

výchovných  ústavů,  pro jejichž provozování  připravuje právní  normy a metodiku,  v

rámci  středisek  výchovné  péče  zajišťuje  prevenci  před  nařízením  ústavní  výchovy,

kontroluje dodržování práv umístěných dětí a monitoruje spolupráci s jejich rodinami,

podílí se na přípravě dětí na odchod ze zařízení, zajištění jejich zaměstnání a ubytování.

Ministerstvo  zdravotnictví spravuje  agendu  kojeneckých  ústavů  a  dětských

domovů pro děti do tří let. Zajišťuje zdravotní péči o děti a mládež, zabývá se prevencí

zdravotních rizik dětí a mládeže.

Ministerstvo  vnitra se  zabývá  problematikou  trestné  činnosti  dětí,  trestné

činnosti páchané na dětech a rovněž prevencí této trestné činnosti.  

Institucemi specificky se zabývajícími ochranou práv dětí jsou orgány sociálně-

právní  ochrany  dětí (OSPOD). Jejich  činnost  upravuje  zákon  č.  359/1999  Sb.,  o

sociálně-právní ochraně dětí,  ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochranou

dětí se rozumí, dle § 1 tohoto zákona, zejména „ochrana práva dítěte na příznivý vývoj

a  řádnou  výchovu,  ochrana  oprávněných  zájmů  dítěte,  včetně  ochrany  jeho  jmění,

působení k obnovení narušených funkcí rodiny“ a nově od 1.1.2013 též  „zabezpečení

náhradního  rodinného  prostředí  pro  dítě,  které  nemůže  být  trvale  nebo  dočasně

vychováváno ve vlastní rodině“.

Orgány sociálně- právní ochrany dětí podle shora uvedeného zákona jsou:

- krajské úřady

- obecní úřady obcí s rozšířenou působností

- obecní úřady a újezdní úřady

- Ministerstvo práce a sociálních věcí

- Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí

- krajské pobočky Úřadu práce České republiky

Sociálně-právní ochranu dětí dále zajišťují:

- obce v samostatné působnosti

- kraje v samostatné působnosti

- komise pro sociálně-právní ochranu dětí
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-  další  právnické  a  fyzické  osoby,  jsou-li  výkonem  sociálně-právní  ochrany

pověřeny.

Systém péče o ohrožené děti je dlouhodobě předmětem kritiky odborné i laické

veřejnosti,  a  to  na národní  i  mezinárodní  úrovni.  Předmětem kritiky je  jeho značná

mezirezortní  roztříštěnost,  která  je  brzdou  efektivní  komunikace  a  přijímání

koncepčních řešení. Velkým problémem je vysoký počet dětí umístěných v zařízeních

ústavní  výchovy,  přestože  dnes  je  již  dobře  znám  negativní  vliv,  který  má  pobyt

v ústavním zařízení na osobnost dítěte a jeho další život. Je tomu tak navzdory faktu, že

ústavní výchova je finančně velmi náročná. Macela (2011a) uvádí průměrné měsíční

náklady na dítě v ústavní péči 39 352 Kč, oproti 9 947 Kč měsíčních nákladů na dítě

v pěstounské péči,  a  4 651 Kč vynaložených  na jedno dítě  při  systematické  sociální

práci  s rodinou.  Systém  je  nastaven  na  řešení  následků  nevyhovující  péče  o  děti,

preventivní  složka  systému  zaměřená  na  práci  s rodinami  je  slabě  rozvinuta  a  není

adekvátně  finančně  dotována.  Přes  četné  kritické  hlasy  dlouhodobě  zaznívající  na

adresu  fungování  systému  o  ohrožené  děti  je  až  v posledních  několika  letech

deklarována  politická  vůle  tento  systém  změnit.  V současné  době  probíhá  v České

republice  reforma  péče  o  ohrožené  děti,  jíž  se  věnuji  v dalším  textu  v samostatné

kapitole. 

5.2    Systém náhradní výchovy dětí v České republice

V této  kapitole  a  následujících  podkapitolách  charakterizuji  systém  náhradní

výchovy  v České  republice  a  jednotlivé  instituce,  kterými  je  náhradní  výchova  dětí

v České republice zajišťována. 

Základními  legislativními  předpisy,  jimiž  je  náhradní  výchova  dětí  v České

republice upravována, jsou především nově od 1.1.2014 zákon č.89/2012 Sb., občanský

zákoník,  a dále pak zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,  ve znění

pozdějších  předpisů,  a  zákon  č.  117/1995  Sb.,  o  státní  sociální  podpoře,  ve  znění

pozdějších předpisů.

Z občanského zákoníku vycházejí v ČR dvě základní formy náhradní výchovy

dětí, a sice ústavní výchova, a dále pak náhradní rodinná výchova. Tyto dvě základní

formy zahrnují potom jednotlivé typy náhradní výchovy, které představují celou škálu

možností výchovy dítěte od kolektivní výchovy v ústavním zařízení na straně jedné, po

výchovu dítěte v rodinném prostředí zajišťující dítěti saturaci jeho fyzických, sociálních
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i  psychických  potřeb  způsobem  srovnatelným  s výchovou  dítěte  v jeho  biologické

rodině.

O umístění dětí, o něž se jejich biologická rodina z nejrůznějších důvodů neumí,

nemůže  nebo  nechce  adekvátním způsobem postarat,  do  jednotlivých  forem a  typů

náhradní výchovy rozhoduje soud, a to na podkladě spolupráce s orgány sociálně právní

ochrany dětí.

5.2.1     Ústavní výchova

Jestliže jsou výchova dítěte, jeho tělesný, rozumový či duševní stav nebo jeho

řádný vývoj  vážně narušeny do té míry,  že je to v rozporu se zájmem dítěte,  anebo

existují-li  vážné  důvody,  pro  které  rodiče  dítěte  nemohou  jeho výchovu  zabezpečit,

může soud podle § 971, odst. 1 občanského zákoníku jako nezbytné opatření nařídit

také ústavní výchovu, přičemž vždy zvažuje, zda není na místě dát přednost svěření

dítěte  do  péče  fyzické  osoby.  Dle  odst.  2  stejného  paragrafu  v případě,  že  rodiče

nemohou z vážných důvodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou dobu, svěří soud

nejdéle na dobu 6 měsíců dítě do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Soud může, vedle ústavní výchovy, nařídit také tzv. ochrannou výchovu dle z.č.

218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, dětem, které ve věku 15-18 spáchaly

trestný čin, nebo dětem, které ve věku do 15 let spáchaly čin jinak trestný. Ochranná

výchova je vykonávána ve specializovaných školských zařízeních.

Agenda ústavní výchovy dětí v současné době, přes intermitentně proklamované

snahy situaci zjednodušit, spadá v České republice pod správu tří různých ministerstev,

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo

zdravotnictví, což komplikuje snahy tento systém inovovat a modernizovat.

V gesci Ministerstva zdravotnictví se nachází ústavní výchova dětí do 3 let věku.

Jedná se o:

- kojenecké ústavy (pro děti do 1 roku)

- dětské domovy (pro děti do 3 let)

- dětská centra

V gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se potom nachází ústavní

výchova dětí starších 3 let. Patří sem následující ústavní zařízení:

- dětské domovy

- dětské domovy se školou
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- dětské diagnostické ústavy

- dětské výchovné ústavy

- domovy pro děti vyžadující zvláštní péči

V gesci  Ministerstva  práce a  sociálních  věcí  se nachází  ústavní  výchova dětí

zdravotně, tj. tělesně či mentálně postižených. Zde se jedná o:

- domovy pro děti se zdravotním postižením

Na  základě  současných  vědeckých  poznatků,  tlaku  mezinárodních  institucí  i

domácích  odborníků,  často  vycházejících  právě  z prostředí  neziskových  organizací

zabývajících se náhradní péčí o děti, dochází konečně i v České republice k odklonu od

tendence  primárně  umísťovat  děti,  o  něž  jejich  biologická  rodina  dostatečným

způsobem  nepečuje,  v ústavních  zařízeních,  a  prioritou  se  místo  toho  stává  sanace

stávající rodiny či umístění dítěte v některé z forem náhradní rodinné výchovy.  Vedení

MPSV v tiskové zprávě ze srpna 2011 deklaruje snahu provést takové legislativní kroky

a opatření, aby od 1. ledna 2014 nebylo možno umísťovat děti do 3 let věku do ústavní

péče, od roku 2016 by se potom tato hranice měla zvýšit na 7 let. Důležitým krokem

k realizaci  těchto opatření je přijetí  novely zákona o OSPOD, platné od ledna 2013.

Zůstává  ovšem  otázkou,  zda  v situaci  měnící  se  politické  reprezentace  bude  trvat

politická vůle tato opatření realizovat.

5.2.2     Náhradní rodinná výchova

Náhradní rodinná výchova je alternativou výchovy ústavní. Dítě, které nemůže

být vychováváno ve své biologické rodině, je vychováváno v prostředí rodiny náhradní,

přičemž i z občanského zákoníku vyplývá, že vhodná forma rodinné péče má mít vždy

přednost  před  výchovou  ústavní.  Jednotlivé  typy  náhradní  rodinné  výchovy  opět

upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o následující typy rodinné

výchovy:

Osvojení  (adopce) –  je  takovým  typem  náhradní  rodinné  péče,  kdy  mezi

osvojiteli  a  osvojencem  vznikají  právně  stejné  vztahy,  jako  mezi  rodiči  a  dítětem,

osvojitelé  nabývají  v plné míře  rodičovské odpovědnosti  vůči dítěti,  jsou zapsáni  do

matriky  namísto  původních  rodičů,  rovněž  vztahy   mezi  rodinou  osvojitelů  a

osvojencem  se  stávají  vztahy  příbuzenskými.  Vztahy  mezi  dítětem  a  jeho  původní

rodinou osvojením naopak zanikají.  K osvojení dítěte je nutný souhlas rodiče,  event.
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zákonného zástupce dítěte. Souhlas rodiče s osvojením není nutný, pokud rodič o dítě

zjevně nejeví zájem alespoň 3 měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu.

Před rozhodnutím o osvojení dítě musí nejméně 6 měsíců pobývat v péči budoucího

osvojitele, tzv. péči před osvojením. 

Mezinárodní  osvojení  – tedy osvojení dítěte  občany jiného státu,  je  Českou

republikou  jakožto  smluvní  stranou  Úmluvy  o  právech  dítěte  uznáváno,  je

zprostředkováváno Úřadem pro mezinárodněprávní  ochranu dětí  v Brně na podkladě

Úmluvy  o  ochraně  dětí  a  spolupráci  při  mezinárodním  osvojení,  jejímž  je  Česká

republika  signatářem,  a  to  tehdy,  pokud  je  zřejmé,  že  dítěti  „nelze  zprostředkovat

pěstounskou  péči  ani  osvojení  v České  republice,  nebo  nelze  předpokládat,  že  by

v budoucnu mohla převzít dítě do péče osoba dítěti příbuzná nebo jemu blízká“(zákon o

SPOD)

Pěstounská  péče  –  dítě  vyrůstá  v rodině  pěstouna,  jemuž  je  svěřeno

rozhodnutím soudu do péče,  pokud o  ně  nemůže  řádně  pečovat  žádný z rodičů  ani

poručník. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a vykonává přitom přiměřeně práva

a povinnosti rodičů, nemá k dítěti vyživovací povinnost a dítě zastupuje a spravuje jeho

zájmy  jen  v běžných  věcech.  Rodičům  zůstává  zachována  vyživovací  povinnost,

rodičovská práva a  povinnosti  k dítěti.  Pěstoun pobírá dávky pěstounské péče,  dítěti

náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Zákon o SPOD přiznává a specifikuje právo

pěstounů na pomoc v souvislosti s péčí o svěřené dítě a zároveň jim ukládá povinnost

umožňovat  dítěti  styk  s jeho  biologickou  rodinou   jakož  i  udržovat,  prohlubovat  a

rozvíjet jeho vztahy k ní. Pěstounská péče končí zletilostí dítěte, soud ji také může ze

závažných důvodů nebo na návrh rodičů dítěte či pěstouna zrušit.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – do pěstounské péče na přechodnou

dobu jsou svěřovány děti  na dobu, po kterou je nemůže rodič ze závažných důvodů

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

dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodiče s osvojením není

třeba. Pěstounská péče na přechodnou dobu trvá nejdéle 1 rok, soud je povinen každé 3

měsíce přezkoumat, zda trvají důvody ke svěření dítěte.

Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče – Jestliže o dítě nemůže

osobně  pečovat  žádný  z rodičů  ani  poručník,  může  je  soud  dle  §  953  občanského

zákoníku svěřit  do péče jiné fyzické  osoby než rodiče.  Tato  osoba musí  poskytovat

záruku  řádné  péče,  soud  dá  přitom  zpravidla  při  výběru  vhodné  osoby  přednost

příbuznému, soud také vymezí rozsah práv a povinností této osoby k dítěti. Rodičům
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zůstává  zachována  rodičovská  zodpovědnost  k dítěti,  zůstávají  jeho  zákonnými

zástupci, k rukám osoby, jíž je dítě svěřeno, jsou povinni platit na dítě výživné.

Poručenství  –  poručníka,  jenž  má  vůči  dítěti  zásadně  všechny  povinnosti  a

práva jako rodič, ale nemá k dítěti  vyživovací povinnost, jmenuje dítěti  podle § 928

občanského  zákoníku  soud  v případě,  že  zde  není  žádný  z rodičů,  který  má  a  vůči

svému  dítěti  vykonává  rodičovskou  odpovědnost  v plném  rozsahu.  V případě,  že

poručník  o  dítě  osobně  pečuje,  jsou  on  i  dítě  zajištěni  dávkami  pěstounské  péče.

Poručník odpovídá za správné plnění své funkce soudu a je podroben také jeho dozoru.

Cílem všech institucí i jejich pracovníků, podílejících se na zajištění péče o děti,

o  něž  z nejrůznějších  důvodů nepečuje adekvátně  jejich vlastní  rodina,  by mělo  být

nalézt pro ně takovou formu péče, která co nejlépe naplňuje komplexní potřeby každého

dítěte,  a  tou  je,  tak  jak  to  vyplývá  i  z mezinárodních  úmluv  a  platných  českých

legislativních předpisů, především vhodná forma náhradní rodinné péče.

5.3     Reforma péče o ohrožené děti v České republice

V následujících  podkapitolách  pojednávám  o  probíhající  reformě  péče  o

ohrožené děti v České republice, a dále pak se zabývám konceptem psychické deprivace

dětí v ústavní péči a rovněž konceptem sanace rodiny, které lze považovat za významná

teoretická východiska probíhající reformy.

5.3.1    Charakteristika reformy péče o ohrožené děti v České 

republice

Vysoký  počet  dětí  umísťovaných  a  dlouhodobě  vychovávaných  v ústavních

zařízeních  je  zátěž,  kterou  si  s sebou  přináší  systém  péče  o  ohrožené  děti  v České

republice ještě z doby před rokem 1989, kdy socialistický stát tento způsob péče o děti,

které nemohly být vychovávány ve své biologické rodině, preferoval, protože odpovídal

jeho filosofii  kolektivní výchovy a maximalizace rozsahu kontroly státu nad privátní

sférou života jeho občanů. Přestože již od 60.  let  se objevují  odborné studie (u nás

prosluli  zejména Z. Matějček a J. Langmeier),  které poukazují na škodlivost ústavní

výchovy  pro  další  život  těchto  dětí,  a  přestože  na  počátku  90.  let  jsou  již  neblahé

důsledky  ústavní  výchovy  dětí  pro  jejich  další  život  a  uplatnění  ve  společnosti

dostatečně  známy,  prokázal  tento  systém u  nás  značnou  setrvačnost.  Je  ale  zároveň
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předmětem  kritiky  laické  veřejnosti  i  odborníků,  organizací  občanské  společnosti

zabývajících se touto problematikou, našich (Liga lidských práv, 2007) i zahraničních,

sílí tlak na jeho změnu, na úrovni centrální státní správy se ovšem politická vůle ke

změně dlouho nenachází.

 Významným impulsem se stává v roce 2007 zpráva vypracovaná Ministerstvem

vnitra Hodnocení systému péče o ohrožené děti, která přináší alarmující údaje týkající

se  dalšího  života  dětí,  vychovaných  v ústavech,  především  údaje  o  jejich  vysoké

kriminalitě.(trestného činu se po opuštění ústavní péče podle této zprávy dopustilo 51%

dětí;  počet dětí  umístěných do ústavní péče se přitom dle téže zprávy od roku 1999

trvale  zvyšoval.)  Závěry  této  studie  přiměly  vládu  k rozhodnutí  o  zásadní  reformě

systému péče o ohrožené děti. Reformu pak vláda fakticky zahájila v roce 2009 přijetím

materiálů „Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti“ a „Národní akční

plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti.“(Hodnocení systému,

2009)

Jako další stěžejní dokument reformy,  na základě „Analýzy současného stavu

institucionálního  zajištění  péče  o  ohrožené  děti“  z března  2008,  a  rovněž  jako

bezprostřední reakce na mezinárodní kritiku ze strany Výboru OSN pro práva ditěte a

Úřadu  vysoké  komisařky  pro  lidská  práva  Dětského  fondu  UNICEF,  týkající  se

naplňování Úmluvy o právech ditěte v ČR od r. 2003, byla na vládní úrovni vytvořena

Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“, přijatá v lednu 2012. V dubnu

2012 byl přijat Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období

2012-2015,  resp.,  2016-2018.  Cílem národní  strategie  Právo  na  dětství  je  „vytvořit

takový systém, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování

jeho  potřeb,  systém  podporující  zvyšování  kvality  života  dětí  a  rodin,  eliminující

diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podporující všestranný rozvoj dítěte v jeho

přirozeném rodinném prostředí,  případně v náhradním rodinném prostředí,  to vše za

participace  dítěte  na  rozhodovacích  procesech,  které  se  ho  bezprostředně

dotýkají.“(Národní  strategie,  2012)  Jedná  se  o  koncepční  dokument  se  středně  a

dlouhodobým horizontem, na jehož podkladě by mělo na národní úrovni dojít ke shodě

na definování  zájmu dítěte  a  základních  principech  a  postupech práce  s ohroženými

dětmi  a  jejich  rodinami.  Základními  cíli  probíhající  reformy  jsou  přitom překonání

resortní  roztříštěnosti  a  sjednocení  systému péče o ohrožené děti,  kladení  důrazu na

prevenci a podpůrné služby pro rodiny a současně i zabezpečení systému navazujících

služeb, které budou kompetentně a účinně reagovat na potřeby nejohroženějších skupin
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tak, aby se co nejvíce snížil počet dětí, které jsou vychovávány mimo rodinné prostředí.

(Macela,2011b)

Navzdory  panujícímu  společenskému  konsensu  o  nutnosti  změny  systému

náhradní  výchovy  dětí  v České  republice  se  konkrétní  kroky,  jež  MPSV  k jejímu

zahájení ohlásilo, staly předmětem poměrně bouřlivé, a díky atraktivitě tématu i značně

medializované společenské a odborné diskuse, jejímž bezprostředním podnětem se stal

deklarovaný úmysl ministerstva provést legislativní kroky k tomu, aby od ledna 2014

nemohly být v ústavní péči umísťovány dětí do 3 let věku, a následně pak od roku 2016

děti  do  7  let  věku.  Zatímco  část  informované  a  odborné  veřejnosti,  například

neziskových  organizací  zabývajících  se  náhradní  výchovou  dětí,  tyto  kroky vedoucí

k snížení  počtu  dětí  v ústavních  zařízeních  jednoznačně  podporuje  (Amalthea,2011),

ohlášený  záměr  rušit  ústavní  zařízení  vzbudil  v části  odborné  veřejnosti  obavy

z překotnosti a nepřipravenosti systému absolvovat s uspokojivým výsledkem chystané

změny.  Kritické  ohlasy,  zaznívající  nejen  z řad  odborníků  spjatých  s provozem

ústavních zařízení, například Unie dětských zdravotnických zařízení (Kojenecké ústavy,

2011), ale i ostatní odborné veřejnosti, například představitelů odborných společností

dětských lékařů (Česká televize, 2011), nebo rovněž i některých neziskových organizací

(Baudyšová, 2011) se týkaly konkrétně především obav z nedostatku pěstounů, včetně

pěstounů  profesionálních,  kteří  jsou  k realizaci  zamýšlené  změny  systému  nezbytní,

problematiky  umístění  zdravotně  postižených  dětí  do  pěstounské  péče,  obav

z opakovaného střídání  pěstounských  rodin některými  dětmi,  ale  i  obav z účelovosti

rušení ústavních zařízení a následné privatizace jejich budov a majetku. (Pardubická,

2012b :19,20)

Tato  společenská  diskuse  se  odrazila  i  v  prodloužení  procesu  přijetí  novely

zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přijaté nakonec v listopadu 2012 a

platné  od  ledna  2013,  jež  se  stalo  důležitým  počinem  probíhající  reformy  péče  o

ohrožené děti v České republice. Novela nastavuje podmínky pro vytvoření sítě služeb

pro práci v rodinách, stanovuje závazné postupy pro činnost OSPOD a dalších aktérů

zapojených do systému,  zavádí standardy kvality práce a nastavuje minimální rámce

činnosti aktérů v systému, a přináší podmínky nutné pro rozvoj náhradní rodinné péče,

jako  je  zvýšení  podpory  pěstounské  péče  a  hmotné  zajištění  pěstounské  péče  na

přechodnou dobu, změny ve způsobu přípravy pěstounů a rovněž vytvoření podmínek

pro zřizování  odlehčovacích  a podpůrných služeb pro pěstounské rodiny,  tedy celou
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řadu opatření, která mají ve svém důsledku snížit počet dětí umístěných v institucionální

péči.

5.3.2     Psychická deprivace dětí v ústavní péči

Cílem,  k němuž  by  měla  v optimálním  případě  směřovat  náhradní  výchova

dítěte, je poskytnout mu takové podmínky k jeho fyzickému, psychickému a sociálnímu

vývoji, aby z dítěte mohla vyrůst všestranně rozvinutá osobnost tak, jak by tomu bylo

v případě, že by o dítě adekvátním způsobem pečovala jeho rodina.

Vývoj  dítěte  je,  vedle  dědičných  faktorů,  významně  ovlivňován  rovněž

prostředím,  v němž dítě  vyrůstá.  „Průběh psychického  vývoje  závisí  na individuálně

specifické  interakci  vrozených  dispozic  a  komplexu  různých  vlivů  prostředí.“

(Vágnerová, 2007:5)

Pokud prostředí, v němž dítě vyrůstá, neposkytuje dítěti podmínky k tomu, aby

byly v dostatečné míře naplňovány jeho psychické potřeby, může dojít v různém stupni

k dočasnému nebo i  trvalému poškození  jeho osobnosti,  může dojít  k tzv.  psychické

deprivaci dítěte. 

Langmeier  a Matějček ve své dnes již klasické publikaci  definují psychickou

deprivaci  následujícím  způsobem:  „Psychická  deprivace  je  psychický  stav  vzniklý

následkem  takových  životních  situací,  kdy  subjektu  není  dána  příležitost  k ukojení

některé jeho základní (vitální) psychické potřeby v dostatečné míře a po dosti dlouhou

dobu.“ (Langmeier, 2011:26) 

Příznaky psychické deprivace mohou být,  jak uvádějí Langmeier  a Matějček,

velmi  rozmanité,  „mohou  zabírat  celou  stupnici  od  lehkých  nápadností  ještě  plně

v rámci  normálního  duševního  obrazu  až  po  velmi  hrubá  poškození  intelektového  i

charakterového vývoje. Mohou mít pestrý ráz příznaků neurotických, psychopatických,

ba  i  psychotických  a  mohou  se  projevit  zdánlivě  i  ryze  somatickými

nápadnostmi.“(Langmeier, 2011:299)

Psychický  vývoj  dítěte,  jak  uvádí  M.  Vágnerová,  je  nejvýznamněji  ovlivněn

sociálními podněty, v rámci sociálního prostředí, v němž dítě vyrůstá, dochází k procesu

jeho socializace,  rozvíjejí  se  žádoucí  způsoby jeho chování  a  prožívání  i  hodnocení

různých situací. Za nejvýznamnější zdroj sociálních podnětů a naplňování psychických

potřeb  dítěte  je  přitom považována jeho rodina.  „Rodina je  nejvýznamnější  sociální

skupinou,  která  zásadním  způsobem  ovlivňuje  psychický  vývoj  dítěte.“ (Vágnerová,

2011:7)  Rodina  podle  Vágnerové  plní  v rozvoji  psychiky  dítěte  celou  řadu
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nezastupitelných  rolí,  je  pro  dítě  zdrojem  základních  zkušeností  ovlivňujících  jeho

způsob chápání různých informací a reakcí na ně, poskytuje dítěti citové zázemí, pocit

jistoty  a  bezpečí,  umožňuje  mu  rozvíjet  sebejistotu  a  sebedůvěru,  ovlivňuje  jeho

základní postoj ke světu, jednotliví členové rodiny a vztahy mezi nimi pak slouží jako

model, jejž dítě napodobuje a identifikuje se s ním.

Právě nenaplnění psychické potřeby dítěte vyrůstat v rodině, absence naplňování

celé této shora uváděné škály funkcí, jež rodina v životě dítěte plní, se může stát pro dítě

zdrojem  psychické  deprivace,  přičemž  se  všeobecně  má  za  to,  že  dítě  ke  svému

zdravému vývoji potřebuje především citovou vřelost a lásku. Jak uvádí např. Bowlby:

„Dítě v útlém věku má být vychováváno v ovzduší citové vřelosti a má být připoutáno

k matce (nebo k náhradní mateřské osobě) intimním a trvalým citovým svazkem, který je

pro oba zdrojem uspokojení a radosti. Situace, v níž dítě strádá nedostatkem takového

citového pouta,  vede k řadě poruch duševního zdraví,  které podle stupně a trvalosti

takové  deprivace  jsou  různě  těžké  a  popřípadě  nenapravitelné.“(Bowlby,  1951,  in

Langmeier, 2011:18)

Tyto  podstatné  podmínky,  důležité  pro  harmonický  vývoj  zdravé  osobnosti

dítěte,  klasická  ústavní  výchova  nenaplňuje.„Deprivované  ústavní  děti  působí  při

srovnání se svými vrstevníky vychovávanými v rodinách jako méně nadané, pomalejší

(někdy také hyperaktivní v jakýchsi záchvatech aktivity), úzkostné a bojácné, zatížené

mnoha druhy zlozvyků (jež se vykládají jako spontánní pokusy o naplnění nenaplněné

potřeby kontaktu); jejich vztahy k lidem jsou mělčí a přelétavější, i když příležitost ke

kontaktu vyhledávají až nutkavě. Tyto následky ústavní výchovy nazývané deprivačním

syndromem jsou tím vážnější a tím hůře odstranitelné, čím dříve se dítě do ústavní péče

dostalo a čím déle v ní bylo.“ (Matoušek, 1999:65)

Langmeier  a  Matějček  (2011:119,120)  uvádějí,  že  naprostá  většina  autorů,

zabývajících  se  vývojem  dětí  vychovávaných  v ústavech,  shodně  poukazuje  na

nevýhody  ústavu  jakožto  výchovného  prostředí  pro  dítě,  přičemž  srovnání  dětí

vychovávaných v rodinách a ústavech téměř vždy potvrzuje horší vývoj ústavních dětí

po stránce intelektové,  emoční  a  charakterové.  Zároveň se jednotliví  autoři  v zásadě

shodují v tom, že nevýhody ústavní výchovy se týkají zejména dětí v nejnižším věku,

zhruba do 3-5 let,  proto také děti vychovávané v ústavním prostředí prakticky již od

narození jsou psychickou deprivací ohroženy a postiženy v daleko větší míře než děti

umístěné  v ústavní  péči  ve  věku  školním.  Daleko  menší  shoda  panuje  ovšem

v konkrétních údajích rozsahu, závažnosti,  formě a trvalosti  tohoto poškození. Určité
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procento  dětí  (udává se 14 -  30%) zůstává ústavní  výchovou nepoškozeno,  zatímco

stupeň poškození ostatních dětí je velmi různý, takže i u dětí vyrůstajících ve stejných

deprivačních  podmínkách  nacházíme  různé  formy následků  deprivace,  je  tedy třeba

počítat s individuálními předpoklady, jež si dítě do deprivační situace přináší. Výzkumy

rovněž prokazují možnost úpravy deprivačních poškození v lepších podmínkách, a to

buď spontánně, nebo záměrným zásahem. Zároveň ovšem některé publikace ukazují, že

deprivační poškození dítěte v ústavní výchově není nevyhnutelné a jsou možná účinná

opatření, zejména ve smyslu přiblížení ústavní výchovy výchově rodinné, jež mohou

vést k jeho zamezení.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá,  že ústavní výchova představuje pro zdravý

psychický,  intelektový  a  charakterový  vývoj  dítěte  značné  riziko.  Společným

jmenovatelem jednání všech aktérů, kteří se podílejí na řešení životní situace dítěte, jež

nemůže  být  vychováváno  ve  své  biologické  rodině,  by  měla  být  snaha,  aby pokud

možno byla eliminována doba, kterou dítě stráví v ústavní výchově, a aby bylo pro ně

nalezeno co nejdříve řešení v podobě některé z forem náhradní rodinné výchovy.

5.3.3     Sanace rodiny

V následujícím textu se zabývám konceptem sanace rodiny jakožto konceptem

takového  způsobu  sociální  práce  s ohroženou  rodinou,  jehož  aplikace  má  potenciál

snížit počet dětí, které je potřeba umístit v zařízení ústavní péče, a rovněž pak potenciál

zkrátit nezbytnou dobu pobytu dětí umístěných v těchto zařízeních.

Slovník sociální práce charakterizuje sanaci rodiny jako  „Postupy podporující

fungování rodiny, které jsou opakem postupů vyčleňujících některého člena rodiny kvůli

tomu, že někoho ohrožuje, případně kvůli tomu, že je sám někým z rodiny ohrožen. V

současnosti převažuje názor, promítající se i do praxe sociální práce v řadě zemí, že

sanace rodiny by měla být metodou první volby u většiny případů, kdy je sociální služba

kontaktována  kvůli  ohrožení  dítěte,  popřípadě  kvůli  výskytu  domácího násilí.“

(Matoušek, 2008:185)

Shora uvedenou definici  sanace rodiny lze aplikovat obecně na sociální práci

s rodinou, jež může mít rozmanité příčiny i cíle. 

Definici  sanace  rodiny  pro  oblast  práce  s ohroženým  dítětem  uvádí  V.

Bechyňová následovně:  „Sanace rodiny je soubor opatření sociálně-právní ochrany,

sociálních služeb a dalších opatření a programů, které jsou poskytovány nebo ukládány
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převážně rodičům dítěte  a dítěti,  jehož sociální,  biologický a psychologický vývoj  je

ohrožen.  Důsledkem  neřešené  nebo  akutní  situace  ohrožení  dítěte  může  být  jeho

umístění  mimo  rodinu.  Základním  principem  sanace  rodiny  je  podpora  dítěte

prostřednictvím pomoci jeho rodině.“(Bechyňová, 2008,2011: 18) 

Cílem, k němuž sanace rodiny směřuje, může být přitom buď odstranění příčin,

jež dítě ohrožují, jejich zmírnění nebo i jejich prevence, a poskytnutí podpory a pomoci

dítěti i rodině, vedoucí k zachování funkcí rodiny jako celku. Jedná se o činnosti, které

směřují k odvrácení nutnosti odebrat dítě z rodiny a umístit je do náhradní péče, činnosti

umožňující zachování kontaktů dítěte s jeho biologickou rodinou v průběhu jeho pobytu

v náhradní péči, činnosti  směřující  k umožnění co nejrychlejšího bezpečného návratu

dítěte zpět do výchovy jeho biologické rodiny a rovněž pak činnosti,  které pomáhají

udržet  kvalitativní  změny  v rodině,  které  návrat  dítěte  umožnily,  i  v době  po  jeho

návratu do rodiny.

Právní podklad má sanace rodiny v zákoně č. 359/1999 Sb., o SPOD, podle nějž

obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit  rodičům v určených případech

povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, současně je obecní úřad s rozšířenou

působností  povinen  rodičům po  umístění  dítěte  do  ústavního  zařízení  poskytnout  a

zprostředkovat odbornou pomoc.

Sanace  rodiny je  dále  poskytována  podle  zákona  108/2006 Sb.,  o  sociálních

službách,  kde sanace  rodiny je  zahrnuta  pod sociálně  aktivizační  služby pro rodiny

s dětmi.

Sanace  rodiny  je  realizována  multidisciplinárním  týmem,  jenž  má  svého

koordinátora,  v současné  době  je  to  zpravidla  sociální  pracovník  OSPOD,  který

vytvoření multidisciplinárního týmu rovněž iniciuje. Členy týmu jsou pracovník centra

pro  sanaci  rodiny  jakožto  poskytovatele  sociálních  služeb  zaměřených  na  práci  s

rodinou  a  dítětem  (zpravidla  se  jedná  o  nestátní  neziskovou  organizaci),  pracovník

zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

v němž je dítě umístěno, a rovněž další odborníci, kteří pracují s dítětem nebo s celou

rodinou,  jako je psycholog,  lékař,  soudce,  učitel  nebo speciální  pedagog.  Tento  tým

spolupracuje  s dítětem  a  jeho  rodinou  jako  s partnery  při  řešení  problémů  rodiny.

Činnost týmu je plánována, koordinována a pravidelně vyhodnocována, podle aktuální

situace mohou být  stanoveny nové cíle.  Nástrojem této multidisciplinární  spolupráce

jsou případové konference.
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„Případová  konference  je  plánované,  koordinované  a  pevně  strukturované

pracovní  setkání  rodičů,  dítěte  a  odborníků,  kteří  pracují,  pracovali  nebo  budou

pracovat s ohroženým dítětem, jeho rodiči,  popř. i s členy širší rodiny.“ (Bechyňová,

2012:14)

Zatímco ještě v poměrně nedávné minulosti byly případové konference jakožto

nový  prvek  v sociální  práci  s ohroženými  dětmi  zpravidla  iniciovány  pracovníky

neziskových organizací – center pro sanaci rodiny, v současnosti je iniciátorem jejich

svolání zpravidla   sociální  pracovnice příslušného OSPOD, neboť  novela zákona č.

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, platná od 1.1.2013 zakotvuje v §10 odst.3

písm.  e)  povinnost  OSPOD  „pořádat  případové  konference  pro  řešení  konkrétních

situací  ohrožených  dětí  a  jejich  rodin,  a  to  ve  spolupráci  s  rodiči  a  jinou  osobou

odpovědnou  za  výchovu  dítěte,  dalšími  přizvanými  osobami,  zejména  zástupci  škol,

školských zařízení, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální

oblasti,  orgánů policie,  státních  zástupců,  odborných pracovníků  v  oblasti  náhradní

rodinné péče, poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob;“

Je obecně známým faktem, že sociální pracovnice OSPOD jsou v současné době

pracovně neúnosně vytížené, neboť „ …počty případů, které řeší v rámci své pracovní

agendy, vysoce převyšují počty případů řešených sociálními pracovnicemi ve vyspělých

demokraciích.“ (Bechyňová, 2012:13) Aktuálně přijatá novela zákona 359/1999 Sb., o

SPOD jim přitom ukládá nové povinnosti v souvislosti s realizací sanace rodiny, jako je

uskutečňování  případových  konferencí,  vyhodnocování  situace  dítěte  a  rodiny  a

zpracovávání individuálních plánů. Značným přínosem proto pro pracovníky OSPOD, a

zejména  pro  jejich  klienty  v této  situaci  může  být  spolupráce  s neziskovými

organizacemi, které se zabývají poskytováním služeb sanace rodiny. Příkladem takovéto

neziskové  organizace  mohou  být  občanská  sdružení  STŘEP,  Dítě,  rodič,  prarodič,

Salinger  nebo Amalthea,  které služby sanace rodiny poskytují.
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6       Nestátní neziskové organizace činné v oboru 

náhradní výchovy v České republice

V úvodní  podkapitole  se  zabývám  otázkou,  které  teoretické  koncepty

vysvětlující vznik a fungování neziskových organizací v demokratické společnosti lze

využít  konkrétně  pro  vysvětlení  vzniku  a  fungování  neziskových  organizací

zabývajících se problematikou náhradní výchovy dětí v České republice, a následně pak

uvádím,  které  funkce  neziskových  organizací  ve  společnosti  a  jakým  konkrétním

způsobem naplňují v České republice neziskové organizace působící v oboru náhradní

výchovy dětí.

V subkapitolách 6.2 až 6.4 pak  prezentuji výsledky obsahové analýzy textů a

dokumentů,  zabývajících  se  fungováním  neziskových  organizací  činných  v oblasti

náhradní výchovy dětí a odpovídám tak na dílčí výzkumnou otázku č.1. Uvádím zde

jednotlivé způsoby, jimiž se neziskové organizace angažují v oboru náhradní výchovy,

dále  pak  uvádím  jednotlivé  oblasti  konkrétního  angažmá  neziskových  organizací

v oboru náhradní výchovy a rovněž na konkrétních příkladech neziskových organizací

ukazuji  reálné  angažmá  neziskových  organizací,  jejichž  činnost  lze  v dané  oblasti

považovat za typickou a ilustrující.

V subkapitolách  6.5  až  6.8  pak  prezentuji  data  získaná  prostřednictvím

výzkumných rozhovorů a na jejich základě pak zodpovídám zbývající výzkumné otázky

č. 2,3,4 a 5, tak, jak je uvádím v metodologické části.

6.1     Teoretická východiska vzniku  a společenské funkce 

neziskových organizací zabývajících se náhradní výchovou dětí

v ČR

Z množiny teoretických konceptů zabývajících se vysvětlením příčin vzniku a

fungování  neziskových  organizací  ve  společnosti,  tak  jak  je  uvádím  v teoretických

východiscích  této  práce  (kapitola  3.4),  lze,  podle  mého  názoru,  k vysvětlení  příčin

vzniku a fungování neziskových organizací činných v oboru náhradní výchovy v České

republice  využít  zejména  dva  teoretické  koncepty,  a  to  teorii  heterogenity  a  teorii

vzájemné závislosti.
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Podle  teorie  heterogenity stát  může  v demokracii  uspokojivě  plnit  roli

dodavatele veřejných statků jedině tehdy, když většina voličů bude podporovat produkci

jednotlivého veřejného statku. Heterogenita společnosti tedy zvyšuje riziko, že budou

existovat významné rozdíly v názorech na to, které služby a jakým způsobem má stát

zajišťovat,  a  že  tedy  v naplňování  potřeb  některých  skupin  selže  a  k  řešení  této

společenské potřeby potom občané vytvářejí neziskové organizace. Vzhledem k tomu,

že skupina  voličů,  jichž se bezprostředně  problematika  náhradní  výchovy dětí  týká

může  být  označena  spíše  za  okrajovou,  nepředstavuje  pravděpodobně  dostatečně

významnou skupinu voličů, je pro vládu obtížné získat většinovou podporu pro realizaci

politiky, jež se řešením problematiky náhradní výchovy dětí zabývá. Úkolu saturovat ve

společnosti potřebu řešit uspokojivým způsobem problematiku náhradní výchovy dětí se

proto ujímají neziskové organizace, které za tím účelem vznikají. 

Uspokojivé  vysvětlení  příčin  vzniku  a  fungování  neziskových  organizací

zabývajících se náhradní výchovou dětí v České republice může poskytnout rovněž i

teorie  vzájemné  závislosti.  Činnost  státu  i  neziskových  organizací  angažujících  se

v oboru náhradní  výchovy dětí  v sobě nese prvky,  které  je předurčují  ke spolupráci,

neboť si vzájemně pomáhají kompenzovat nedostatky své činnosti v oboru, a proto jsou

na  sobě  určitým  způsobem  vzájemně  závislé.  Neziskové  organizace  v této  oblasti

vyvíjely  aktivitu  dříve,  než  byl  stát  schopen  a  rovněž  se  i  rozhodl  dlouhodobě

problematickou  situaci  v oblasti  náhradní  výchovy  dětí  řešit.  Neziskové  organizace

upozorňovaly na alarmující  situaci,  vypracovávaly expertizy,  shromažďovaly v tomto

oboru  zkušenosti  a  mobilizovaly  rovněž  politickou  podporu,  jež  je  potřebná  pro

zapojení státu do řešení tohoto problému. Stát pak po uznání potřeby řešit tento problém

využívá spolupráce s neziskovými organizacemi a jejich kapacit při řešení problematiky

náhradní výchovy dětí. Stát je zároveň pro tyto neziskové organizace zdrojem financí

nutných pro jejich fungování.

Neziskové organizace plní v rámci společnosti celou řadu funkcí, jejichž výčet a

charakteristiku  uvádím mezi  teoretickými  východisky  v kapitole  3.3.  V následujícím

textu se zabývám tím, které konkrétní funkce v rámci společnosti  naplňují neziskové

organizace angažující se v oboru náhradní výchovy, a jakým konkrétním způsobem to

činí.

Neziskové organizace činné v oboru náhradní výchovy dětí  v České republice

realizují  v rámci  společnosti  servisní  funkci,  charakterizovanou  poskytováním

jednotlivých služeb, které není z rozmanitých příčin schopen v požadovaném sortimentu
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a  kvalitě  zajistit  trh  či  stát.  Jednotlivé  organizace  poskytují  konkrétní  služby ať  již

v rámci  práce  s biologickou  rodinou  dětí,  práce  s  náhradními  rodinami,  práce

s ohroženými  dětmi  nebo  v rámci  provozu  zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou

pomoc, jak o tom pojednávám i v následujícím textu.

Advokační  funkci plní  neziskové  organizace  v oboru  náhradní  výchovy dětí

jednak prosazováním a obhajobou soukromých zájmů ohrožených dětí  i  jejich rodin,

zároveň však jejich činnost nese znaky obhajoby veřejných zájmů v tom smyslu, že je

v zájmu celé  společnosti  poskytnout  všem dětem řádné podmínky výchovy tak,  aby

měly možnost se stát všestranně rozvinutou osobností, která může být plnohodnotným

členem společnosti. Činnost neziskových organizací zabývajících se náhradní výchovou

dětí pak vykazuje jak znaky veřejněpolitické advokační činnosti, kdy jejich aktivity jsou

zaměřené přímo na změnu politiky týkající se náhradní výchovy dětí v České republice

(oslovují zastupitele, státní aparát či poslance), tak i znaky občanské advokační činnosti,

jež  je  zaměřena  na  vzdělávání  a  osvětu  veřejnosti  s cílem  zvýšit  její  povědomí  o

problematice náhradní výchovy dětí, ovlivnit její postoje a získat ji pro snahu o změnu

konkrétních politik zaměřených na péči o ohrožené děti. Zde je možné obecně zmínit

publikační  činnost  odborníků  z řad  neziskových  organizací,  a  to  nejen  publikace

odborné,  ale  i  různé  články  informační,  osvětové  či  prezentující  názory  a  postoje

pracovníků neziskových  organizací  týkající  se  různých  aspektů  problematiky péče o

ohrožené děti.

Expresivní  funkci plní  organizace  zabývající  se  problematikou  náhradní

výchovy  dětí  zejména  tím,  že  poskytují  prostor  k vyjádření  názorů  a  postojů,

k prezentaci hodnot týkajících se problematiky péče o ohrožené děti a zároveň i jejich

jednotliví  členové  mají  možnost  tyto  své  individuální  postoje,  názory  a  hodnoty

prosazovat v běžném životě.

Filantropická  funkce,  jež  je  realizována  aktivitami  vedoucími  k budování

institucí  sloužících  k  realizaci  veřejně  prospěšných  cílů,  je  v případě  organizací

zabývajících se náhradní výchovou dětí naplňována obecně již samotným zřizováním

těchto  organizací  jakožto  institucí  sloužících  k naplňování  společenských  potřeb  v

oblasti  problematiky  náhradní  výchovy  dětí,  specificky  pak  například  budováním

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Charitativní funkci neziskových organizací v tomto oboru naplňují například

nadace  a  nadační  fondy  zabývající  se  shromažďováním  prostředků  a  přímým

poskytováním finanční  i  hmotné  podpory jak neúplným či  sociálně  slabým rodinám
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pečujícím o děti,  pěstounským rodinám, nebo dětem vyrůstajícím v prostředí  ústavní

výchovy, tak i jednotlivým  neziskovým organizacím činným v oboru náhradní výchovy

dětí..

Inovační  funkci naplňují  neziskové  organizace  v oboru  náhradní  rodinné

výchovy například  tím,  že  v rámci  prosazování  preference  výchovy dětí  v rodinném

prostředí  formulují  nové  ideje  a  trendy  řešení  problémů  náhradní  výchovy,  a  tím

otevírají  cestu  ostatním  subjektům  ve  společnosti  k novému  způsobu  řešení

společenských potřeb.

Funkce  budování  komunity,  jež  je  naplňována  usnadňováním  navazování

kontaktů  a  podporou  budování  a  upevňování  vztahů  uvnitř  i  napříč  jednotlivými

společenskými strukturami, je v rámci činnosti neziskových organizací v tomto oboru

realizována  již  tím  že  samotná  existence  těchto  neziskových  organizací  umožňuje

podobně smýšlejícím lidem v tomto oboru stýkat se, spolupracovat a realizovat společné

činnosti.  Zároveň  se  funkce  budování  komunity  realizuje  například  i  prací

s pěstounskými rodinami,  pořádáním jejich setkání,  umožnění  navazování  kontaktů a

předávání zkušeností.

V neposlední  řadě  je  v případě  neziskových  organizací  zabývajících  se

problematikou  náhradní  výchovy  dětí  možno  hovořit  rovněž  o  naplňování  funkce

podpory  pluralismu tím,  že  zviditelňováním  problematiky  náhradní  výchovy  dětí

rozšiřují  škálu  cílů  a  hodnot,  jimž  se  dostává  společenské  podpory,  a  přispívají  tak

k zařazení problematiky péče o ohrožené děti do množiny problémů, jež se společnost

zaváděním reálné politiky snaží řešit.

S tím  rovněž  souvisí  i  realizace  funkce  podpory  společenských  změn, kdy

neziskové  organizace  v oboru  náhradní  výchovy  dětí  svou konkrétní  činností,  svým

osobním  příkladem  napomáhají  změnit  myšlení  a  jednání  lidí  týkající  se  této

problematiky,  tím mohou ovlivnit  rovněž i  personální  obsazení  jednotlivých úřadů a

politických  postů,  zabývajících  se  touto  problematikou,  a  v důsledku  toho  mohou  i

ovlivňovat legislativu a jednotlivé politiky státu.

6.2     Sociální služby poskytované NNO v oboru náhradní 

výchovy

Nestátní  neziskové  organizace  se  v oboru  náhradní  výchovy  významným

způsobem angažují prostřednictvím poskytování sociálních služeb.
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Poskytování sociálních služeb je v České republice upraveno zákonem 108/2006

Sb.,  o  sociálních  službách,  poskytování  sociální  služby  podle  tohoto  zákona  musí

naplňovat  závazné  standardy  kvality  a  jejich  poskytovatelé,  mezi  nimi  i  neziskové

organizace, jsou povinně registrování v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV.

Stěžejní  službou,  zabývající  se  problematikou  nefunkčních  rodin,  úzce

související  s problematikou  náhradní  výchovy  dětí,  jež  bývá  poskytována  rovněž

neziskovými  organizacemi,  jsou  sociálně-aktivizační  služby  pro  rodiny  s dětmi.

Zákon 108/2006 uvádí, že: „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní,

popřípadě  ambulantní  služby  poskytované  rodině  s dítětem,  u  kterého  je  jeho  vývoj

ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží

sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.“(§65,

odst. 1)

Tato služba obsahuje zejména následující činnosti:

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně-terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  

   záležitostí

V přímé  souvislosti  s řešením  problematiky  náhradní  výchovy  dětí  je  i

poskytování služby sociální poradenství (z.108/2006, § 37) jež lze rozdělit na sociální

poradenství základní, které je součástí poskytování každé sociální služby, a tedy i všech

služeb  poskytovaných  například  v souvislosti  s náhradní  rodinnou  výchovou,  a  na

odborné  sociální  poradenství,  poskytované  v poradnách  zaměřených  na  potřeby

jednotlivých okruhů sociálních skupin osob. Služba zahrnuje zprostředkování kontaktu

se společenským prostředím,  sociálně  terapeutické  činnosti  a  pomoc  při  uplatňování

práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Dané  problematiky  se  může  dotýkat  poskytování  odborného  poradenství

v občanských  či  manželských  a  rodinných  poradnách,  nebo  v poradnách  pro  oběti

domácího  násilí.  Přispívat  k řešení  problematiky  náhradní  výchovy  může  sociální

poradenství podporou a posílením kompetencí rodiny v problematických situacích řešit

své  záležitosti  přijatelným  způsobem  i  s ohledem  na  zájmy  nezletilých  dětí  v nich

vychovávaných.

Na  řešení  problematiky  náhradní  výchovy  dětí  se  ale  podílí  i  poskytování

některých dalších sociálních služeb, poskytovaných rovněž i neziskovými organizacemi,
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přestože  řešení  problematiky  náhradní  výchovy  dětí  není  jejich  prioritou.  Sem  lze

zařadit zejména následující sociální služby:

- Služby rané péče  (z.108/2006,§54)  –  jedná se o služby poskytované dítěti  a

rodičům dítěte do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen

v důsledku  nepříznivého  zdravotního  stavu  nebo  nepříznivého  sociálního

prostředí. Služba se zaměřuje na podporu rodiny dítěte a jeho vývoje vzhledem

k jeho  specifickým  potřebám.  Služba  zahrnuje  výchovné,  vzdělávací  a

aktivizační  činnosti,  zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím,

sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

a při obstarávání osobních záležitostí.

 Do oblasti problematiky náhradní výchovy tato služba zasahuje tím, že zvyšuje

kompetence  rodiny  poskytnout  adekvátní  péči  dítěti  v situaci,  jež  klade  na

rodinu zvýšené nároky a rodina je tedy zvýšeně ohrožena selháním svých funkcí

a tím i schopnosti pečovat o dítě na společensky přijatelné úrovni.

- Azylové  domy (z.108/2006,§57) –  jsou  zařízení  poskytující  bydlení  na

přechodnou  dobu  osobám,  které  se  nacházejí  v nepříznivé  sociální  situaci

spojené se ztrátou bydlení. Tato služba zahrnuje poskytnutí stravy nebo pomoc

při zajištění stravy, poskytnutí ubytování a rovněž pomoc při uplatňování práv,

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

S   problematikou  náhradní  výchovy  dětí  souvisí  v tomto  kontextu  zejména

poskytování azylového bydlení matkám nebo rodinám s dětmi, jež se ocitly bez

možnosti bydlení. Sanace potřeby bydlení a stravování poskytuje rodině s dětmi

čas  řešit  svou svízelnou  sociální  situaci,  aniž  by rezignovala  na  poskytování

adekvátní péče svým dětem a byla by nucena svěřit děti do náhradní výchovy.

- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (z.108/2006,§62) – služba zaměřená

na děti a mládež od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky patologickými

jevy  a  sociálním  vyloučením,  mají  rizikový  způsob  života  neakceptovatelný

většinovou  společností.  Služba  se  snaží  navázat  kontakt  s těmito  dětmi

prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit, a toho následně využívá k práci

s těmito  dětmi,  jejímž  cílem  je  snížení  sociálních  a  zdravotních  rizik

souvisejících  s jejich  způsobem  života  a  pomoc  při  řešení  jejich  nepříznivé

sociální  situace.  Součástí  služby  jsou  výchovné,  vzdělávací  a  aktivizační

činnosti,  zprostředkování  kontaktu  se  sociálním  prostředím,  sociálně
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terapeutické činnosti  a pomoc při  uplatňování  práv,  oprávněných zájmů a při

obstarávání osobních záležitostí. 

Nízkoprahová  zařízení  pro  děti  a  mládež  tak  pomáhají  při  výchově  a

společenském  zapojení  dětí  z rizikových  rodin,  zvyšují  šance  těchto  rodin

zvládat výchovu svých dětí společensky přijatelným způsobem a tím opět snižují

riziko nutnosti řešení situace těchto dětí jejich svěřením do náhradní výchovy. 

- Domy na půl cesty (z.108/2006,§58) – poskytují ubytovací služby pro osoby do

26  let  věku,  které  vyrůstaly  v zařízení  ústavní  nebo  ochranné  výchovy  a  po

dosažení zletilosti jsou nuceny je opustit. Služba poskytuje klientům ubytování,

zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím,  sociálně  terapeutické

činnosti a rovněž pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání

osobních záležitostí. 

Služba tak určitým způsobem pomáhá řešit  „následky“  ústavní  výchovy dětí,

které opouštějí po dosažení zletilosti ústavní zařízení často nejen bez sociálního

zázemí,  možnosti  bydlení  a  jistoty  zaměstnání,  ale  i  bez  návyků  a  vzorců

chování, umožňujících úspěšně obstát v běžném životě.

 

6.3     NNO jako osoby pověřené SPOD

Nestátní neziskové organizace se podílejí na práci v oboru náhradní výchovy dětí

rovněž jako osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí tak, jak to upravuje

zákon 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů.

Pověření  k výkonu  sociálně-právní  ochrany  dětí  vydává  fyzickým  nebo

právnickým osobám po splnění všech náležitostí příslušný krajský úřad.

Pověřené osoby mohou, podle shora uvedeného zákona, v rámci sociálně-právní

ochrany dětí vykonávat následující činnosti:

- vyhledávat ohrožené děti

- vykonávat poradenskou činnost, v jejím rámci pak přednášky a kurzy zaměřené

na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a

jeho výchovou

- poskytovat  pomoc  rodičům  při  řešení  výchovných  či  jiných  problémů

souvisejících s péčí o dítě

- vykonávat  činnost  zaměřenou  na  ochranu  dětí  před  škodlivými  vlivy  a

předcházení jejich vzniku
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- zřizovat  zařízení  odborného  poradenství  pro  péči  o  děti,  zařízení  sociálně-

výchovné činnosti,  zařízení  pro děti  vyžadující  okamžitou  pomoc,  výchovně-

rekreační tábory pro děti a zařízení pro výkon pěstounské péče

- uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče

- zajišťovat přípravu žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče

k přijetí dítěte do rodiny

- provádět přípravu žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a

poskytovat jim odborné poradenství a pomoc

- poskytovat  pěstounům výchovnou a poradenskou péči  při  výkonu pěstounské

péče a sledovat výkon pěstounské péče

- vyhledávat osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny

- vyhledávat děti, jimž je třeba zajistit náhradní rodinnou péči formou pěstounství

nebo osvojení.

Seznamy  pověřených  osob,  spolu  s činnostmi,  jež  jsou  tyto  osoby  pověřeny

v rámci SPOD vykonávat, jsou vedeny u příslušných krajských úřadů. 

Následující tabulka byla vytvořena na základě těchto seznamů. Je z ní patrno, že

většinu pověřených osob jak celkově, tak v jednotlivých krajích tvoří právě neziskové

organizace, v některých krajích dokonce jiné pověřené osoby než neziskové organizace

nepracují.

Tabulka č. 1

Kraj
Všechny
celkem

Praha Středoč. Jihočes. Jihomor Karlov. Králové
hr.

Pověř. o.
celkem 351 38 25 29 41 7 19
Pověř.
NNO 313 41 22 24 30 7 19

Tabulka č. 1 pokračování

Liberec
ký

Moravs
koslezs.

Olom. Pardub. Plzeňský Ústecký Vysoč. Zlínský

12 47 27 22 22 19 15 28

9 40 24 22 19 18 11 27
Zdroj: MPSV,2013
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6.4     Oblasti činnosti nestátních neziskových organizací 

v oboru náhradní výchovy

V této podkapitole specifikuji  jednotlivé oblasti,  v nichž neziskové organizace

v oboru  náhradní  výchovy  působí,  a  zároveň  následně  specifikuji  jednotlivé  druhy

činností, jež neziskové organizace v rámci tohoto působení realizují, dále pak uvádím

příklady neziskových organizací, jejichž činnost je v dané oblasti významná a ilustrující,

a jejich činnost charakterizuji.

Ucelený seznam NNO angažujících se v oboru náhradní výchovy dětí v České

republice v současné době není k dispozici. K identifikaci těchto organizací lze využít

několika zdrojů:

- poskytovatelé  sociálních  služeb  mají  povinnost  být  zaregistrováni  v Registru

poskytovatelů  sociálních  služeb,  který  je  dostupný  na  stránkách  MPSV.

Konstrukce systému vyhledávání v tomto registru umožňuje cíleně vygenerovat

seznam poskytovatelů  služeb  v oboru  náhradní  výchovy pro  cílovou  skupinu

rodina s dítětem/dětmi,  a to jak v jednotlivých krajích, tak i celostátně. Pouze

část z registrovaných organizací představují ovšem organizace neziskové.

- webové stránky samotných neziskových organizací pracujících v oboru náhradní

výchovy,  které  v rámci  svých  informačních  služeb  poskytují  svým  klientům

seznamy  dalších  organizací  činných  v tomto  oboru.  Tyto  seznamy  jsou

různorodě  členěny  podle  lokalit  a  typů  poskytovaných  služeb,  seznam

poskytovatelů v nich uvedený nelze považovat za vyčerpávající.

- vzhledem  k tomu,  že  organizace  poskytující  sociální  služby  mají  povinnost

podle zákona o sociálních službách akreditovat se na krajských úřadech, které

vedou  jejich  evidenci,  jednotlivé  kraje  pak  postupně  vypracovávají  databáze

poskytovatelů  sociálních  služeb  v internetové  nebo  tištěné  podobě.  Obdobně

vypracovávají  seznamy  poskytovatelů  sociálních  služeb  ve  své  lokalitě  i

jednotlivá města.  Tyto seznamy ovšem zahrnují  vedle neziskových organizací

poskytovatele z oblasti státního nebo i tržního sektoru. Zároveň obsahují vedle

poskytovatelů služeb v oboru náhradní výchovy i poskytovatele z dalších oblastí

sociálních služeb.

- katalogy neziskových organizací, ať již se jedná o katalog Portálu veřejné správy

nebo  ostatní  katalogy,  provozované  neziskovými  organizacemi,  obsahují  sice

pouze neziskové organizace, ale žádný z nich si jednak nemůže činit nároky na
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kompletnost evidovaných organizací, jednak parametry hledání v nich nastavené

neumožňují  vyčerpávajícím  způsobem  identifikovat  množinu  neziskových

organizací poskytujících služby v oblasti náhradní výchovy.

Pro účely této práce se osvědčily jako úplnější a přehlednější první dva shora

uvedené  zdroje,  při  identifikaci  jednotlivých  oblastí,  v nichž  neziskové  organizace

v oboru  náhradní  výchovy  působí,  jsem  vycházela  především  z analýzy  údajů

obsažených  v Registru  sociálních  služeb  MPSV ČR,  doplnila  jsem je  pak  analýzou

údajů o organizacích působících v oblasti náhradní výchovy uvedených na webových

stránkách   projektu  Pěstouni  mají  právo  na  služby.  Na  základě  této  analýzy  lze

identifikovat  čtyři  základní  oblasti,  v nichž  se  NNO  v oblasti  náhradní  výchovy

angažují. Jedná se o následující oblasti:

1) provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

2) práce s biologickou rodinou ohrožených dětí

3) práce v oblasti náhradní rodinné výchovy

4) přímé  poskytování  finanční  a  hmotné  podpory  jednotlivcům  a  rodinám

v oblasti náhradní výchovy

Jednotlivé neziskové organizace se pak věnují buď práci v jedné z těchto oblastí,

nebo, a je tomu tak často, se angažují současně v několika z těchto oblastí.

6.4.1   NNO v oblasti provozování zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc

Nestátní neziskové organizace se významným způsobem angažují v provozování

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. MPSV v ročním výkaze o výkonu SPOD

za rok 2012 uvádí, že z celkového počtu 74 těchto zřízení jich 47 provozuje kraj, 4 obec

a 23 zařízení ostatní fyzické a právnické osoby.

Zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc  (ZDVOP) vznikají  pověřením

jiné osoby krajským úřadem k výkonu sociálně-právní ochrany dětí jako zařízení, která

„poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho

život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo

zneužívané anebo o dítě,  které se ocitlo v prostředí nebo situaci,  kdy jsou závažným

způsobem ohrožena jeho základní  práva.  Ochrana a pomoc takovému dítěti  spočívá

v uspokojování  základních  životních  potřeb,  včetně  ubytování,  a  v zajištění  lékařské

péče  zdravotnickým  zařízením,  psychologické  a  jiné  obdobně  nutné  péče.“(Zákon
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359/1999 Sb., §42). Podle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, může soud svěřit

dítě do ZDVOP  na dobu nejdéle 6 měsíců v případě, že rodiče nemohou z vážných

důvodů zabezpečit  na přechodnou dobu jeho výchovu.

Neziskovou  organizací,  kterou  je  možno  považovat  za  významného

provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, je Fond ohrožených dětí.

Fond ohrožených dětí (FOD)

Fond ohrožených dětí vznikl v roce 1990 jako občanské sdružení, jež jako své

poslání deklaruje pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak

sociálně  ohroženým  dětem,  působící  na  celém  území  České  republiky.  Kromě

provozování zařízení pro děti  vyžadující  okamžitou pomoc se věnuje rovněž pomoci

týraným dětem se zaměřením na terénní  sociální  práci  a sanaci  rodiny,  provozování

azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova, poradenské a hmotné pomoci

náhradním i vlastním rodinám a rovněž osvětě a snaze o zlepšení legislativy a praxe na

úseku ochrany dětí.

Provozování  zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc  se  FOD  věnuje

v rámci  projektu  Klokánek.  První  takovéto  zařízení  vzniklo  v roce 2000,  v současné

době FOD provozuje již 16 takovýchto zařízení na území celé republiky,  s celkovou

kapacitou míst pro 320 dětí. Většina dětí (300) je umístěna ve služebních bytech, kde o

ně střídavě pečují po všech stránkách 2 tety, které se v péči střídají po týdnu. Menší část

dětí  (20) je pak umístěna  do klasické  rodinné péče tet  a strýců,  zaměstnanců FOD.

Přesto, že se jedná principiálně o péči institucionální (děti nejsou svěřeny formálně do

péče konkrétních jedinců), způsob života dítěte v Klokánku se velmi blíží životu dítěte

v rodině, neboť „teta“ zde pečuje o skupinu max. 3-4 dětí, je s nimi v přiděleném bytě

24 hodin denně, s dětmi zde žije a společně s dětmi zajišťuje rovněž všechny potřeby

chodu domácnosti. Průměrná doba pobytu dítěte v Klokánku je půl roku, zhruba 60%

dětí se vrací do vlastní rodiny, 30% dětí přechází do některé z forem náhradní rodinné

péče a zbylých 10% opouští Klokánek po dosažení zletilosti nebo odchází do péče jiné

instituce.(www.fod.cz)

6.4.2   NNO v oblasti práce s biologickou rodinou ohrožených dětí

Neziskové  organizace  se  významně  angažují  rovněž  v oblasti  práce

s biologickou  rodinou  ohrožených  dětí.  Charakteristice  problematiky  sociální  práce
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s biologickou rodinou ohrožených dětí  se zevrubně věnuji  v kapitole  pojednávající  o

sanaci rodiny.

Podle zákona 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů orgán SPOD

poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a

při  péči  o  dítě  zdravotně  postižené,  a může rovněž rodičům uložit  povinnost  využít

pomoc  odborného  poradenského  zařízení,  pokud  rodiče  nezajistili  dítěti  odbornou

pomoc,  ačkoli  dítě  takovou  pomoc  nezbytně  potřebuje.  Zde  se  otvírá  prostor  pro

spolupráci  OSPOD  s neziskovými  organizacemi  poskytujícími  služby  sanace  rodiny

jakožto aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tato spolupráce potom probíhá v rámci

činnosti multidisciplinárního týmu, který na sanaci biologické rodiny ohroženého dítěte

pracuje.

S počátky poskytování služeb sanace rodiny je v ČR spjato občanské sdružení

STŘEP.

STŘEP, o.s. -  české centrum pro sanaci rodiny

Občanské  sdružení  STŘEP vzniklo  v roce  1995.  Jeho  posláním  je  pomáhat

dětem ohroženým existencí  rizik  a zanedbáváním péče v rodině,  přičemž příjemcem

pomoci je nejen dítě, ale i celá jeho rodina. Prostředkem pomoci je stimulace a rozvoj

osobnosti  dítěte,  nácvik  a  podpora  rodičovského  chování  a  úprava  rodinných  a

sociálních  podmínek celé  rodiny.  Cílem této činnosti  je pak zabránit  odebrání dítěte

z rodiny,  podpořit  kontakt dítěte  s rodinou v době jeho umístění  v náhradní  výchově,

nebo umožnit jeho návrat z prostředí náhradní výchovy zpět domů.

Pomoc  dětem a  jejich  rodinám probíhá  prostřednictvím poskytování  sociálně

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které jsou bezplatně poskytovány ve střediscích

v Praze, Kladně a Berouně, a to na základě žádosti rodičů samých, doporučení OSPOD

či soudu, nebo i jiného odborného pracoviště. Děje se tak v rámci celé řady projektů

zaměřených na sociální práci s ohroženými rodinami.

Od svého založení v roce 1995 STŘEP usiloval a také se významně zasloužil o

uznání  sanace  rodiny  jako  lege  artis  přístupu  v sociální  práci  s ohroženou  rodinou.

Podílel se na prosazení nároku ohrožených rodin na odpovídající odborné poradenství

do novely zákona o OSPOD v r. 2005 a definování sanace rodiny jako sociální služby a

její  zahrnutí  pod  sociálně  aktivizační  služby  pro  rodiny  s dětmi  v rámci  zákona

108/2006 Sb., o sociálních službách.

K etablování sanace rodiny jako uznaného a využívaného způsobu sociální práce

s rodinou  přispívají  i  vzdělávací  činnosti,  jejichž  účastníky  jsou  odborná  i  laická
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veřejnost, a rovněž publikační činnost, vydáváním odborných publikací na téma sanace

rodiny.(www.strep.cz)

6.4.3   NNO v oblasti náhradní rodinné výchovy 

Jedním  ze  základních  východisek  v současnosti  probíhající  reformy  systému

péče  o  ohrožené  dítě  v České  republice  je  předpoklad,  že  nejlepším prostředím pro

výchovu  dítěte  je  prostředí  rodinné.  Dítěti,  jež  nemůže  vyrůstat  ve  své  biologické

rodině, je třeba umožnit vyrůstat v náhradním rodinném prostředí, ústavní péče by měla

být  až  poslední  možností  řešení  situace  takovéhoto  dítěte.  Aby  bylo  možno  tento

požadavek naplnit,  je třeba získat dostatečný počet pěstounů, kteří by dítěti výchovu

v náhradním  rodinném  prostředí  mohli  poskytnout,  a  zároveň  i  poskytovat  těmto

pěstounským  rodinám  potřebnou  podporu.  Práce  s pěstounskými  rodinami  a  jejich

podpora je opět oblastí, v níž se angažuje celá řada neziskových organizací.

V oblasti se angažuje řada neziskových subjektů jak s celostátní působností, tak i

s působností místní. Služby náhradním rodinám začínají provozováním telefonních či

on.line poraden, jejichž značnou výhodou je snadná dostupnost a bezbariérovost (linka

právní pomoci Nadace Naše dítě), pokračují sdružováním náhradních rodin jednak za

účelem  vzájemné  informační  a  morální  podpory  prostřednictvím  sdílení  svých

poznatků, pocitů a zkušeností, jednak za účelem ochrany práv, zájmů a podpory svých

členů při jejich komunikaci s odborníky,  úřady a organizacemi (Asociace náhradních

rodin České republiky).

Řada  neziskových  organizací  potom  poskytuje  náhradním  rodinám  a  jejich

členům sociální služby a jako pověřené osoby vykonávají sociálně-právní ochranu dětí.

Ilustrativní v tomto směru může být činnost Centra pro náhradní rodinnou péči, o.s..

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s.

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.s., vzniklo v roce 2005, jeho výhradním

projektem je pak Poradna pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích. Jako své poslání

organizace  deklaruje  dlouhodobou  podporu  rodin  s dětmi  v náhradní  rodinné  péči.

Náhradním rodinám nabizí komplexní odborný program zaměřený na jejich podporu,

rozvoj a vzdělávání, doprovázení náhradní rodiny od přijetí dítěte do jeho dospělosti,

odborné zázemí a poradenství. Cílem práce Poradny je zvýšit informovanost náhradních

rodičů v oblasti  náhradní rodinné péče,  zvýšit  kompetence náhradních rodičů zvládat

toto náročné poslání a snížit tak riziko jejich selhání, poskytnout jim bezpečné zázemí a
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posílit pocit sounáležitosti, a zároveň i podpořit dítě v náhradní rodinné péči při hledání

své identity a překonání sociálního znevýhodnění a podpořit rozvoj jeho osobnostního

potenciálu.

Jako osoba pověřená k výkonu SPOD Poradna poskytuje poradenskou pomoc

osobám vhodným stát se pěstouny nebo osvojiteli, pořádá přednášky a kursy v rámci

poradenské  činnosti  zaměřené  na  řešení  výchovných,  sociálních  a  jiných  problémů

souvisejících  s péčí  o  dítě  a  výchovou,  zajišťuje  přípravu  osob  vhodných  stát  se

osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, uzavírá dohody o výkonu pěstounské

péče a poskytuje výchovnou a poradenskou pomoc pěstounům.

Rodinám s dětmi v náhradní péči v nepříznivé sociální situaci poskytuje Poradna

sociální službu Doprovázení, registrovanou jako sociálně aktivizační služba pro rodiny

s dětmi.

Tyto služby poskytuje Poradna prostřednictvím realizace jednotlivých programů,

mezi  něž  patří,  kromě  informování  zájemců  o  náhradní  rodinnou  péči  a  přípravy

žadatelů, například pravidelná skupinová setkání rodičů a semináře pro rodiče, včetně

odborného  poradenství  a  individuálních  konzultací,  víkendové  pobyty  pro  rodiče

s dětmi, doučování dětí, výtvarná skupina a volnočasový program pro děti, asistence při

školním vyučování,  doprovázení  náhradních rodin v nepříznivé sociální  situaci,  ale  i

vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost a informování běžné i odborné veřejnosti.

(www.cpnrp.cz)

6.4.4   Nadace a nadační fondy v oblasti náhradní výchovy

Dalším  specifickým  způsobem,  kterým  se  nestátní  neziskové  organizace

angažují v oboru náhradní výchovy, je přímé poskytování finanční a hmotné podpory

jednotlivcům  a  rodinám  v oblasti  náhradní  výchovy.  Adresátem  této  pomoci  jsou

neúplné  nebo  sociálně  slabé  rodiny,  pěstounské  rodiny  nebo  přímo  děti  vyrůstající

v prostředí ústavní výchovy. 

Konkrétní pomoc má například podobu příspěvků na vzdělávání dětí a stipendií,

pomáhajících  překonávat  nerovnost  v přístupu  těchto  dětí  ke  vzdělání,  podpory

volnočasových aktivit dětí, příspěvků na stavební úpravy domácností, nákup vybavení

domácností,  kompenzačních  pomůcek  či  vybavení  potřebného  ke  vzdělání,  nebo

příspěvků na ozdravné a terapeutické pobyty dětí atp.
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Poskytovateli  této pomoci  jsou především jednotlivé nadace a nadační fondy,

zaměřující  se  na  problematiku  ohrožených  dětí  a  dětí  vyrůstajících  mimo  svou

biologickou rodinu. Jako typické zástupce poskytovatelů takovéto pomoci lze jmenovat

například Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, jejímž cílem je pomáhat lidem se

zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe zařadit do společnosti,

a v rámci toho poskytuje příspěvky na pomůcky, vzdělávání a pobyty dětí s handicapem

a  dětí  v  ústavní  péči  a  podporuje  volnočasové  aktivity  dětí  v náhradních  rodinách

(www.vdv.cz), nebo Nadační fond Rozum a Cit, zaměřující se na všestrannou podporu

náhradní  rodinné  péče,  přispívající  náhradním  rodinám  na  vybavení  domácností  a

dětských pokojů, rekonstrukci bezbariérových prostor, volnočasové aktivity dětí a na

osamostatnění  mladých  lidí,  zdravotní  péči,  doučování,  jazykové  kursy  či  osobní

asistenty.(www.rozumacit.cz)

6.5    Účast  NNO činných v oboru náhradní výchovy dětí při 

naplňování cílů reformy péče o ohrožené děti v České republice

V této  podkapitole  prezentuji,  především  na  základě  odpovědí  jednotlivých

respondentů, jak se neziskové organizace činné v oboru náhradní výchovy dětí podílejí

na naplňování cílů probíhající reformy péče o ohrožené děti.

Je  možné  konstatovat,  že  společným  jmenovatelem  činnosti  neziskových

organizací,  angažujících se v tomto oboru,  je právě snaha nalézt  a realizovat  taková

řešení situace, kdy se biologická rodina o své dítě nemůže, neumí nebo nechce postarat,

která  jsou  alternativou  k,  v našem  státě  tradičně  využívanému,  umístění  dítěte  do

ústavní  péče.  S tímto  rovněž  korelují  i  odpovědi  jednotlivých  respondentů,  kteří

v podstatě shodně uvádějí, že jejich organizace souhlasí se základními principy reformy,

kterými  je  snaha  maximálně  snížit  počet  dětí  vyrůstajících  mimo  svou  biologickou

rodinu, a, pokud toto není možné, zajistit dítěti v co nejkratší době možnost vyrůstat

v náhradním rodinném prostředí.

A:  „Tak  my  se  s tou  reformou  v celku,  jakoby  v globále,  určitě  se  s tím

ztotožňujeme, protože samozřejmě je to k dobru a je to posun z toho dřívějšího, kdy ty

děti prakticky především jako šly do dětských  domovů a tady do těch institucí, a teď se

to řeší tou formou náhradní rodinný péče, která má v dnešní  době hodně zelenou.“
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B:  „Samotný  ten  koncept  celé  té  novely  a  toho  všeho,  tak  si  myslím,  že  je

v pořádku, jo, že opravdu ty děti by měly vyrůstat v tom běžným rodinným prostředí,

v tom klasickým, a ne v tom ústavním.

F: „No určitě, naše organizace vznikla už před nějakými osmi lety právě s tím

cílem, aby se děti dostávaly víc do náhradní rodinný péče. Tu naši organizaci založily

pěstounky samy, kdy měly zájem, aby se jak pěstounská péče, tak samozřejmě i adopce,

ale i hodně hostitelská péče dostaly do života.“

Mnohé neziskové organizace pracující v tomto oboru tedy o změny, které přináší

reforma a novela usilovaly, iniciovaly je a rovněž se podílely svými připomínkami na

jejich formulaci.

B: „ co se týká v současné době probíhající reformy péče o ohrožené děti, tak

vzhledem  k tomu,  že  jsme nezisková organizace,  tak vlastně  o ty  změny,  které  byly

plánované jsme se zajímali dlouhou dobu před uvedením novely zákona o SPOD do

praxe  v loňském  roce.  Byli  jsme  členy  vlastně  skupiny,  která  pracovala  i  na

připomínkách k novele zákona. Setkávali jsme se s ostatními neziskovými organizacemi

v Praze, v občanském sdružení Mikuláš.  Z toho pak vlastně vyplývaly další návrhy a

kroky, které jsme směřovali třeba i na adresu MPSV.“

C:  „..kolegyně  tohleto  připomínkovaly,..Měly  k tomu  nějaký  dotazy  a  nějaký

právě ty připomínky, protože v tý oblasti náhradní rodinný péče dělaly dlouho.“

Na  druhou  stranu,  ačkoli  se  neziskové  organizace  připomínkového  řízení

účastnily, ne vždy mají pocit, že bylo k jejich názorům v dostatečné míře přihlédnuto.

Pojednávám  o  tom  i  v následujícím  textu.  Názorová  shoda  týkající  se  konkrétních

opatření reformy nepanovala ani mezi jednotlivými organizacemi.

A: „..byli  jsme příliš  malé  sdružení,  než  aby  se našimi  připomínkami  někdo

zabýval,  a  pokud  jsme  napsali  email  např.  na  MPSV  nebo  poslancům,  nikdo

nereagoval.  Dostávali  jsme  od  jiných  neziskovek  k podpisu  petice  na  podporu  ing.

Macely, protože jsme se však k petici většinou nepřipojili, (jen někteří členové), dále se

s námi nepočítalo.“

Ačkoli je tedy v zásadě postoj neziskových organizací k principům probíhající

reformy  kladný,  liší  se  konkrétní  přístup  a  způsob  účasti  na  reformě  jednotlivých

neziskových  organizací  zejména  podle  toho,  v jakém  konkrétním  oboru  činnosti  se

v rámci náhradní výchovy dětí angažují. Reforma péče o ohrožené děti a novela zákona

o SPOD kladou důraz  zejména  na rozvoj pěstounské péče, získávání nových pěstounů

a  pěstounů  na  přechodnou  dobu,  tzv.  pěstounů  profesionálních,  a  rovněž  na
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zintenzivnění podpory stávajících pěstounských rodin. Této činnosti se věnují jednak

OSPODy v rámci obcí a krajů, ale zejména rovněž i neziskové organizace zabývající se

náhradní rodinnou péčí, jejichž činnost se v důsledku přijetí novely o OSPOD změnila.

Tyto organizace propagují pěstounskou péči a vyhledávají nové pěstouny, zabývají se

přípravou  žadatelů  o  náhradní  rodinnou  péči,  s pěstounskými  rodinami  pak  nově

uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče a pěstounské rodiny doprovázejí, poskytují

jim podpůrné služby a umožňují jim i absolvovat průběžná povinná školení, o průběhu

doprovázení jednotlivých rodin pak pravidelně půlročně podávají zprávu příslušnému

OSPODu.

B: „Dopady zákona o sociálně-právní ochraně dětí na naši práci jsou poměrně

zásadní, právě proto, že vlastně novela zákona přinesla také mimo jiné možnosti, nebo

povinnost,  uzavírat  dohodu o  výkonu  pěstounské  péče,  ať  už  je  to  pěstounská péče

v rámci  širší  rodiny,  nebo pěstounská péče na přechodnou dobu, či  přijetí  dítěte  do

pěstounské  péče v tom běžném slova smyslu,…tak vlastně  ty  dopady novely  na naši

organizaci jsou taky poměrně zásadní a v mnohém změnily i způsob naší práce, který je

vlastně  už  od  loňského  roku  novelou  jakoby  změněn.  My  jsme museli  na  ty  změny

samozřejmě reagovat a postupovat podle zákona.“

Organizace,  která uzavře s pěstounskou rodinou dohodu o výkonu pěstounské

péče, přebírá pěstounskou rodinu do své péče a zavazuje se tím poskytovat jí podpůrné

služby,  doprovázet  ji.  Skutečnost,  že  pěstounské  rodiny  mají  ze  zákona  povinnost

dohodu  o  výkonu  pěstounské  péče  s jimi  vybranou  organizací  uzavřít,  povinně  se

průběžně proškolovat,  a rovněž i  možnost  využívat  podpůrné služby,  vede k nárůstu

objemu  potřeby  péče  ze  strany  poskytujících  organizací.  Stát  pak  nově  poskytuje

organizaci  dotaci  na  rodinu,  pevně  stanovený  finanční  obnos,  který  slouží  jednak

k úhradě  služeb  poskytovaných  pěstounské  rodině,  jednak  ale  i  částečně  k úhradě

nákladů  provozu  doprovázející  organizace.  Nárůst  objemu  potřeby  poskytovaných

služeb  na  jedné  straně,  a  určitá  finanční  jistota,  kterou  pro  poskytující  organizaci

představují  nárokové  dotace,  vede  jak  k rozšiřování  objemu  služeb  poskytovaných

stávajícími organizacemi, tak i ke vzniku nových organizací zabývajících se náhradní

rodinnou  péčí.  Tato  určitá  „existenční  jistota“  může  v některých  případech  vést  ke

vzniku organizací, jež neposkytují služby v odpovídající odborné kvalitě.

C: „ ..ale vzniklo hodně těch neziskovek, protože, jak už jsem třeba říkal, jsou to

třeba lidi, kteří nejsou v tý oblasti odborníci, ale byli to třeba nějaký finanční analytici,

nebo odborníci ve financování, a zjistili, že se prostě dá čerpat, ze státního příspěvku se
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tam uživí já nevím tři, čtyři, pět lidí. jo, tak že jim to poskytuje jistotu, tak si založili

prostě  nějakou neziskovku,  která se tím bude zabývat,  jo.  Ale  ty  služby,  a  vůbec  to

poradenství není na tý úrovni, který by mělo bejt, jo, odborný.“

Na druhou stranu ovšem mezi poskytujícími organizacemi vzniká určitý „boj o

klienta“, který může vést ke zlepšení kvality poskytovaných služeb a rovněž i zániku

organizací, které služby na odpovídající úrovni neposkytují.

C: „..funguje to , teď budeme brát další pracovníky, jo, protože se to rozjelo ve

velkým, a my těch dohod máme určitý počet, samozřejmě chceme ještě nabrat nějaký

dohody, ale uděláme i strop, protože abychom se těm klientům mohli věnovat opravdu

kvalitně, jo, ne abychom se zahltili. Jsou tady neziskovky, který se zahltí dohodama, a

nedělaj ten výkon tak, jak by měly dělat.“

B: „..takže tím víc my musíme šířit osvětu, že tady jsme, a že doprovázíme, a že

komfortně doprovázíme. Což mě se už tady děje, máme 70 pěstounských rodin, a hlásí

se mi další z okolí, už jenom když si to ti pěstouni řeknou mezi sebou, chtějí od nás

doprovázet.  Dokonce  i  odcházejí  od  jiných  neziskových  organizací,  kde  nejsou tedy

úplně spokojeni s tím jejich doprovázením, a obrací se na nás.“

I  přesto,  že  důsledkem  probíhající  reformy  a  novely  zákona  o  SPOD  je

preference náhradní rodinné péče a rozvoj organizací, které se náhradní rodinnou péčí

zabývají,  zazněly  v odpovědích  respondentů  z organizací  zabývajících  se  náhradní

rodinnou péčí určité kritické ohlasy týkající se reformy a pravidel, která pro jejich práci

nastavuje.

Respondenti  kritizují,  že  dotace,  které  doprovázející  organizace  obdrží,  jsou

určeny na rodinu, vyplácejí se tedy ve stejné výši pro každou náhradní rodinu, nezávisle

na tom, o kolik pečuje dětí. Pro vícedětné rodiny pak tato dotace nestačí pokrýt potřebné

služby poskytované rodině, organizace pak musí čerpat z jiných zdrojů, ať již z dotací

na rodinu s menším počtem dětí, nebo od sponzorů.

E: „Jo, samozřejmě, jsou věci, který nejsou nastavený úplně objektivně,  že ty

peníze jsou stejný jak pro jedno dítě, tak pro šest dětí v rodině….protože pokud jsou

vícečetný pěstounský rodiny, a pokud maj ještě dítě nebo děti handicapovaný, tak tam

prostě  ty  peníze  jsou  hodně  malý  musí  se  potom  brát  právě  z nějakejch   jinejch

zdrojů..“

Za  problematickou  považují  někteří  respondenti  i  kategorickou  povinnost

pěstounů umožnit dítěti pravidelný kontakt s jeho biologickou rodinou. Domnívají se,

že ne vždy toto musí být ku prospěchu dítěte, a proto by se mělo při úpravě styku dítěte
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s jeho  biologickou  rodinou  přihlížet  vždycky  k reálným  okolnostem  a  především

zvažovat, zda je tento styk skutečně v zájmu dítěte.

E: „Pak je určitě hodně sporný, nebo každý si vykládá jinak tu povinnost, kterou

mají pěstouni vůči biologický rodině, .. myslím si, že tam je opravdu důležitej ten zájem

dítěte. Že pokud není v zájmu dítěte, aby se stýkalo s biologickou rodinou, tak prostě

nejsou ti pěstouni povinní. U nás se to prezentovalo tak, že od platnosti novely musej

pěstouni pouštět děti na návštěvu do rodin, kde v životě nebyly, a takhle se strašilo, není

to takový, není to pravda, vždycky jde právě o to posouzení zájmu toho dítěte.“

Podle názoru některých  respondentů neměla  být  striktně stanovena povinnost

uzavírat dohodu o výkonu pěstounské péče rodinám, které si braly děti do péče před

nabytím platnosti  novely  zákona o  SPOD,  mělo  se  ponechat  na  jejich  zvážení,  zda

uzavřít  dohodu  s výhodami  i  povinnostmi  z toho  plynoucími,  nebo  pokračovat  ve

výkonu pěstounské péče podle pravidel platných do konce roku 2012.

A: „Dokonce bych byl pro, aby ty starý rodiny, který vstupovaly do systému za

jiných podmínek, nerozhodly se pro tu profesionalizaci, tak bych je nechal dožít za těch

podmínek, který byly v roce 2012, to znamená i s těmi menšími penězi, bez jakýchkoli

povinností, prostě pouze děti jsou u vás. …takže já bych nechal na jejich rozhodnutí,

jestli  uzavřou  dohodu,  nebo  neuzavřou.  Rozhodně  bych  ji  nenařizoval,  ani  bych  ji

nikomu nenutil.“

Další připomínkou, která zazněla ze strany respondentů na adresu reformy péče

a  novely  zákona  o  SPOD je,  že  respondent  považuje  za  chybu,  že  novela  žádným

způsobem neupravuje  institut  hostitelské  péče,  kterou organizace  považuje  za  velmi

přínosnou příležitost získat určité zkušenosti s životem v běžné rodině a navázat sociální

kontakty mimo prostředí ústavu pro děti, které žijí dlouhodobě v ústavní péči.

E: „ Co mě mrzí, ještě se k tomu vrátím, že v té novele vůbec není zmínka o

hostitelské péči. To mě teda moc mrzí, protože v ústavech je spousta dětí, který se do

rodiny nedostanou, a ty děti, když vyrůstají v ústavu, tak netuší, o čem je život za zdmi,

netuší, o čem je rodina…“

Poměrně překvapivý je fakt, že i jednotlivé neziskové organizace,  věnující  se

podpoře  pěstounské  péče,  zaujímají  rozdílná  stanoviska  k hodnocení  jednoho  ze

základních institutů reformy,  institutu profesionálních pěstounů na přechodnou dobu.

Větší  část  respondentů  hodnotí  existenci  profesionálních  pěstounů  pozitivně,  nebo

zaujímá určité vyčkávavé stanovisko v souvislosti s tím, že profesionálních pěstounů je

dosud nedostatečný počet:
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B: „ Myslím, že na vyhodnocení v současný době je ještě příliš brzy, v každém

případě  si  myslím,  že  velkým  přínosem  je  třeba  pěstounská  péče  na  přechodnou

dobu….myslím, že můžu tak jako hovořit i za svoje kolegyně, protože už jsme se setkaly

s profesionálními  pěstouny,  víme  o  týdletý  formě  pěstounské  péče  dost  a  známe

konkrétní případy, takže určitě má místo v péči o ohrožené děti.“

 Vedle  kladných  nebo  alespoň  vyčkávavých  hodnocení  se  objevují  rovněž  i

hodnocení  nesouhlasná.  Respondenti  kritizují,  že  v našich právních podmínkách trvá

vyřešení situace dítěte tak dlouho, že si dítě mezi tím v rodině přechodného pěstouna

zvykne, je navázán oboustranný vztah, jehož přerušením je pak dítě poškozeno, takže

v našich podmínkách tento institut  nemusí vždy plnit  svůj účel. Další kritika se týká

rozdílného finančního ohodnocení profesionálních pěstounů a pěstounů na přechodnou

dobu, které může být předmětem řevnivosti.

A: „..prostě pokud žijeme v zemi, kde 2,4 roku trvá průměrně státu, než o dítěti

rozhodne, tak k čemu je přechodná péče?To dítě se tak rychle naváže na tu rodičovskou

osobu, že je potom víc škodlivý přerušit tu vazbu, než vůbec jakoby nenavazovat, když to

tak  řeknu,…Proto  já  bych  byl  radši,  aby  třeba  z těch  kojeneckých  ústavů  museli

okamžitě dítě vylifrovat  rovnou někomu dlouhodobě, pokud není předpoklad brzkého

návratu do bio rodiny.“

A: „ Ne, v podmínkách Český republiky to neplní svůj účel…Ti profi pěstouni , já

jsem nezjistil, jaký je v tom rozdíl, totiž profi pěstoun má 72 hodin příprav, a normální

pěstoun 40. A na těch lidech není nic profi, to jsou prostě úplně normální lidi, který měli

prostě jenom to štěstí, že je někdo vybral, že jsou profi, a že berou víc peněz, a to dělá

zlou krev.“

V podstatně  nepříznivější  situaci,  než  organizace  zabývající  se  náhradní

rodinnou výchovou dětí, se v důsledku přijetí novely zákona o SPOD ocitly organizace,

které provozují zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Ačkoli se rovněž účastnily připomínkového řízení a přípravy reformy a novely

zákona  o  SPOD, domnívají  se,  že  k jejich  návrhy a  připomínky v konečném efektu

zohledněny nebyly.

F:  „no,  my  jsme  v podstatě  možnost  vyjádřit  se  samozřejmě  měli,  paní

doktorka….,  která  je  právník,  excelentní,  tak  se  od  počátku  vyjadřovala  a

připomínkovala, ovšem v té době…..jako na to nebyl brán zřetel.“ 

Novela zákona o SPOD změnila podmínky financování ZDVOP, tím, že státní

příspěvek na provoz zařízení se krátí o dny, kdy je dítě nepřítomno v zařízení více než
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48 hodin v celku. Příjmy těchto organizací se tak významným způsobem snížily do té

míry, že nejsou schopny hradit náklady provozu a je tím ohrožena samotná jejich další

existence.

F: „No, takže to je naprosto likvidační, bláznivej prostě nápad. A není prostě

nikdo, kdo by tohlecto vyslech a akceptoval, že to je nesmysl. Jde prostě o peníze. Takže

takhle asi souzníme s reformou.“

Dalším problémem,  kterému čelí  organizace  provozující  ZDVOP je,  že  nový

občanský zákoník, platný od 1.1.2014  přináší změnu v tom smyslu, že dítě může zůstat

v ZDVOP pouze půl roku, a to pouze z důvodu přechodné neschopnosti rodičů o ně

pečovat, hrozí tedy, že děti se po půl roce budou stěhovat z prostředí, na které si již

zvykly a vytvořily si zde vztahy a zázemí, do ústavních zařízení, jak o tom ostatně již

soud  u  několika  dětí  v prvních  měsících  roku  2014  rozhodl.  Přestože  tento  výklad

zákona byl i na úrovni ministryně spravedlnosti označen za chybný (Březinová, 2014),

zůstává na rozhodnutí soudu, jak v konkrétních případech bude tento zákon vykládán.

E: „ Takže jsou děti, který tři roky už tam žijí, a soudy je teďko po  třech letech,

kdy tam to dítě je, funguje, kdy se zmobilizovalo, kdy se jeho psychickej stav změnil,

školní  výsledky  se  zlepšily,  tak  oni  najednou  to  dítě  posílaj  do  diagnosťáku  a  do

dětskýho domova.“

F:  „  Pro  nás  to  v praxi  znamená,  například  to,  že  děti  svěřené  do  našeho

zařízení po 1.1.2014 smějí  být u nás pouze půl roku, a potom, po tomto půl roce, musí

rozhodnout soud, jestli u nás smějí zůstat dalšího půl roku, nebo ne. Což v podstatě není

nic proti ničemu, kdyby si to orgány péče o děti, to znamená orgán, který nám sem ty

děti svěřuje, nevysvětlovaly chybně tak, že po těch půl roce musí děti vzít a odvézt je do

ústavu. Což už se mnohdy děje, a v současné době takto odvezli, v podstatě protiprávně,

13 dětí.“

Cílem této neziskové organizace přitom není, jak respondent uvádí, protahovat

dobu,  po  níž  jsou  děti  v její  péči,  ale  naopak  umístit  dítě  zpět  do  rodiny,  nebo  do

náhradní rodinné péče, jakmile je to možné.

F:  „My  samozřejmě  se  odjakživa  snažíme,  aby  ty  děti  nebyly  tady  dlouho

zbytečně, nabízíme je do pěstounské péče, vyhledáváme širší rodinu, naším cílem není si

je tady nechávat, ale na druhou stranu, za těch půl roku se málokdy něco vyřeší, pokud

je ten případ složitý, a prostě není citlivé k dítěti, aby, když je tady zvyklé, tak šlo do

ústavu na třeba tři měsíce nebo půl roku, a čekalo na pěstouna tam, když může čekat

tady, ve svým prostředí, a, žejo, chodit do školy tam, kde je zvyklé.“
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Probíhající  reformě  péče  o  ohrožené  děti  a  novele  zákona  o  SPOD  přitom

neziskové organizace provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vyčítají

přílišný důraz na preferenci pěstounské péče, včetně pěstounské péče na přechodnou

dobu. 

F: „ My si jakoby v té reformě stále bereme příklad z těch anglosaských zemí,

žejo,  ale  všichni,  kdo  sledujeme  televizi  a  kino  víme,  že  v anglosaských  zemích  to

absolutně  nefunguje… Takže  pěstounská péče  na  přechodnou  dobu tak,  jak  je  tady

zaváděna, tak v anglosaských zemích už je dávno kritizována a opouštěna.“

V situaci, kdy je pěstounů na přechodnou dobu nedostatek a nové se daří získat

pouze obtížně, jsou naopak kladeny překážky v činnosti zařízením, která již dlouhodobě

fungují  a  poskytují  služby  s profesionální  pěstounskou  péčí  na  přechodnou  dobu

srovnatelné.

F: „..rodinu to sice nenahradí, to je samozřejmý, ale v době, kdy je nedostatek

pěstounů,  a  nedostatek  pěstounů  je  všude  na  světě,  ať  už  je  to  Amerika,  anebo

anglosaský země, anebo i severský země, tak prostě je to jakoby alternativa, která by

neměla být zadupávána, nějakými nemyslnými předpisy, ale podporována.“

Neziskové  organizace  zabývající  se  sanací  rodiny  naopak  prostřednictvím

respondentů vypovídají o tom, že s cíli probíhající reformy se sice ztotožňují, protože

smyslem jejich práce  je snížit  počet  dětí,  které  musí  být  z důvodu nefunkčnosti  své

biologické  rodiny vychovávány  mimo  ni,  v ústavní  péči,  ale  způsob jejich  práce  se

s probíhající  reformou  péče  a  s přijetím  novely  zákona  o  SPOD  nijak  významně

nezměnil.

G: „ Nás konkrétně se reforma nedotkla tadytím způsobem, ta naše vize, nebo ty

naše cíle jsou v podstatě stejné jako před nebo po, snažíme se pořád o to samé, aby ta

rodina fungovala a děti zůstávaly v domácím prostředí, s fungujícími ale rodiči. Takže

jsme pomoc a podpora pro ty rodiče, ať už před, nebo při probíhající reformě.“

Shrnutí:  Lze  konstatovat,  že  společným  jmenovatelem  činnosti  neziskových

organizací činných v oboru náhradní výchovy dětí je do značné míry právě snaha nalézt

a realizovat taková řešení situace dětí, o něž se jejich biologická rodina nechce, nemůže,

nebo neumí postarat,  která  jsou alternativou k tradičnímu umístění  dítěte  do ústavní

péče. S tím koreluje i souhlas jednotlivých respondentů se základními principy reformy,

kterými  je  snaha  maximálně  snížit  počet  dětí  vyrůstajících  mimo  svou  biologickou

rodinu a pokud toto není  možné,  zajistit  dítěti  v co nejkratší  době možnost  vyrůstat

v náhradním  rodinném  prostředí.  Mnohé  neziskové  organizace  rovněž  o  změny  jež
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přináší reforma i novela usilovaly, iniciovaly je, a rovněž se podílely na jejich formulaci

svými  připomínkami.  Jednotlivé  organizace  se  ovšem  v některých  případech

nedomnívají,  že  k jejich  připomínkám  bylo  přihlédnuto.  Ani  mezi  jednotlivými

neziskovými  organizacemi  nepanovala  vždy shoda týkající  se  jednotlivých  opatření.

Konkrétní přístup a účast na realizaci reformy se pak liší podle konkrétní činnosti, jíž se

jednotlivé organizace v rámci oboru náhradní výchovy dětí věnují.

Organizace zabývající se náhradní rodinnou péčí se v rámci reformy výrazně, ve

spolupráci  s  OSPODy,  podílejí  na  rozvoji  všech  forem  pěstounské  péče,  a  to  jak

získáváním  nových  pěstounů  nebo  přípravou  žadatelů  o  pěstounskou  péči,  tak  i

doprovázením stávajících pěstounských rodin, s nimiž nově uzavírají dohody o výkonu

pěstounské  péče.  Došlo  i  ke  změně  ve  financování,  kdy  stát  nárokově  poskytuje

doprovázející  organizaci dotaci na doprovázenou rodinu, což,  spolu s růstem objemu

potřeby služeb, jejichž poskytování  stát  nově pěstounským rodinám garantuje,  vedlo

k rozšíření  stávajících  i  nárůstu  počtu  nových  neziskových  organizací,  které  se

podporou pěstounských rodin zabývají. Tato určitá „existenční jistota“ sice někdy vede

ke vzniku organizací,  které neposkytují  služby na požadované odborné úrovni, mezi

poskytujícími organizacemi tak ale vzniká určitý boj o klienta, který může v konečném

důsledku vést ke zlepšení kvality poskytovaných služeb. Přestože je tedy důsledkem

reformy rozvoj organizací, zabývajících se podporou pěstounské péče, zaznívají z jejich

strany na adresu reformy péče a novely zákona o SPOD rovněž určité kritické ohlasy,

týkající se

- stejné výše vyplácených dotací na rodinu nezávisle na počtu dětí, které rodina

má v pěstounské péči

-  kategoričnosti  povinnosti  pěstounů  podporovat  styk  svěřeného  dítěte  s jeho

biologickou rodinou

- povinnosti uzavírat dohody o poskytování pěstounské péče i rodinám, které se

staly pěstounskými již před přijetím novely o SPOD

- absence úpravy institutu hostitelské péče v rámci novely o SPOD

- institutu profesionálního pěstouna na přechodnou dobu, jehož hodnocení je ze

strany jednotlivých respondentů velmi rozdílné

V diametrálně  odlišné situaci  jsou ve vztahu k naplňování  záměrů  probíhající

reformy  péče  o  ohrožené  děti  organizace  provozující  zařízení  pro  děti  vyžadující

okamžitou  pomoc,  které  uvádějí,  že  k jejich  hlediskům  a  připomínkám  nebylo  při

přípravě reformy a novely zákona o SPOD přihlédnuto. Značné problémy jim způsobuje
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změna  pravidel  jejich  financování  ze  strany  státu,  kterou  přinesla  novela  zákona  o

SPOD, a kterou organizace označují pro svou další existenci za likvidační, a dále pak i

změny, jež přináší nový občanský zákoník, v jejichž důsledku soud umísťuje děti, které

jsou v zařízení déle než půl roku, do ústavní péče. Půlroční lhůtu pro vyřešení situace

dítěte považují respondenti za často příliš krátkou, ačkoli je jejich snahou umístit dítě

zpět  do  rodiny  nebo  do  náhradní  rodinné  péče  co  nejdříve,  jakmile  je  to  možné.

Reformě  vyčítají  přílišnou  preferenci  pěstounské  péče  v situaci,  kdy  je  nedostatek

pěstounů  na  přechodnou  dobu,  a  služby,  které  jejich  zařízení  dítěti  poskytuje,  jsou

přitom s institutem profesionálního pěstouna na přechodnou dobu srovnatelné.

Nejméně  pak  reforma  a  přijetí  novely  ovlivnila  podle  názorů  respondentů

činnost organizací zabývajících se poskytováním služeb sanace rodiny, které uvádějí, že

se s cíli probíhající reformy ztotožňují, protože smyslem jejich práce je snížit počet dětí,

které  musí  být  z důvodu nefunkčnosti  své biologické  rodiny umístěny mimo ni,  ale

způsob jejich práce se s probíhající reformou a přijetím novely nijak výrazně nezměnil.

6.6    Přínos, přednosti neziskové formy organizací činných 

v oboru náhradní výchovy dětí

V této podkapitole prezentuji jednotlivé aspekty, jež v provedených rozhovorech

uváděli pracovníci neziskových organizací jako přínos či přednosti práce, jež s sebou

nese  nezisková  forma  organizace  činné  v oboru  náhradní  výchovy  dětí.  Jednotlivé

aspekty jsou vzájemně provázány a tím následně opětovně potencují možnosti služeb

poskytovaných neziskovými organizacemi. Část respondentů přitom měla v průběhu své

pracovní kariéry zkušenost s prací v oboru náhradní výchovy dětí jak ve státním sektoru

(OSPOD), tak i v neziskové organizaci, takže měli možnost způsob práce v těchto dvou

typech organizací porovnávat.

Respondenti  se  vesměs  shodovali  v tom,  že  kontakt,  který  může  navázat

s klientem pracovník neziskové organizace je zpravidla hlubší, osobnější a kvalitnější,

než je tomu v rámci  práce s klientem v oblasti  státního sektoru. Z toho pak následně

vyplývá  jednak lepší  kvalita  služeb poskytovaných  klientovi,  a  následně pak i  větší

pocit satisfakce z dobře vykonané práce pro pracovníka samého.

C: „..protože prostě právě ty neziskový organizace si myslím, že můžou jít do

hloubky problému a můžou se víc věnovat těm klientům, vůbec těm osobám pečujícím i

těm dětem a jejich problémům, než úřady…“
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D: „..někdy to nemusí být až tak osobní, ta práce s tou rodinou“ (pozn. myšleno

ve státním sektoru) „..ano, myslím si, že můžeme ze sebe jakoby dát víc.“

E: „velká změna je v tom, že já hodně pracuju s tím klientem, můžu se věnovat

osobně klientovi, individuálně a ve větším rozsahu, než v tom úřadu

Tato  situace  má,  podle  respondentů,  několik  základních  příčin,  které  uvádím

v následujícím textu postupně.

Možnost větší časové investice na jednotlivého klienta.

Pracovníci v rozhovorech uvádějí, že ve srovnání s nimi jsou sociální pracovnice

státní správy přetížené velkou agendou, kterou se musí povinně zabývat, a nezbývá jim

tedy, ve srovnání s neziskovou sférou, dostatek času na dostatečně detailní a intenzivní

řešení  problému jednotlivého klienta,  nutně se proto často zabývají   spíše „hašením

požárů“, než koncepční prací s klientem. 

 D:… protože ten úřad vlastně ošetří to nejdůležitější, co je potřeba řešit, hned

teď, konkrétně, ale na takovou tu další sanaci toho problému, tý konkrétní osoby nebo

rodiny, není až tolik času, jako v tý neziskovce.“

C: „..protože  úřady  samozřejmě  jsou  zavaleny  administrativou,  ohromnou

administrativou, je to velkej nátlak na ně, takový to gró a řešení toho problému už není

v takovým rozsahu, co můžou nabídnout ty  neziskový organizace,  jo,  který nemaj až

tolik  klientů,  a  můžou  se  individuálně  věnovat  každýmu  konkrétnímu  případu  a

konkrétní tý osobě pečující, v tom vidím velkej rozdíl, protože můžu opravdu srovnávat i

z toho OSPODu za těch 12 let.“

Širší spektrum možností nabídky pomoci ze strany neziskové organizace.

Představitelé neziskových organizací v rozhovorech uvádějí, že jejich organizace

mohou nabídnout klientovi širší spektrum služeb, a tím tedy více variant možností, které

se  mohou  podílet  na  řešení  problému  jednotlivého  klienta.  Tento  aspekt  práce

neziskových  organizací  v oboru  náhradní  výchovy  opět  do  určité  míry  souvisí

s možností  větší  časové  investice  do  případu  jednotlivého  klienta,  většího  osobního

angažmá pracovníka a pružnějších limitů pracovních povinností pracovníků.

B:  „..můžeme nabídnout třeba i širší spektrum pomoci, protože máme vlastně

spolupráci s různými odborníky, ať psychoterapeuty,  psychology, dokonce i s dětským

psychiatrem,  pořádáme různá  školení,  víkendové  pobyty  pro  děti,  pro  rodiny,  takže

máme takové širší pole působnosti, dá se říct.“
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D: „ ..tak ve státním, tam  je člověk prostě omezenej, pracovní dobou od-do, co

těm lidem může nabídnout,  co se týká služeb, vlastně žádný,  protože na tom  úřadě

služby nejsou, žejo, jaký bychom mohli poskytnout, takže to taky nejde, jo..“

E: „ …i z toho důvodu, že neziskovka vám  může domluvit spoustu věcí, který ten

úřad nemůže. Neziskovka má kontakty na všechny ty respity, a hlídací služby, a třeba i

na  odborníky,  kontakty,  myslím  si,  že  tam,  že  ta  služba  od  neziskovky  může  být

kvalitnější.“

Souřadnost postavení klienta a pracovníka neziskové organizace.

Pracovníci  neziskových  organizací  v rozhovorech  prezentovali  názor,  že  pro

kvalitu  služeb  poskytovaných  v jejich  oboru  je  velmi  důležité  souřadné  postavení

pracovníka neziskové organizace a jeho klienta v průběhu poskytování služby. Situace,

kdy orgány státní  správy jsou v roli  orgánů kontrolujících,  hodnotících  a  eventuálně

uplatňujících sankce brání navázání důvěrného vztahu klienta a sociálního pracovníka

státního orgánu v průběhu poskytování sociální služby. Tato bariéra v případě neziskové

organizace odpadá, pracovník s klientem jedná vždy pouze v poloze spolupráce, nemá

nad ním sankční  a  kontrolní  pravomoci,  což je pro navázání  vztahu a  tím i  kvalitu

poskytované služby významné.

C:  „..ale  v podstatě  my  jako  doprovázející  organizace  jsme  s těmi  pěstouny

v podstatě naroveň, zatímco ta státní organizace je pořád v tý nadřazený funkci, kdy je

jednou za půl roku přijde zkontrolovat, a další dva měsíce by měl být s nimi naroveň?

To  si  myslím není  správný,  je  to  můj  názor,  a  myslím  si,  že  teda  nejen  můj  názor

v tomhle směru.“

E:  „protože  přece  jenom  ten  OSPOD  pořád  je  tam  dozorový  orgán.  A

v momentě, kdy máte s někým navázat vztah, ono to provázení není na úrovni kontroly a

zpovídání se z toho, jak to funguje, ale spíš o takový hodně velký vzájemnosti a důvěře.

A je to o sdílení. A tam si myslím, že pokud budu třikrát spolupracovat s OSPODem,

třikrát mu budu na návštěvě říkat, jak moje dítě zlobí a jak začalo kouřit, a pak tam

počtvrté půjdu na kontrolu po půl roce,  a vlastně najednou to,  co jsem říkala tomu

doprovázejícímu partnerovi, najednou ví i ten OSPOD. A tomu bych to třeba nechtěla

říct takhle. Jo, přece jenom, ten OSPOD je dozor, a já si myslím, že je to takový sezení

na dvou židlích, když má jak dozor, tak i dohodu pod sebou.“

G: „Na rozdíl od OSPODu my neděláme ty represivní opatření…Není to na tý

direktivnosti prostě.“
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Relativní pružnost rozhodování, pracovní doby a pracovní náplně.

Pracovníci  neziskových  organizací  uvádějí  jako  přednost  práce  v neziskové

organizaci určitou pružnost, flexibilitu

Pružnost  se  týká  rámce  jejich  rozhodování,  kdy  pro  své  rozhodování  o

záležitostech  klienta  nemají  určena  natolik  striktní  pravidla,  jaká  mají  pracovníci

státního sektoru.

Pružnost  se  dotýká  také  pracovní  doby,  kdy  jednak  mají  větší  manévrovací

prostor v tom, čím konkrétně se kdy v rámci své pracovní doby budou zabývat, a dále

pak  jejich  pracovní  doba  není  striktně  vymezena  od  –  do,  takže  mohou  záležitosti

klientů řešit v dobu pro ně příhodnou, nebo, je-li to nutné, i urgentně, tehdy, kdy je to

zapotřebí.

V neposlední řadě se pružnost dotýká i samotné náplně práce a způsobu řešení

problémů,  kdy  do  jisté  míry  mohou,  v rámci  daných  mantinelů,  rozhodovat,  jakým

způsobem budou s klientem pracovat, co a jakým způsobem budou řešit, a nastavovat

tak klientovi služby na míru podle jeho skutečných potřeb.

B:  „Máme zákonem vymezeno,  co musíme,  to  ano,  ale  můžeme si  přece  jen

trošičku víc dovolit oproti státnímu sektoru…Ve státním, tam je to jasné, všechno má

svoje pravidla..“

D: „Tady já mám pružnou pracovní dobu, tu si organizuju sama..“

E: „Tak já si myslím, že tam je určitě daleko větší taková ta kreativita, kterou ty

neziskovky můžou mít. Nejsou svázaný různýma nařízeníma, OSPODy přece jenom jsou

státní  instituce,  takže  my  si  můžeme  hodně,  hodně  věcí  dělat  tak,  jak  uznáme  za

vhodný…No  právě  proto,  že  tady  je  větší  svoboda.  Jo,  že  mi  to  umožňuje  s těma

klientama pracovat intenzivněji, umožňuje mi to pracovat s nimi právě tak, jak si to v tý

organizaci nastavíme. Spoustu věcí děláme klientům na míru, prostě jsou věci, který, že

vlastně můžeme s těma klientama opravdu pracovat tak, jak oni potřebují. Tím, že nás

nic  nesvazuje.  Každej  klient  potřebuje  něco  jinýho,  a  my  můžeme  k tomu  klientovi

přistupovat opravdu hodně individuálně.“

Shrnutí: Respondenti, z nichž velká část měla v průběhu své pracovní kariéry

zkušenost s prací v oboru náhradní výchovy dětí jak ve státním sektoru, tak v neziskové

organizaci, se domnívají, že k výhodám práce v neziskové organizaci patří zejména:

- možnost větší časové investice na jednotlivého klienta a tím i koncepčnější a

detailnější práci s ním
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-  existence  širšího  spektra  možností  nabídky  pomoci  ze  strany  neziskových

organizací, související s větším osobním angažmá pracovníka, pružnějšími limity jeho

pracovních povinností, a rovněž možností větší časové investice na klienta.

-  souřadnost  postavení  klienta  a  pracovníka  neziskové  organizace,  jenž  není

v postavení  orgánu  kontrolujícího,  hodnotícího,  eventuálně  uplatňujícího  sankce,  ale

s klientem jedná pouze v poloze spolupráce.

- relativní pružnost rozhodování, jehož pravidla nejsou natolik striktní, jako ve

státní organizaci, pružnost pracovní doby, umožňující řešit záležitosti klientů v dobu pro

ně příhodnou, či záležitosti  urgentní,  a rovněž pružnost pracovní náplně,  kdy mohou

v rámci daných mantinelů relativně pružně rozhodovat o způsobu práce s klientem a tím

mu nastavit služby na míru podle jeho skutečných potřeb. 

Tyto  skutečnosti  pak  vedou  zpravidla  k navázání  kvalitnějšího,  hlubšího  a

osobnějšího  kontaktu  s klientem  a  z tohoto  pak  vyplývá  lepší  kvalita  služeb

poskytovaných  klientovi  a  následně  pak  větší  satisfakce  z vykonané  práce  pro

pracovníka samého.

6.7    Negativa, problémy spojené s neziskovou formou 

organizací činných v oboru náhradní výchovy dětí

V této podkapitole prezentuji ty aspekty činnosti neziskových organizací činných

v oboru náhradní  výchovy,  které  respondenti  uváděli  v rozhovorech jako negativa  či

problémy spojené s neziskovou formou jejich organizace.

Naprostá většina negativ, spojených s neziskovou formou organizace, o nichž se

jednotliví respondenti zmiňovali, souvisí s financováním chodu organizace.

C:  „ Problémy  neziskovky,  to  je  jedinej  velkej  problém,  a to  je  financování,

samozřejmě.“

Kromě  negativních  aspektů  práce  v neziskové  organizaci  souvisejících

s financováním  organizace  uvedli  respondenti  v rozhovorech  jako  méně  významné

pouze  další  dva  negativní  aspekty.  Jedním  z nich  je  subjektivně  pociťovaný  nižší

společenský status práce v neziskové organizaci.

G: „ Tak asi možná ten status není takovej, jakej by si člověk představoval, když

řekne, že pracuje v neziskovce.“

Dalším  zmiňovaným  problémem,  prezentovaným  tentokrát  již  opakovaně

některými  respondenty,  byla  časová  náročnost  práce  v neziskové  organizaci,  která
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souvisí se snahou poskytovat služby pružně v tom reálném čase, kdy je klient potřebuje.

To ovšem na druhé straně klade zvýšené nároky na soukromý život pracovníků.

A:  „  „..jednak  v tý  sociálně-právní  ochraně  dětí  musíte  držet  nonstop

pohotovost, což vám nikdo nezaplatí.“

C:„….jsem plně k dispozici  svým pěstounům, takže jsem pořád na telefonu, a

kdykoli, když je prostě potřeba, tak zajedu a vyřídím, co je potřeba.“

F:„..my  prostě  sednem  do  auta,  a  jedem,  večer,  v sobotu,  v neděli,

vždycky….samozřejmě zas na úkor našeho soukromýho života.“

Základním  problémem,  který  zmiňovali  respondenti,  je  existenční  nejistota

organizace, pramenící z nejisté výše příjmů, s nimiž organizace může pro svůj chod a

zajištění poskytovaných služeb počítat.

Financování  neziskových  organizací  v oboru poskytování  sociálních  služeb je

vícezdrojové.  Významným zdrojem příjmů jsou přímé úhrady od jejich uživatelů  (s

využitím příspěvku na péči), a dále pak dotace ze státního rozpočtu, kraje nebo obce. Na

poskytnutí dotace není právní nárok, každý poskytovatel o ně musí žádat v jednoročních

intervalech (Rosenmayer, 2009:9). Pro neziskové organizace poskytující služby v oboru

náhradní  výchovy dětí  jsou dotace zdrojem o to významnějším,  že od svých klientů

žádné finanční úhrady za poskytované služby nepožadují.

Finanční nestabilita neziskových organizací zapříčiněná tím, že jsou financovány

nenárokovými dotacemi, o něž musejí každoročně žádat, je skutečností obecně známou,

zmiňuje  ji  například  i  Hyánek:  „Dotace  jsou poskytovány  pouze na jeden rok,  což,

kromě jiného, často způsobuje i finanční nestabilitu nestátních neziskových organizací.

Nevýhodou  je  to  především  v oblastech  činností  s víceletými  projekty.“(Hyánek,

2007:244)

Rosenmayer (2009:11) v této souvislosti uvádí, že absolutní většina neziskových

organizací poskytujících sociální služby volá po změně zákona o sociálních službách,

zejména  systému  financování  sociálních  služeb,  kdy  organizace  preferují  víceleté

financování.

S respondenty  uváděnými  finančními  potížemi  organizací  činných  v oboru

náhradní  výchovy  dětí  koreluje  i  tvrzení  Rosenmayera  (2009:10),  že  právě  sanace

rodiny je příkladem služby, která je i přes svou presenci v zákoně o sociálních službách

dotována nedostatečně.

 Finanční nejistota organizací se promítá do obav, zda se podaří získat dostatečné

finanční  prostředky  pro  včasnou  výplatu  mezd  zaměstnanců,  kteří  jsou  na  nich
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pochopitelně většinou existenčně závislí.  Současně ale neziskové organizace žijí rovněž

v obavě, zda získají dostatečné finanční prostředky na udržení a provoz nutných prostor

a  zajištění  ostatních  režijních  nákladů,  které  jsou  s   poskytováním  daných  služeb

spojené, a z toho pramení i obava, zda organizace bude schopna zajišťovat poskytování

služeb v potřebném rozsahu tak, jak to vyplývá z jejího poslání.

B: „V neziskové sféře je  to  neustálá obava o to,  zda my na ty  služby,  které

poskytujeme a chceme poskytovat, budeme mít dost finančních prostředků. To prostě je

úděl neziskových organizací.“

D: „Samozřejmě finance,  musíte  udržet  prostory,  musíte  udržet  zaměstnance,

provoz, a tak dále...ale to je velkej problém všech neziskovek.“

G: „ Je to stresující, čekat, jestli ano, nebo ne, nebo kolik, a jestli bude na mzdy,

protože i nájem a takový věci do toho musej být zahrnuty.“

Tuto finanční nejistotu se neziskové organizace snaží vyvážit soustavnou snahou

zajistit  si  co  nejvíce  zdrojů  financování.  Tradičním  zdrojem  financí  jsou  (vedle

sponzorů) dotace a granty, zajištění těchto finančních zdrojů, spojené s psaním projektů,

je  ale  administrativně  i  časově  náročné,  protože  nejistotu  získání  dotace  či  grantu

spojených s projektem vyvažují neziskové organizace množstvím podávaných projektů.

B: „Samozřejmě, že musíme shánět financování z mnoha zdrojů.  Takže máme

projektového manažera, který napíše třeba 40 projektů, a třeba 7 projektů nám vyjde, a

s těma 7 projektama v tom financování můžeme počítat… Takže člověk musí vydat víc

energie v tom, získat ty prostředky, aby ta organizace mohla fungovat.“

Podmínky financování některých neziskových organizací změnila novela zákona

o SPOD.

S přijetím  novely  zákona  oSPOD  se  poněkud  zlepšila,  stala  se  stabilnější,

finanční  situace  organizací,  uzavírajících  dohody  o  doprovázení  pěstounů,  tyto

organizace  dostávají  příspěvek  –  dotace  na  rodinu,  z  níž  hradí  určené  služby

poskytované rodině, kterou doprovázejí, částečně jej mohou ovšem využít též na úhradu

nákladů provozu organizace.

B.  „..oproti třeba tomu předchozímu období v současné době přeci jen máme

větší takovou jako stabilitu v tom financování, než tomu bylo třeba před třemi roky. Dá

se říct,  že  i  díky  té  novele  zákona,  kdy  můžeme využívat  státního  příspěvku,  tak  se

jakoby to naše finanční zázemí o něco zlepšilo.“

E:  „Pro nás to je,  svým způsobem může být zajímavější,  větší  jistota tím, že

pokud máme dohody, tak tam nějaký peníze jsou.“
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Přestože  státní  příspěvek  na  rodinu  finanční  situaci  neziskových  organizací

zabývajících se náhradní rodinnou výchovou zlepšil, mají organizace k jeho vyplácení

určité výhrady.  Komplikace jim přináší fakt, že příspěvek je vyplácen sice v předem

známé výši, ale s časovým prodlením.

A:  „Minulej rok jsme dostali dotaci koncem května, ale fungovali jsme už od

ledna, museli jsme platit už od ledna, teďko to máme dostat do 15. února, když to přijde,

budu skutečně nadšenej,  když to přijde včas.“

C: „ ..než se ty peníze vůbec k nám dostanou, tak to je třeba za dva za tři měsíce,

spíš za ty tři měsíce, než se vůbec dostanou k nám, ty peníze, tudíž my jsme vlastně od

září do prosince jeli všechno na dluh. Včetně našich platů.“

Další  problém pro  ně  v souvislosti  s vyplácením  příspěvku  na  doprovázenou

rodinu představuje fakt, že je taxativně určeno, k jakým účelům může být  příspěvek

použit, tj. jaké služby pěstounům mohou být z tohoto příspěvku uhrazeny. Jak neziskové

organizace, tak i sami pěstouni by přitom měli zájem a považovali by za přínosné i jiné

služby, které ovšem z příspěvku uhrazeny být nemohou.

A: „Ty finance, to znamená ta dotace na rodinu, aby nebyly zaměřený jenom na

to  vzdělávání,  na  to,  co  je  ze  zákona,  ale  aby  byly  zaměřený  na  komplexní  práci

s rodinou, tak, jak to původně bylo deklarováno, to znamená, aby s tím ty organizace

mohly  hospodařit,  jak uznají  za vhodný,  a  aby se z toho dalo vlastně  víc  proplácet

přímo na nějaký odlehčovací služby pro rodiny, v případě, že jsou potřeba, terapie, a

tak dále. Dokonce bychom rádi, aby se dalo přispět i na nějaké kroužky v případě, že to

doporučí třeba psycholog, aby se dítě rozvíjelo.“

E: „..protože tam jsou prostě striktně daný věci, který se z toho můžou hradit, a

který ne, ono víceméně se z těch peněz hradí to vzdělávání a odlehčování a poradenská

činnost, nic víc z toho prostě nejde. A oni mají pořád trošku jiné požadavky, ještě..“

Jako  problém  v souvislosti  s využíváním  příspěvku  na  rodinu  uvádějí

představitelé neziskových organizací i fakt, že se často mění pravidla nastavující jeho

použití, a to i zpětně, takže panuje nejistota ohledně jeho lege artis využítí.

A: „ Prostě třeba v říjnu vyjde pokyn, jak od začátku roku utrácet finance, a že

třeba určitá  služba odlehčovací  se najednou proplácet  nemá, a to ani v případě,  že

v roce 2012 ministerstvo právě deklarovalo, že na tyhle služby chce dávat peníze.“

Další  uváděný  negativní  aspekt,  který  dávají  respondenti  do  souvislosti

s přijetím  novely  oSPOD  a  s  tím  spojenou  změnou  financování  systému  náhradní
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rodinné výchovy je úbytek sponzorů v této oblasti a rovněž úbytek projektů, které jsou

tradičně zdrojem financování těchto organizací.

A: „ Do tý reformy jsme měli poměrně dost sponzorů, po reformě už je nemáme,

protože  sponzoři  změnili  prioritu  v jakési  domněnce,  že  pěstounům přidali  peníze…

většinou u těch sponzorů narážíme na to, že pěstouni jako berou ty prachy, tak co by

nechtěli, takže teďka to máme blbý, protože vědí, že máme jakýsi financování ze státu, a

vědí,  že  i  pěstounům  přidali,  takže  se  nám  hůř  shánějí  ty  finanční  prostředky  než

v minulosti.“

E: „ Na druhou stranu zase ubylo  spousta projektů. Než vešla v platnost novela,

byly různý projekty od mnoha organizací, který tím, že se dneska jasně vyčlenily peníze

na pěstounskou péči, tak už je do těch projektů nedávaj…Získat peníze jinde je dneska

trošku složitější, ale já si myslím, že se to zase vrátí“.

Jednoznačné zhoršení své finanční situace v souvislosti  s pravidly financování

jejich  činnosti,  jež  nastavila  novela  zákona  o  SPOD,  deklarují  ovšem  neziskové

organizace, provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Změny.pravidel

financování, k nimž došlo v souvislosti s přijetím novely, považují představitelé těchto

zařízení  za likvidační,   na  tuto kritickou situaci  opakovaně upozorňují  a  snaží  se  ji

změnit již od počátku roku 2013 (například M. Vodičková o tomto informuje poslance

prostřednictvím  Výboru  pro  sociální  politiku  ve  svém  dopise  ze  dne  22.1.2014,

zabývajícím se nejzávažnějšími dopady novely zákona o SPOD.)

F: „ věc, která je pro nás úplně likvidační..my dostáváme peníze za dítě na lůžku,

když je lůžko neobsazené, peníze nedostaneme, což je logické, ovšem my je nedostaneme

ani v době, kdy jde to dítě na propustku delší než 48 hodin, což je řádově pro nás ztráta

milion korun měsíčně, když se to sečte, a my v tu dobu tetu nepropustíme, nemůžeme

přestat topit, to lůžko neobsadíme..“

Se změnou podmínek financování  v souvislosti  s novelou zákona o SPOD se

pojí ovšem i další negativní aspekt, který respondenti uváděli, a sice fakt, že naplnění

podmínek pro získání dotací je často spojeno se značnou administrativní zátěží, která je

vnímána pracovníky neziskových organizací opět negativně, tím spíše, že na takovouto

administrativní zátěž ve své práci nebyli původně zvyklí.

A: „.. protože když žijete z dotací, tak si myslíte, že jste sví páni, ale nakonec na

každým  školení  se  dozvíte  nějakou  novinku,  co  musíte,  takže  nakonec  vlastně  těch

direktiv je tam hodně.“
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F: „..kdybyste se ptala třeba před pár lety, tak bych řekla méně úřadování a více

tý  svobodný  práce,  ovšem  to  už  dneska  dávno  neplatí,  protože  my  vlastně  v těch

předpisech a v tom jakoby jak jsme kontrolovaný předčíme vlastně ty státní orgány, …

no, takže minimálně polovina naší práce spočívá v jenom prostě papíry, papíry, papíry.“

Shrnutí: Naprostá většina uváděných negativních aspektů činnosti neziskových

organizací činných v oboru náhradní výchovy dětí se pojí s jejich financováním.

Negativy, uváděnými mimo oblast financování jsou:

- subjektivně pociťovaný nižší společenský status práce v neziskové organizaci

- velká časová náročnost této práce

Negativa,  uváděná  v  souvislosti  s financováním  neziskových  organizací  jsou

následující\.

- existenční nejistota organizace, pramenící z nejisté výše příjmů a promítající se

do obav, zda se podaří získat dostatečné prostředky na výplaty zaměstnanců, provozní

náklady a rovněž i zajištění služeb klientům v potřebném rozsahu

-  časová  i  administrativní  náročnost  snahy  zajistit  dostatek  financí  spojená

s podáváním velkého množství žádostí o dotace, granty, či projektů

-  zlepšení  finanční  situace  organizací  zabývajících  se  náhradní  rodinnou

výchovou,  k němuž  dochází  díky  nárokovému  vyplácení  státního  příspěvku  na

doprovázenou  rodinu  je  komplikováno  časovým prodlením při  vyplácení  příspěvku,

taxativním vymezením služeb, na něž může být příspěvek použit, administrativní zátěží

spojenou s jeho poskytováním a rovněž nejistotou spojenou s častou, i zpětnou změnou

nastavení pravidel pro jeho čerpání

- úbytek sponzorů i projektů vypisovaných v této oblasti v souvislosti se změnou

financování pěstounské péče

- významné zhoršení finanční situace organizací provozujících zařízení pro děti

vyžadující  okamžitou  pomoc  v souvislosti  s nastavení  nových  pravidel  pro  jejich

financování ze strany státu

6.8     Spolupráce neziskových organizací s organizacemi 

státního sektoru v oblasti náhradní výchovy dětí

V této  podkapitole  prezentuji  pohled  respondentů  na  spolupráci  neziskových

organizací činných v oboru náhradní výchovy dětí s organizacemi státního sektoru.
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Stěžejním partnerem, s nímž spolupracují neziskové organizace při své činnosti

v oboru  náhradní  výchovy  dětí  jsou  OSPODy v rámci  krajských  a  obecních  úřadů.

Vedle těchto  orgánů respondenti  zmiňovali  rovněž spolupráci  s dalšími  organizacemi

státního sektoru.

Respondenti v rámci rozhovorů referovali o spolupráci s Ministerstvem práce a

sociálních  věcí,  a  to  jednak  při  přípravě  metodických  materiálů,  jednak  v rámci

pilotních programů testování změn zaváděných novelou zákona o SPOD.

C: „..holky odbornice,  sestavovaly různý svoje metodiky vnitřní,  jakoby,  toho

poradenskýho centra,  no a nakonec  z toho čerpalo ministerstvo na vydání  nějakých

metodik …tím jakoby jsme se mohli pak i pochlubit.“

E: „..my jsme byli v tom loňským roce, když novela vešla v platnost, tak my jsme

byli součástí právě pilotního programu, takovýho toho testování, jak to bude fungovat,

byly  jsme  asi  4  organizace  z republiky,  který  byly  v tom pilotním  programu,  a  pod

vlastně kontrolou ministerstva.“

Dalšími  zmiňovanými  organizacemi  státního  sektoru,  s nimiž  spolupracují

neziskové organizace v rámci své činnosti v oboru náhradní výchovy dětí, jsou střediska

výchovné  péče,  dětská  psychiatrická  léčebna,  pedagogicko-psychologické  poradny,

školy.  Respondent,  který spolupráci  s těmito  organizacemi  zmiňoval,  uváděl,  že  tuto

spolupráci  hodnotí  jako  ne  zcela  uspokojivou  v tom  smyslu,  že  jejich  neziskovou

organizaci  nepovažují  za  plnohodnotného  partnera.  Příčinu  vidí  v tom,  že  tyto

organizace  zatím  nejsou  zvyklé  s jejich  organizací  spolupracovat  a  nevidí  ještě

dostatečně výhody, které by mohla tato spolupráce přinášet.

A: „Většina jako těch státních organizací s námi jako s neziskovkou  která se

věnuje  náhradní  rodinné  péči  jako  ne že by úplně  nespolupracovala,  ale  v podstatě

nejsme pro ně partner. …Zatím ještě jakoby z hlediska počtu klientů, nebo okrajovosti té

náhradní rodinné péče, to je skutečně okrajová záležitost pro většinu z nich, nějakým

způsobem výrazně nespolupracujeme…Ta spolupráce není taková, jako na té úrovni, že

by nás respektovali jako nějakou organizaci, která by jim mohla pomoci, ale už se ta

situace malinko lepší. Ono totiž to je taky o zvyku.“

Naproti tomu další respondent, zmiňující spolupráci s Úřadem práce, konkrétně

s oddělením dávek SSP, hodnotí tuto spolupráci jako fungující dobře.

G: „..ale musí být ten klient zajištěn finančně, a tady je spolupráce nutná…a ta

spolupráce s nimi je dobrá..tady bych řekla, že to funguje.“
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Jak  již  ovšem  uvádím  shora,  nejčastěji  zmiňovaným  partnerem  neziskových

organizací  angažujících  se  v oboru  náhradní  výchovy  dětí,  s nímž  probíhá  častá  a

pravidelná  spolupráce,  jsou  v rámci  státního  sektoru  orgány sociálně-právní  ochrany

dětí  pracující  v rámci  krajských  a  obecních  úřadů,  přičemž  neziskové  organizace

zabývající  se  problematikou  náhradní  rodinné  výchovy  mají  povinnost  s OSPODy

spolupracovat, pěstounské rodiny přebírají do své péče se souhlasem OSPODu, kterému

také podávají v pravidelných půlročních intervalech zprávy. Takřka všichni respondenti

charakterizují  pravidelnou  spolupráci  s OSPODy  jako  v zásadě  dobrou,  jsou  s ní

většinou v podstatě spokojeni.

E:  „..jak  funguje  tady  spolupráce  s místním  OSPODem,  tak  řekla  bych  na

partnerský úrovni, scházíme se i mimo, nebo začali jsme se scházet i mimo jednou za

měsíc a půl, ta spolupráce, opravdu si myslím, je dobrá.“

F:  „no,  s těma  spolupracujeme  se  všema,  naprosto  denně  a  kontinuálně,  a,

protože to jinak ani nejde, je to samozřejmě na osobních kontaktech, takže tu spolupráci

v podstatě hodnotím jako dobrou.“

Jedním z důvodů dobré spolupráce s OSPODy je podle respondentů fakt, že si

OSPODy cení přínosu práce konkrétních organizací, spolupráce jim jejich vlastní práci

ulehčuje a napomáhá lepšímu naplňování potřeb klientů.

D: „Tak pro ně je to v podstatě jakoby úleva, taková spolupracující organizace,

která funguje,  na kterou se můžou spolehnout,  že  teda s tím klientem bude nějakým

způsobem pracovat.“

F:  „..spolupráci  v podstatě  hodnotím  jako  dobrou,  tady  (OSPOD)  jsou

samozřejmě rádi, že mají naše zařízení a že ty děti tady mohou svěřovat, hlavně v pátek

odpoledne, v sobotu, v neděli, žejo…“

G:  „Anebo  třetím  místem,  odkud  k nám  přicházejí  klienti,  tak  je  to  právě

OSPOD, a s tím máme vynikající spolupráci. Je to v podstatě pro ně výhodné, protože

když doporučí klientovi spolupráci s námi, tak my na ně máme mnohem více času, ty lidi

dopodrobna poznáme, a není to pro nás jenom čárka nebo nějaký spis, ale jsou to pro

nás konkrétní lidi s konkrétními problémy, a s naší konkrétní podporou a pomocí jakoby

šité na míru.“

Významným  zmiňovaným  aspektem,  přispívajícím  k dobré  spolupráci,  jsou  i

osobní kontakty,  vyplývající  často jednak z faktu,  že poměrně velká část  pracovníků

neziskových organizací, s nimiž jsem hovořila, v průběhu své pracovní kariéry po určitý
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časový úsek sama byla zaměstnána na OSPODu, jednak pak i ze zkušenosti dlouhodobé

dobré spolupráce.

B:  „..nebo při užší spolupráci s některými pracovníky OSPOD, ale to je tam

vlastně už na takové osobní bázi, kdy oni už činnost naší organizace znají a můžou třeba

i některým klientům nás doporučit.“

C: „já si myslím, že jsme pro ně úplně rovnocennej partner, my jsme všichni

v naší  organizaci  pracovníci  ze  sociální  sféry,  a  všichni  jsou  to  odborníci  vlastně

z bejvalýho OSPODu…my jim dáváme informace, naše názory, zkušenosti, a zase oni

nám vyhovují v jiných věcech.“

Přestože  většina  respondentů  považuje  spolupráci  s OSPODy  v zásadě  za

dobrou,  v jejich  odpovědích  se  objevují  zároveň  i  některá  kritická  hodnocení

spolupráce,  nebo  i  podněty,  jak  by  bylo  podle  jejich  názoru  možné  tuto  spolupráci

zlepšit.  V následujícím  textu  tedy  zmiňuji  uváděné  negativní  aspekty  spolupráce

neziskových organizací s OSPODy. 

Opakovaně zmiňovaným negativním aspektem spolupráce se státním sektorem

jsou problémy vyplývající  z nejasností  předpisů a legislativy,  což souvisí zejména se

změnami, které v současné době přináší reforma péče, novela zákona o SPOD a i nový

občanský zákoník.

A:  „ Jediná šance je  udělat  nějakej  generální  pardon,  a do toho budoucího

období to sladit tak, aby ty regulativy, byly jasné předem, dopředu.“

C: „..ve výkladu směrnic, vyhlášek, různých právě jakoby čerpání těch financí,

přesýpání financí,  možnosti poskytování služeb v určitým rozsahu těm klientům, jestli

můžeme tohle nebo jestli můžeme ještě tohle z toho, takže, jo, to jsou různý dotazy a furt

se to nějakým způsobem opravuje.“

V případě  neziskových  organizací  zabývajících  se  náhradní  rodinnou  péčí

pramení  určité  napětí  mezi  nimi  a  OSPODy  z faktu,  že  získávání  a  doprovázení

pěstounů se věnují jak OSPODy, tak i neziskové organizace. Tím vzniká v některých

případech  jakýsi  „boj  o  klienta“,  kdy  neziskové  organizace  zabývající  se  náhradní

rodinnou péčí se často snaží získat do své péče – doprovázení – další pěstounské rodiny

tak, aby jejich počet byl pro činnost jejich organizace optimální. Doprovázení pěstounů

se věnují ale i OSPODy, které někdy neochotně „propouštějí“ pěstounské rodiny ze své

péče, aby je přenechali, se svým svolením, péči neziskové organizace.

A: „ Ale jsou i ty menší města, kde těch pěstounů maj málo, tak třeba přijmou

pracovnici  novou,  a  s každým  pěstounem,  který  jim  ubyde,  z databáze  přicházejí  o
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dotace a pak nemaj peníze na tu pracovnici, takže v zájmu toho města není, abychom se

tam nějak jako chytali, ale naopak, abychom to tam zabalili a nebyli tam a nepůsobili

tam a šli pryč, aby si pěstouni nemohli vybrat, aby museli být pod městem, různě je

upozorňujou, že by mohli mít třeba i problémy, v jednom městě, když budou mít dohodu

jinde, a tak dále, no“

C: „..Svolili nám, že ty pěstouny, pokud se rozhodnou, že se chtějí od nás nechat

doprovázet, že nám je přenechají, přesto tam došlo k třecí ploše v tom, že následně na

to,  když  už  teda ty  lidi  chtěli  dát  tu  výpověď,  tak se  jich  začali  dotazovat,  proč tu

výpověď dali, co je k tomu vede, a proč my jsme lepší, a oni horší, jo, a najednou se ti

pěstouni začli bát toho přechodu k nám, protože samozřejmě oni mají na ně jinej vliv,

navíc samozřejmě je znají, nás neznají, a pořád je to státní organizace, která tam plní

ještě funkci toho dohledu, takže to je zase jiná,..“

Představitelé organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí navrhují, aby se

v této  oblasti  přesunul  větší  objem  práce  na  neziskové  organizace  s tím,  že  práci

s pěstouny  a  jejich  rodinami  by  mohly  v  daleko   větší  míře  zajišťovat  neziskové

organizace,  krajské a obecní  OSPODy by si  mohly ponechat  zejména metodickou a

kontrolní funkci. 

A:  „..my  bychom  si  představovali,  aby  se  ta  náhradní  péče  dostala  do

kompetence  neziskových  organizací.  To  znamená odstátnit  tuto  oblast  a  nechat  tam

spolupůsobit  v daleko  větší  míře  neziskové  organizace,  zejména  co  se  týče

zprostředkování dětí do náhradní rodinné péče.“

A: „..právě ty neziskovky by tuhle oblast mohly převzít, aby ty OSPOĎačky měly

víc času na ten dohled..myslím si, že OSPOD by měl mít pouze funkci kontrolní, a tu

funkci pomocnou by měly mít neziskové organizace.“

C: „ta státní instituce, tak ta hlavně by měla jakoby připravovat ty pěstouny, a

ten neziskovej  sektor by potom už mohl prakticky zajišťovat  samotnej  výkon.  Takhle

kdyby to bylo rozdělený, tak si myslím, že i ten státní sektor by byl jako rád, že se může

naplno  věnovat  právě  tomu vyšetření  těch  pěstounů,  získávání  těch  profesionálních

pěstounů, jo, a ten neziskovej sektor by už jakoby doprovázel ty rodiny a dělal by ten

samotnej výkon tý pěstounský péče.“

Zatímco shora uvedené kritické reflexe spolupráce se objevily v odpovědích více

respondentů,  a  jedná  se  zřejmě  o  běžnou  zkušenost,  některé  kritické  postřehy  se

v jednotlivých odpovědích vyskytly pouze sporadicky, tyto zkušenosti lze považovat za

specifické či ojedinělé.
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Respondent  prezentuje  názor,  že  přidělování  financí  určených  na  činnost

neziskových organizací ze strany krajů a obcí není objektivní.

A: „Ono je to hodně o známosti organizace, často to není o tý kvalitě. Teď se

hodně zdůrazňuje,  že  města se vyjadřují  k tomu,  komu dát  peníze,  to  znamená kraj

napíše na město, kterou tu službu a jak máme podpořit, což tedy některý města dělají

velice  objektivně,  ale  některý  města,  tam  jsou  třeba  takový  ty,  že  si  třeba  bývalý

pracovník OSPODu založí nějakou firmu, nějakou organizaci na to, a teď oni řeknou,

jo, tenhle je dobrej, takže je to takový já na bráchu, brácha na mě, ….některé neziskové

organizace, které znám, hovoří pozitivně, aby na sebe nevrhaly špatné světlo, nicméně

v zákulisí vám řeknou, že mají podobné zkušenosti, jako my.“

Dalším tématem, které se v rámci odpovědí respondentů vyskytlo je domněnka,

že  spolupráci  se  státním  sektorem  může  komplikovat  obava  některých  pracovníků

z inovativnosti či kreativity nestátních organizací.

B:  „  Někdy  mě  třeba  mrzí  i  náhled  některých  pracovníků  právě  oddělení

sociálně-právní ochrany, říkám pouze některých, protože mnozí z nich jsou osvícení a

vědí,  že je dobré služby propojit, ale někteří mají stále takový pocit, že s nimi chceme

třeba v něčem soutěžit, nebo jakoby být lepší, nebo vnášet do té práce nějaké inovativní

metody, a není jim to příjemné..“

Objevuje  se  i  názor,  že  stát,  prostřednictvím  svých  organizací,  projevuje

přílišnou dominanci v rozhodování o způsobu práce s ohroženými dětmi a zajišťování

jejich  výchovy,  s tím  že  o  osudu  dítěte  by  měl  v menší  míře  rozhodovat  úředník

OSPODu,  měl  by  být  kladen  větší  důraz  na  kolektivní  rozhodování,  měly  by  se

například  více  využívat  případové  konference  tak,  aby se  uplatnil  pohled  na  situaci

dítěte a možnosti jejího řešení z více hledisek.

A: „ Máme pocit, že u těch dětí chce zajišťovat služby stát. Pořád argumentují

tím, že brání ty děti, že to je věc státu, tvrdí, že jednají v nejlepším zájmu toho dítěte. Ale

co je ten nejlepší zájem toho dítěte, to už určuje ta sociálka, ne to dítě, a většinou ne

někdo jiný. A minimálně by to mělo být kolektivní, to znamená, myslím si, že by měly

rozhodovat případové konference, kterých by se účastnily neziskovky, město, pěstouni, a

dejme tomu biologický rodiče. A z těchto konferencí, nebo skupinových porad, by mělo

vyjít to nejlepší řešení.“

A: „myslím si, že je to velice neférová situace, kdy neziskovky maj jako partnera

i zároveň konkurenta městský úřady, je to prostě nerovná situace. Pokud se začne řešit

něco, může to vyvolávat konfliktní situace s tím OSPODem, i když se to snažíme řešit
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konstruktivně, můžeme mít třeba jiný názor než OSPOĎačka, můžeme se třeba zastávat

rodiny proti OSPODu, a tak dále, nebo naopak, samozřejmě, a nedělá to dobrotu.“

Následující názor pak reflektuje pro neziskové organizace zabývající  náhradní

rodinnou péčí někdy nepříjemný fakt, že mohou převzít náhradní rodiny do své péče

pouze se souhlasem  OSPODu, kterému se ze své činnosti i zodpovídají, a tato závislost

pak  může  být  v případě  shora  zmiňovaných  názorových  neshod  pociťována  značně

tíživě.

A: „Pak bysme chtěli omezit vliv OSPODů, to znamená udělat z OSPODu místo

represivní spíše pomáhající orgán, tak aby kromě toho městskýho úřadu byly partnerem

i  ty  neziskovky.  Abychom  měli  rovnocenné  postavení.  Abychom  získali  přístup

k informacím, to znamená k databázím dětí, žadatelů a tak dále, abychom se tomu mohli

věnovat více komplexněji.“

Shrnutí:  Probíhá  spolupráce  neziskových  organizací  s celou  řadou  partnerů

z oblasti  státního  sektoru,  ať  již  se  jedná  o  MPSV,  s  nímž  neziskové  organizace

spolupracují  například  při  přípravě  metodických  materiálů,  nebo  v rámci  pilotních

programů testování zaváděných změn, nebo naopak organizace na lokální úrovni, což

jsou  například  střediska  výchovné  péče,  dětské  psychiatrické  léčebny,  pedagogicko-

psychologické  poradny,  školy.  Tyto  někdy  neziskové  organizace  nepovažují  za

plnohodnotného  partnera,  nejsou na  spolupráci  ještě  někdy zvyklé  a  nedoceňují  její

možné výhody.

Stěžejním partnerem neziskových organizací v oboru náhradní výchovy dětí jsou

v oblasti státního sektoru OSPODy v rámci krajských a obecních úřadů, s nimiž probíhá

častá a pravidelná spolupráce, která je i zároveň součástí povinností těchto neziskových

organizací. Respondenti tuto spolupráci hodnotí v zásadě jako dobrou, OSPODy si cení

přínosu práce konkrétních organizací, jež jim jejich vlastní práci ulehčuje a napomáhá

lepšímu  naplňování  potřeb  klientů.  Významným  zmiňovaným  aspektem  dobré

spolupráce  jsou  osobní  kontakty,  vyplývající  ze  zkušenosti   dlouhodobě  dobré

spolupráce i faktu, že část pracovníků neziskových organizací v průběhu své pracovní

kariéry byla rovněž zaměstnancem OSPODu.

Přesto se v hodnocení spolupráce s OSPODy objevují některé kritické aspekty či

podněty ke zlepšení vzájemné spolupráce. Jsou to zejména:

- problémy vyplývající z nejasností legislativy a předpisů, související zejména se

změnami,  jež s sebou nese reforma, novela zákona o SPOD a nový občanský

zákoník
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- problémy neziskových organizací se získáváním nových pěstounských rodin do

své péče k doprovázení, jež jim některé OSPODy nechtějí přenechávat

- zbytečně velký objem práce OSPODů v oblasti práce s pěstounskými rodinami,

kdy neziskové organizace navrhují, aby v daleko větší míře práci s pěstounskými

rodinami  zajišťovaly ony,  zatímco OSPODy by si  ponechaly zejména funkci

kontrolní a metodickou

Spíše sporadicky se pak vyskytly následující kritické ohlasy: 

- neobjektivnost přidělování finančních dotací určených na činnost neziskových

organizací ze strany krajů a obcí

- obavy některých pracovníků OSPODů z inovativnosti či používání netradičních

metod pracovníků neziskových organizací

- přílišná dominance státu v rozhodování o způsobu práce s ohroženými dětmi a

zajišťování  jejich  výchovy,  kdy  by  měl  v menší  míře  rozhodovat  úředník

OSPODu, měl by být kladen větší důraz na kolektivní rozhodování, například

využívání případových konferencí tak, aby se uplatnil pohled na situaci dítěte

z více hledisek

- nepříjemně  je  ze  strany  neziskových  organizací  pociťováno  nerovnocenné,

podřízené  postavení  vůči  OSPODu  v situaci,  kdy  prosazují  v pracovních

záležitostech odlišný názor. Takovéto situace v nich vzbuzují obavy, že za tento

odlišný názor mohou být postiženy.
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Závěr

Ve své  diplomové  práci  se  zabývám zkoumáním role  organizací  občanského

sektoru v řešení problematiky náhradní výchovy dětí v České republice. 

Počet dětí,  vyrůstajících   České republice v ústavních zařízeních je v kontextu

vyspělých  evropských  zemí  vysoký.  Přestože  dnes  jsou  již  dobře  známé  neblahé

dopady,  jež má ústavní výchova na vývoj osobnosti dětí,  a tím i na celý jejich další

život, zůstávala tato situace ze strany státní správy dlouhodobě neřešena. V posledních

letech  ovšem  již  Česká  republika  deklaruje  snahu  problematiku  ohrožených  dětí

koncepčně řešit. V lednu 2012 byla schválena Národní strategie ochrany práv dětí Právo

na dětství, následně byly přijaty i Akční plány k jejímu naplnění, a jakožto významné

legislativní  opatření  byla  v listopadu  2012  přijata  novela  zákona  o  sociálně-právní

ochraně dětí, umožňující realizaci reformy péče o ohrožené děti. Základním principem

této reformy je minimalizovat počet dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních a naopak

umožnit maximálnímu počtu dětí vyrůstat ve své biologické rodině, nebo, není-li toto

možné,  pak  v rodině  náhradní.  Kromě kritiky odborníků i  mezinárodních  organizací

mají  na  tom  značný  podíl  rovněž  organizace  občanského  sektoru,  které  se  touto

problematikou  zabývaly,  účastnily  se  na  jejím  řešení,  iniciovaly  odborné  diskuse,

navrhovaly  opatření  vedoucí  k řešení  problému,  a  rovněž  se  podílely  na  formulaci

konečné podoby reformy. Ve své práci se tedy zabývám tím, jakou roli mají neziskové

organizace v řešení problematiky náhradní výchovy dětí v situaci probíhající reformy

péče o ohrožené děti v České republice.

Souhrnným cílem práce je charakterizovat způsob řešení problematiky náhradní

výchovy dětí v České republice, systém náhradní výchovy dětí v České republice a jeho

problematické oblasti, a dále charakterizovat roli, již hrají neziskové organizace obecně

ve  společnosti  a  konkrétně  pak  v rámci  řešení  problematiky  náhradní  výchovy  dětí.

Hlavní výzkumná otázka zní: „Jaká je role neziskových organizací v České republice

v řešení  problematiky  náhradní  výchovy  dětí?“  Zodpovídám  ji  prostřednictvím

odpovědí na jednotlivé dílčí otázky.

V první  kapitole  práce  vymezuji  její  výzkumný  problém  a  uvádím  zde

výzkumné  cíle  práce  a  jednotlivé  výzkumné  otázky,  ve  druhé  kapitole  se  věnuji

použitým metodám sběru a analýzy dat.

87



Tématu  organizované  občanské  společnosti  se  věnuji  ve  třetí  kapitole,

charakterizuji ji a uvádím typologii jejích organizací a zabývám se funkcemi, jež plní

neziskové organizace  v rámci  společnosti.  Dále se pak zabývám vybranými  teoriemi

osvětlujícími  fungování  neziskových  organizací  ve  společnosti  a  rovněž  v této

souvislosti i teoriemi selhání trhu a státu.

Ve  čtvrté  kapitole  se  zabývám  historií  a  současností  organizací  občanské

společnosti  v České  republice  a  uvádím  jejich  právní  formy,  jež  v současné  době

v České republice existují.

V páté kapitole charakterizuji systém péče o ohrožené děti v České republice,

systém náhradní výchovy v České republice,  a zabývám se zde probíhající reformou

péče o ohrožené děti a rovněž teoretickými koncepty psychické deprivace dětí v ústavní

péči a sanace rodiny, jejichž akceptaci lze považovat za určující pro směřování způsobu

péče  o ohrožené děti  v moderní  společnosti  a jež lze označit  za klíčová  východiska

probíhající reformy péče o ohrožené děti v České republice.

V šesté kapitole se pak zabývám činností neziskových organizací angažujících se

v oboru náhradní výchovy dětí v České republice. Vybírám a odůvodňuji zde adekvátní

teorie jejich vzniku a fungování a uvádím, jakým způsobem naplňují  tyto neziskové

organizace své jednotlivé společenské funkce. Na základě výsledků výzkumného šetření

analyzuji  roli  neziskových  organizací  v řešení  problematiky  náhradní  výchovy  dětí

v České  republice  a  zodpovídám  zde  hlavní  výzkumnou  otázku  prostřednictvím

zodpovězení jednotlivých dílčích výzkumných otázek. 

Neziskové  organizace  se  v oblasti  náhradní  výchovy  angažují  jednak  jako

poskytovatelé  sociálních  služeb,  jednak  pak  jako  osoby  pověřené  sociálně-právní

ochranou dětí. 

Stěžejní  sociální  službou  poskytovanou  neziskovými  organizacemi  v  přímé

souvislosti s problematikou náhradní výchovy dětí jsou sociálně-aktivizační služby pro

rodiny  s dětmi  a  sociální  poradenství,  na  řešení  této  problematiky  se  ale  podílí  i

poskytování dalších sociálních služeb, přestože řešení problematiky náhradní výchovy

není jejich prioritou.  Sem lze zařadit  služby rané péče,  azylové domy,  nízkoprahová

zařízení pro děti a mládež nebo domy na půl cesty.

Neziskové organizace, zabývající se problematikou náhradní výchovy dětí jako

osoby  pověřené  výkonem  sociálně-právní  ochrany  dětí  vykonávají  celou  řadu

v pověření  konkrétně  specifikovaných  činností,  spojených  s vyhledáváním,

poradenstvím a  pomocí  ohroženým dětem a jejich  rodinám a  rovněž  v souvislosti  s
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vyhledáváním  dětí,  jimž  je  třeba  zajistit  náhradní  rodinnou  péči,  vyhledáváním  a

přípravou budoucích pěstounů, a podporou a doprovázením pěstounských rodin.

Konkrétními oblastmi, v nichž se neziskové organizace tradičně angažují, jsou

pak  provozování  zařízení  pro  děti  vyžadující  okamžitou  pomoc,   oblast  práce

s biologickou rodinou ohrožených dětí, oblast náhradní rodinné výchovy a  poskytování

přímé finanční či hmotné podpory jednotlivcům a rodinám v oblasti náhradní výchovy.

Zbývající dílčí výzkumné otázky zodpovídám především na podkladě odpovědí

jednotlivých  respondentů,  jedná  se  tedy  o  pohled  na  danou  problematiku  ze  strany

neziskových organizací samotných.

Za  společného  jmenovatele  činnosti  neziskových  organizací  činných  v oboru

náhradní výchovy dětí lze považovat snahu realizovat jiná řešení životní situace dětí, jež

nemohou být vychovávány v prostředí své biologické rodiny, než je jejich umístění do

ústavní  výchovy.  S tím  koreluje  i  souhlas  jednotlivých  respondentů  se  základními

principy reformy,  jimiž je vytvořit takové podmínky,  aby maximální počet dětí mohl

vyrůstat ve své biologické rodině, a pokud toto není možné, pak v náhradním rodinném

prostředí.  Přestože  tedy  neziskové  organizace  o  změny  systému  v tomto  smyslu

usilovaly,  a  rovněž  se  i  podílely  na  jejich  formulaci  svými  připomínkami,  ne  vždy

s konkrétní  podobou  přijatých  opatření  souhlasí,  neboť  ani  mezi  jednotlivými

neziskovými organizacemi v tomto shoda nepanovala. Jejich postoj a účast na realizaci

se pak liší podle konkrétní činnosti, jíž se v rámci náhradní výchovy dětí zabývají.  

Významným způsobem se na realizaci  reformy podílejí  neziskové organizace

zabývající se náhradní rodinnou výchovou, neboť rozvoj všech forem pěstounské péče,

na  němž  se  spolu  s OSPODy  podílejí,  lze  považovat  za  základní  prvek,  na  němž

probíhající  reforma  staví.  Vyplácením  nárokového  příspěvku  na  doprovázenou

pěstounskou rodinu se  stala  stabilnější  jejich  finanční  situace,  což  spolu  s nárůstem

objemu potřeb jejich služeb vede k rozšiřování stávajících a vzniku nových organizací

poskytujících  podporu  pěstounským  rodinám.  Výhrady  pak  mají  respondenti  z řad

těchto organizací ke stejné výši příspěvků vyplácených na rodinu nezávisle na počtu

dětí,  které  má  rodina  v péči,  ke  kategoričnosti  povinnosti  pěstounů podporovat  styk

svěřeného  dítěte  s jeho  biologickou  rodinou,  k povinnosti  uzavírat  dohodu  o

poskytování pěstounské péče i pro rodiny, které se staly pěstounskými již před přijetím

novely,  a  k absenci  úpravy  institutu  hostitelské  péče  v novele.  Rozdílné  je  pak

hodnocení institutu profesionálního pěstouna ze strany jednotlivých respondentů.
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Velmi  odlišná  je  ve  vztahu  k reformně  situace  neziskových  organizací

zabývajících se provozováním zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které jsou

toho názoru, že k jejich námětům a připomínkám při přípravě reformy a novely nebylo

přihlédnuto. Změny v jejich financování ze strany státu, nastavené novelou, označují za

likvidační,  značnou  komplikací  jejich  činnosti  je  pak  výklad  nového  občanského

zákoníku některými soudy, které děti, jež jsou v zařízení déle než půl roku, umísťují do

ústavní  péče.  Půlroční  lhůtu pro vyřešení  situace  dětí  považují  respondenti  za  často

příliš krátkou, ačkoliv snahou zařízení je umístit děti zpět do rodiny, nebo do náhradní

rodinné péče, jakmile je to možné. Reformě pak vyčítají přílišnou preferenci pěstounské

péče  v situaci,  kdy  je  pěstounů  nedostatek,  a  služby,  které  jejich  zařízení  dětem

poskytuje, jsou s institutem profesionální pěstounské péče srovnatelné.

Respondenti  z organizací  poskytujících  služby sanace  rodiny,  pak  uvádějí,  že

s cíli reformy se ztotožňují, způsob jejich práce se však s přijetím reformy nijak výrazně

nezměnil.

Za přednosti práce neziskové organizace v tomto oboru ve srovnání s činností

státní  správy  respondenti  označují  zejména  možnost  větší  časové  investice  na

jednotlivého klienta,  širší  spektrum nabídky pomoci  ze strany neziskové organizace,

souřadnost  postavení  klienta  a  pracovníka  neziskové  organizace  a  rovněž  relativní

pružnost  rozhodování,  pracovní  doby a pracovní  náplně.  To vše  umožňuje  navázání

hlubšího  a  osobnějšího  kontaktu  s klientem,  lepší  kvalitu  poskytovaných  služeb,  a

z toho pak i vyplývající větší satisfakci z vykonané práce pro pracovníka samotného.

Za  hlavní  negativum  činnosti  neziskové  organizace  pak  označují  pracovníci

zejména  problémy spojené s financováním.  Vedle  tohoto  hlavního problému zmiňují

ještě subjektivně pociťovaný nižší společenský status a velkou časovou náročnost této

práce.  Z nejisté  výše  příjmů  pramení  existenční  nejistota  organizace  i  jejích

zaměstnanců.  Snaha  zajistit  dostatek  financí  je  spojena  s časovou  i  administrativní

náročností  podávání  velkého množství  žádostí  o  dotace či  psaní  projektů.  Ačkoli  se

finanční situace organizací zabývajících se náhradní rodinnou péčí zlepšila tím, že jim je

poskytován nárokový příspěvek na doprovázenou pěstounskou rodinu,  komplikací  je

časová  prodleva  při  vyplácení  příspěvku,  a  rovněž  i  úbytek  sponzorů  a  grantů

vypisovaných  v této  oblasti  v souvislosti  se  změnami  financování  pěstounské  péče.

Významné  zhoršení  své  finanční  situace  v souvislosti  se  změnou  pravidel  jejich

financování ze strany státu uvádějí organizace provozující zařízení pro děti vyžadující

okamžitou pomoc.
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Spolupráce  neziskových  organizací  pracujících  v oboru  náhradní  výchovy  se

státním sektorem, jak uvádějí respondenti, probíhá ať již na úrovni MPSV, například při

přípravě metodických materiálů či při realizaci pilotních programů plánovaných změn,

tak  rovněž  i  na  úrovni  místní,  se  středisky  výchovné  péče,  dětskou  psychiatrickou

léčebnou, pedagogicko-psychologickými poradnami či školami, jež někdy ještě nejsou

zvyklé  považovat  neziskové  organizace  za  plnohodnotného  partnera  spolupráce.

Stěžejním partnerem neziskových organizací v tomto oboru jsou ale OSPODy v rámci

obecních a krajských úřadů, zde je spolupráce častá a pravidelná, je zpravidla součástí

pracovních  povinností  neziskových  organizací.  Respondenti  hodnotí  tuto  spolupráci

v zásadě jako dobrou, OSPODy podle nich vnímají práci neziskových organizací jako

přínos jak pro poskytování kvalitnějších služeb klientům, tak i pro ulehčení své vlastní

práce.  Velkou roli hrají  osobní kontakty vyplývající  ze zkušenosti  dlouhodobě dobré

spolupráce i z faktu, že řada pracovníků neziskových organizací v průběhu své kariéry

na OSPODu  pracovala. Jako hlavní vnímané zdroje problémů ve vzájemné spolupráci

uvádějí  respondenti  nejasnosti  legislativy  a  předpisů,  obavy  pracovníků  OSPODu

z inovativnosti a netradičních metod práce neziskových organizací, ne zcela objektivní

kriteria  přidělování  finančních  dotací,  neochotu  některých  OSPODů  předávat

pěstounské  rodiny  do  péče  neziskových  organizací,  přílišnou  dominanci  některých

úředníků  v rozhodování  o  způsobu práce  s dětmi,  kdy by mělo  v  daleko  větší  míře

probíhat kolektivní rozhodování, a respondenti rovněž zmiňují i obtížnost uplatňování

odlišného názoru vůči pracovníkům OSPODu, kteří jsou jim v nadřazeném postavení a

mohou  je  sankcionovat.  Zároveň  respondenti  navrhují,  že  by  neziskové  organizace

mohly  v daleko  větší  míře  zajišťovat  podpůrnou  práci  s pěstounskými  rodinami,

OSPODy by si v této oblasti mohly ponechat zejména funkci kontrolní a metodickou,

čímž by se v neposlední řadě rovněž snížil objem povinností na OSPODy kladených.

Summary

In  my  work  I  examine  the  role  of  non-profit  organizations  in  the  issue  of

alternative child care in the Czech Republic.
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The situation of children living in the Czech republic in instutional care is for the

long  time  criticised  by  public,  by  experts  and  also  by  international  organizations

because of their  too high number.  The Czech republic  has been trying  to solve this

situation for last  few years.  There was started the reform of the care of endangered

children in the Czech Repubic, in January 2012 was passed The national strategy of

children´s rights protection The right to childhood, and after that also Action plans to it

´s  realization  for  next  years.,  and  in  November  2012,  as  the  important  legislative

measure, also the amendment of Act No. 359/1999 Coll., on social and legal protection

of children. It means, in my work i deal with the role of non-profit organizations in the

situation of ongoing reform of the care of endangered children.

In the opening chapter is specified  the research problem of the work, which  is

the role of non-profit organizations in the issue of alternative child care in the Czech

Republic, formulated summary goal of the work and the main research question.

In the second chapter are given reasons for using of qualitative research strategy,

research  methods  of  analysis  of  texts  and  documents,  and  of  the  method  of  semi-

structured interview and here is also described organization of the research.

In the third chapter is characterized and defined  the civil society, given typology

of it´s organizations, and also here are described  functions of non-profit organizations

in the society. Here are also described chosen theories explaining functioning of non-

profit organizations in the society, and also failure of the state and the market theory.

The fourth chapter deals with the history and the present of civil society in the

Czech  Republic,  and  there  are  also  described  contemporary  legal  forms  of  it´s

organizations in the Czech Republic.

In  the  fifth  chapter  are  characterized  the  system  of  the  care  of  endangered

chidren in Czech Republic, the system of alternative child care in Czech Republic, and

here is also introduced the contemporary reform of the care of endangered children in

the Czech Republic and also two concepts, which can be considered to be fundamental

for this reform, the concept of psychological deprivation of the children in institutional

care and the concept of rehabilitation of the family.

In the sixth chapter is on the basis of results of the research  analysed the role of

non-profit organizations in the issue of alternative child care in the Czech republic, and

through answering partial questions is answered the main research question.

Non-profit  organizations  participace  in  issue  of  alternative  child  care  as

providers of social services, and also as persons authorized for exercise of social and
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legal protection of children. The specific fields of their activities are administration of

facilities  for chidren needed immediate  help,  the work with the biological  family of

endangered children, the alternative family care and also providing direct financial and

material support to individuals and families in the sphere of alternative care of children.

Particular  organizations   participace  in  implementation  of  the  reform of  care

differently, their participation depends on the specific field of their aktivity. While the

orgnizations working in the alternative family care (foster care) take an important place

in  the  implementation  of  reform and  they come  into  blossom,  to  the  organizations

administrating facilities for children needed immediate help brings this reform serious

financial and legislative complications, which endanger their existence. Organizations

working with biological families of children don´t describe any important changes in

their work brought by reform.

As positives of the work of non-profit organizations in the field of alternative

care of children  are by repondents marked various aspects, which in the result lead to

more  intense  and personal  contact  to  the  klient,  and thus  also  the  better  quality  of

provided services, and than also their work gives them the major satisfaction.

The main negatives of the work of non-profit organizations are by respondents

united  with  financing  of  their  orgnizations,  which  takes  with  it  insecurity  of  their

existence, and also heavy administrative and time demands of their effort to arrange for

satisfactory income.

Cooperation  with  organizations  of  state  administration  is  going  on  various

levels. The leading partner in this cooperation are the municipal and regional authorities

providing social and legal protection to children. The cooperation with these authorities

is by respondents evaluated as basically good, despite this respondents  also state some

negatives and some suggestions to change.
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