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Anotace
Systém péče o ohrožené děti prošel v České republice dlouhým vývojem,
který vyústil v novele zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.
Tento zákon přinesl mnoho nových změn zejména v úpravě systému náhradní
rodinné péče, konkrétně ve změnách týkajících se pěstounské péče. Inspirací
těchto změn byl, mimo jiné, systém náhradní rodinné péče v Anglii. Tato práce
přibližuje vývoj anglického i českého systému péče o ohrožené děti a
poukazuje na možné dopady novelizace podle toho, jak je hodnocena
odborníky. V závěru na základě těchto poznatků popisuje možná úskalí
implementace tohoto systému v českém prostředí.
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Summary
The care system for vulnerable children in the Czech Republic went
through significant development, which resulted in the amendment of the
Social and Legal Protection of Children Act No. 359/1999 Coll. This SLP Act
has brought number of changes, especially in looked after children system,
where the foster care has become increasingly supported. The inspiration for
this amendment was, among others, foster care system in England. This
bachelor thesis describes the development of the English and Czech system of
care for vulnerable children and points out the possible impacts of the
amendment with the evaluation by experts. In conclusion, based on these
findings, this work describes the possible limitation in implementation of this
system in the Czech Republic.
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Úvod
Výběr pěstounské péče, jako téma mé bakalářské práce, ovlivnilo aktuální
dění v systému péče o ohrožené děti v České republice a především pak změny,
které nastaly v pěstounské péči po novelizaci zákona 359/1999 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí, který nabyl účinnosti 1. 1. 2013. Přijetím novely tohoto
zákona nastalo mnoho významných změn, které mají za cíl podpořit náhradní
rodinnou péči a to zejména institut pěstounské péče na přechodnou dobu. Tato
novela představuje další zásadní krok v přeměně dlouhodobě nevyhovujícího a
tolik kritizovaného současného systému náhradní péče v České republice, který
má za následek vysoký počet dětí vyrůstajících v ústavní péči.
České republice byl při přípravě změn velkou inspirací systém náhradní
rodinné péče

ve

Velké Británii, kde

pěstounská péče

představuje

nejrozšířenější formu náhradní rodinné péče vůbec a tamní systém je mnohdy
uváděn

jako

příklad

dobré

praxe.

Roční

studium

na

Newman

University Birmingham v rámci programu Erasmus mi umožnilo blíže
nahlédnout do způsobu uspořádání pěstounské péče v Anglii.
Cílem této práce je popsat oba systémy v historickém kontextu a na
základě tohoto vymezit možná úskalí jednotlivých systémů.
V textu se nejprve věnuji systému náhradní rodinné péče v České
republice a jejímu vývoji, jelikož považuji za důležité předložit přehled
historických souvislostí, jež daly tvář současnému přístupu k péči o ohrožené
děti.
Pěstounské péči pak věnuji zvláštní kapitolu, ve které se zaměřím na její
zprostředkování, přípravu a doprovázení pěstounů.
Představením systému náhradní rodinné péče, procesu zprostředkování a
zvláště pak některých typů pěstounské péče v Anglii, bych chtěla ukázat na to,
jak by se dále mohla pěstounská péče v České republice rozvíjet.
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Během mého studia v Anglii jsem nahlédla i do některých problémů, se
kterými se zde v rámci pěstounské péče potýkají. Aktuálně tu bylo vydáno
několik vládních i nevládních dokumentů, které mapují současnou situaci a řeší
i důvody selhávání péče. Proto jsem se rozhodla kapitolu 7 věnovat této
problematice, tedy tomu, jaká úskalí v rámci pěstounské péče v Anglii řeší.
Odkazovat se budu jak na odborné zdroje, tak na vlastní poznatky získané
rozhovory s profesory na Newman univerzitě, tak i se samotnými pěstouny.
V závěrečné kapitole shrnuji některé dopady implementace novely zákona
o sociálně právní ochraně dětí a dále identifikuji možná úskalí systému péče o
ohrožené děti v České republice na základě mých poznatků z Anglie.
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1. Vybrané základní pojmy a použité zkratky
Náhradní péče
Pojem náhradní péče, rovněž se používá termínu náhradní výchova dítěte,
je systém péče o děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou být vychovávány
ve vlastní rodině. Zahrnuje jak péči rodinnou, tak i péči ústavní (Matějček,
1999).
Náhradní rodinná péče
Náhradní rodinná péče je forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno
„náhradními“ rodiči přímo v rodinách. Dítě tak má možnost vyrůstat v co
nejpřirozenějším rodinném prostředí (Matějček, 1999).
Pěstounská péče
Pěstounská péče je jedna z forem náhradní rodinné péče, při které o dítě
pečuje osoba pečující (pěstoun).
Osoba pečující
Osoba pečující je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte, které jí bylo
svěřeno do péče. Osobou pečující může být například osoba, která je
pěstounem, poručníkem dítěte (jestliže o něj pečuje), nebo osoba která má
zájem stát se pěstounem, je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do
pěstounské péče a dítě je jí dočasně svěřeno.
Pěstoun
Pěstoun je osoba pečující, která je odpovědná za výchovu dítěte, kterému
bylo svěřeno do pěstounské péče.
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Osoba v evidenci
Osoba v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které
mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. V daném okamžiku
nemá žádné dítě v péči (Vyskočil, 2014).

Anglie
Spojené království Velké Británie a Severního Irska tvoří čtyři země –
Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Legislativa týkající se náhradní péče
může být jednotlivých zemích odlišná, proto se z praktického hlediska budu
zabývat situací a právním nastavením systému péče o ohrožené děti platným
v Anglii.
Seznam použitých zkratek

NP

náhradní péče

NRP

náhradní rodinná péče

PP

pěstounská péče

PPPD

pěstounská péče na přechodnou dobu

ZOSPOD

zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů

OZ

zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

ČR

Česká republika

LP

lidská práva

EU

Evropská unie

OSPOD

orgán sociálně-právní ochrany dětí

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

RPP

raná pěstounská péče

IPOD

individuální plán ochrany dítěte

11

2. Proč je pro děti důležité vyrůstat v rodině
„“Já jsem“ lze poprvé vyslovit - či spíše se odvážit vyslovit – pouze v něčí
náruči.“
D. N. Winnicott
Člověk se do světa rodí jako nedospělé, nepřipravené, biologicky a
psychicky nedostatečně vybavené mládě, skoro jakoby předčasně. Ze všech
žijících tvorů má nejdelší dobu dospívání. Z počátku je dítě plně odkázáno na
své okolí, rodinu, od které se učí základním vzorcům chování, dovednostem,
návykům a strategiím. Rodina slouží jako tzv. vzorová společnost, mikrosvět a
velmi záleží na tom, jak je dítěti prezentována. Na základě této předkládané
reality si dítě vytváří vnitřní představu o světě i o svém místě ve společnosti.
Prostřednictvím vztahu s pečující osobou dochází u dítěte k uvědomění si
vlastního „já“ i k rozvoji osobnosti (Kovařík, 2004), (Dunovský, 1999),
(Matějček, 1994). Rodinné prostředí poskytuje nenahraditelné zázemí pro
vytváření pevných citových vazeb, pocitu bezpečí a přijetí. Většina vývojových
teorií označuje sociálně emoční vztah za jeden z nejdůležitějších faktorů pro
zdravý duševní i somatický vývoj dítěte (Ptáček, Kuželová, 1, 2011).
To, jaké zkušenosti si člověk odnese ze svého dětství, se později promítne
do výchovy a péče jeho vlastních dětí. A ne jen člověk; byly prováděny
například pokusy na potkanech, které prokázaly, že ti potkani, kteří byli
v mládí opečováváni, o svá mláďata poté také pečovali. Na druhé straně,
neopečovávané mládě o svá mláďata nepečuje a co více, má velké dispozice
k psychickým a dalším problémům a to z důvodu vysoké hladiny stresového
hormonu (Dobrá rodina, 2014).
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Proto, není-li vlastní rodič schopen svému dítěti prostřednictvím mateřské
lásky zajistit bezpečný vývoj a dítě musí jít do náhradní péče (NP), mělo by být
přednostně umístěno do náhradní rodinné péče (NRP). Žádná instituce
nenahradí jedinečné vlastnosti rodiny, ať už biologické, nebo náhradní. Člověk
je od přírody velice přizpůsobivý, dítě je schopné si velmi rychle vytvořit
pevnou vazbu na další pečující osobu, například pěstouna. V ústavním zařízení
chybí dětem potřebné zázemí k vytváření trvalých citových vazeb, rozvíjení
své vlastní identity prostřednictvím mezilidských vztahů, pocit kontinuity a
životního běhu (Ptáček, Kuželová, 2, 2011). Děti se v ústavech setkávají
s vychovatelem, který péči o ně má jako zaměstnání. Vychovatel má svou
vlastní rodinu a nelze tedy očekávat, že se pro dítě z ústavu stane někým, za
kým se bude moci vracet, až z domova odejde.

Kdežto v dobré rodině,

vznikají vztahy trvalé.
Ačkoliv se ústav péče o dítě nazývá dětským domovem, s opravdovým
„domovem“ se dá těžko srovnávat. Pravý význam slova domov má mnohem
vyšší podstatu, než jen místo určené k pobytu. Jak uvádí Prokešová (1999),
domov je tím místem, v němž probíhá dětství a pak i celý život. Zážitky
z prožitého dětství jsou ukotveny hluboko v nás, v našem bytí a nosíme si je
celý život s sebou. Domov je neodmyslitelně svázán láskou, které se nám jako
dětem dostává s naprostou samozřejmostí, aniž bychom se o ni museli
zasloužit. Proto ji autorka nazývá láskou bytostnou. „Jen ten, kdo je bytostnou
láskou připoután, jen ten, kterému byla tato láska poskytnuta… je schopen
odpoutanosti. Láska, původní připoutanost, usnadňuje a připravuje cestu
k budoucí odpoutanosti…, umožňuje cestu k zodpovědnému bytí…, které je
zodpovědné nejen za sebe a za své činy, ale také za ostatní“ (Prokešová, str. 29,
1999).
Je tedy zřejmé, že to, jak a kde dítě prožívá své dětství, vysoce ovlivní
jeho vývoj. U dětí, které vyrůstaly v ústavu, často dochází k sociálnímu
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selhání, právě pro nedostatek toho, co poskytuje domov a rodina. Už jen
samotná změna prostředí, odchod od biologické rodiny a následné umístění do
náhradního prostředí, vystavuje děti stresové situaci. Je tedy zapotřebí kvalitní
NP a to především té rodinné, která by dokázala reagovat na individuální
potřeby psychicky deprivovaných dětí1(Ptáček, Kuželová, 2011).

Podle studií se okolo 30% dětí umístěných do náhradní péče potýká s emočními a
vývojovými poruchami a poruchami chování (Ptáček, Kuželová, str. 2, 2011).
1
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3. Vývoj náhradní rodinné péče na území
dnešní České republiky
Od pradávna se pro děti, které neměly své rodiče, či se jejich vlastní rodiče
o ně nemohli nebo nechtěli starat, hledal náhradní způsob péče o ně. Nejčastěji
se jich ujala osoba blízká. Pokud ovšem taková osoba neexistovala, musel se
hledat jiný způsob péče, například v osobě cizí (poručnictví, adopce, osvojení),
či v umístění do, k tomuto účelu zřízené, instituce (útulek pro opuštěné děti,
nalezinec, sirotčinec).

3.1.

První nalezinec a institut kojných

První instituce pečující o osiřelé děti vznikla na území dnešní ČR v 16.
století v Praze na Malé Straně. Tento Pražský nalezinec byl součástí Vlašského
špitálu, který patřil k nejvýznamnějším ústavům svého druhu. Až do roku 1749
plnil funkci zdravotnického, sociálního a výchovného zařízení (FN Motol,
2012).

Za vlády Marie Terezie a Josefa II vznikalo mnoho podobných

institucí, pečujících o opuštěné děti. Ale vysoká úmrtnost, především těch
nejmenších dětí, vedla k hledání efektivnějších způsobů péče o ně. Kojenci
začali být svěřováni tzv. kojným, později pěstounkám, jejichž způsobilost ke
kojení a péči o děti byla úředně ověřována. Za svou práci dostávaly plat,
nejdéle však do 6 ti let dítěte2 (Dunovský, 1999), (Gabriel, Novák, 2008),
(Matějček, 1999). Poté se děti navracely do své domovské obce a vyrůstaly u
rodin, které se jich dobrovolně ujaly, či byly umístěny v okresním sirotčinci.
Během dalších let se systém péče o osiřelé děti vyvinul v propracovaný systém
mnoha státních zařízení, dětských domovů, které sloužily pouze k dočasnému
pobytu, po dobu, než se dítě bude moci navrátit do své původní rodiny, nebo
Až do roku 1914 platilo, že adoptovat dítě mohl pouze muž a to starší padesáti let
(Dunovský, str. 15, 1999).
2
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než se podaří najít vhodné adoptivní čí pěstounské rodiny. Pouze v krajních
případech děti končily v ústavech pro starší děti (Matějček, 1999). Rakouský
Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. z. s. celý systém poručenství
upravoval (Vránová, 2011).

3.2.

Náhradní rodinná péče v období první republiky

V období první republiky došlo k velkému rozvoji pěstounské péče (PP).
Ta se rozdělovala na 4 typy: PP nalezenecká, PP řízená a kontrolovaná
Okresními péčemi o mládež, PP v tzv. koloniích, PP na základě dohody mezi
rodiči dítěte a pěstouny (Matějček, 1999). Zákon č. 256/1921 o ochraně dětí
v cizí péči a dětí nemajetných definoval pěstouna jako tu fyzickou osobu, které
vykonává cizí péči. Dítětem v cizí péči byly dle tohoto zákona děti „manželské
i nemanželské do dokonaného 14. roku věku, jež jsou v jiné péči něž u otce
nebo matky, ať za plat či bezplatně.“ (Vránová, str. 17, 2011). PP dále
podrobněji ustanovovalo vládní nařízení č. 29/1930. Součástí byl například
výčet povinností pěstounů, ustanovení dozoru nad výkonem péče, povinnosti a
kompetence dozorčích důvěrníků, rozsah a oprávnění k prohlídkám domácností
pěstounů a další (Vránová, 2011).
Základním prvkem NRP v letech 1918 až 1948 byl však institut
poručenství, který upravoval Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. Pokud
se o dítě nemohli nebo nechtěli starat rodiče, dítěti byl soudem ustanoven
poručník, obvykle osoba blízká dítěti. Jeho povinností bylo především
zastupování práv dítěte a zajištění jeho řádné péče a výchovy. Pokud o dítě
nemohl sám pečovat, mohl jej svěřit do péče pěstounovi (Vránová, 2011),
(Matějček, 1999).
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3.3.

Reorganizace náhradní rodinné péče po roce 1948

Po 2. světové válce a zejména po roce 1948 však na našem území nastaly
velké změny v systému péče o děti, které nemohly vyrůstat ve vlastní rodině.
Odpovědnost za tyto děti převzal socialistický stát, jenž za nejlepší způsob
péče o děti zvolil péči kolektivní. Pěstounská péče (PP) byla zákonem č.
69/1952 Sb., o sociálně právní ochraně mládeže zrušena a ty děti, které si
jejich pěstouni neosvojili, musely do ústavů. Zachována zůstala pouze
pěstounská péče příbuzenská, avšak za podmínky, že dítě bude v této rodině
vychováváno k lásce k lidově demokratickému státu (Vránová, 2011),
(Matějček, 1999). Znovu byl institut PP obnoven v roce 1973 zákonem č.
50/1973 Sb., o pěstounské péči a byl využíván pouze v situacích, kdy bylo jisté,
že děti v péči zůstanou dlouhodobě nebo trvale. Avšak přednost měla nadále
péče ústavní. V roce 1963 sice zákon č. 94/1963 Sb. o rodině umožnil svěření
dítěte do péče jiné osoby, což v praxi nejčastěji znamenalo svěření dítěte do
péče příbuzných, nešlo však o návrat ke klasické PP, tak jak byla známa z doby
první republiky. Zákon o rodině dále stanovil podmínky, kdy mohou být rodiče
zbaveni rodičovské zodpovědnosti, a popsal kroky, které následovaly po
odebrání dítěte.

3.4.

Vývoj náhradní rodinné péče po roce 1989

Po pádu komunistického režimu v roce 1989 došlo k přeměně politického
systému a přijetí demokratických principů. To vedlo k rozsáhlým změnám i
v oblasti péče o ohrožené děti. Legislativa systému NRP prošla od roku 1990
až do současnosti mnoha významnými úpravami, kdy postupně docházelo
k odklonu od ústavní výchovy. Novelou zákona o rodině v roce 1998 dostala
NRP přednost před ústavní výchovou. Až do té doby byl soud povinen
zjišťovat, zda ústavní výchova není vhodnější. V roce 2000 nabyl účinnosti
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zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.,(ZOSPOD), kterým byl
mimo jiné zrušen zákon č. 50/1973 Sb. o pěstounské péči a který sjednotil
právní úpravu péče o ohrožené děti. Dále vymezil činnosti orgánů sociálně
právní ochrany dětí (OSPOD) a přesunul úpravu PP do zákona o rodině. Také
byla vypuštěna podmínka předpokladu dlouhodobosti pro pěstounskou péči,
což umožňovalo svěřit dítě i do krátkodobé (přechodné) PP (Vránová, 2011),
(Vyskočil, 2014). V roce 2005 byla zavedena odměna pěstouna ve zvláštních
případech a v roce 2006 byl zákonem č. 134/2006 Sb. zaveden nový institut
přechodné pěstounské péče, neboli pěstounská péče na přechodnou dobu
(PPPD).

3.5.
Slabé stránky systému náhradní rodinné péče,
situace před reformou v roce 2012
Přestože byl legislativně systém NRP v systému NP upřednostňován od
roku 1998 a přestože ČR podepsala v roce 1993 Úmluvu o právech dítěte, kde
v úvodu stojí, že každé dítě má právo vyrůstat v rodinném prostředí, v roce
2011 bylo v ústavech umístěno 7150 dětí starších 3 let. Počet mladších dětí
umístěných v ústavu byl pak 1428 (Středisko náhradní rodinné péče, 1., 2013).
ČR jako jediná země EU neměla a (stále nemá) stanovenou věkovou hranici
přijímání dětí do ústavní péče. Systém péče o ohrožené děti v ČR v mnoha
směrech nenaplňoval práva dětí dle Úmluvy. Do roku 2013 nebyl kladen
dostatečný důraz na zajištění vývoje dítěte, které nemůže zůstat se svými
biologickými rodiči v jeho přirozeném prostředí, nebo v NRP, také síť služeb
pro práci s rodinami nebyla dostačující. Pro chybějící standardy kvality práce a
metodiky pracovních postupů nebyla zajištěna efektivní ochrana všech dětí a
praxe v jednotlivých zařízeních se velmi lišila (Česká republika, 1, 2012).
Dalším a stále přetrvávajícím problémem je meziresortní roztříštěnost.
Péči o ohrožené děti zajišťuje více orgánů státní správy. Jsou jimi Ministerstvo
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práce a sociálních věcí; Ministerstvo spravedlnosti; Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra
(Středisko náhradní rodinné péče, 1., 2013). Je velmi obtížné tak dosáhnout
ideální spolupráce těchto orgánů. Další komplikace nastává v přesouvání
odpovědností, když dítě roste, či se mění jeho potřeby.
V ČR děti bývají ve více než 50% případů odebírány z rodiny ze
sociálních důvodů, jako jsou nevyhovující bytové a materiální podmínky
v rodině (Dohnalová, 2011). Jak ukazuje následující graf, v roce 2011 bylo do
kojeneckých a dětských domovů pro děti do 3 let přijato ze sociálních důvodů
34,4 % dětí, což z celkového počtu 1428 činní 491 dětí.

Graf 1

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2012

19

Za tuto skutečnost a za velký počet dětí umístěných do institucionální péče
čelí ČR dlouhodobé kritice ze strany mezinárodních institucí, hájících lidská
práva (LP) a práva dětí. Ústavní výchova totiž představuje zásadní ohrožení
duševního a sociálního vývoje dětí, …„což z prognostického hlediska pak
znamená výrazný handicap pro další uplatnění v dospělosti. Kritickým
obdobím pro vývoj dítěte je zejména věk 1 až 3 roky“(Matějček, str. 21, 1999).
Každé dítě má právo vyrůstat v rodině. Pokud nemůže žít v rodině vlastní,
podle českého komisaře pro Evropskou unii (EU) pro zaměstnanost, sociální
věci a rovné příležitosti, (Evropská komise, 2012) pak by mělo vyrůstat u
pěstounů.
Asi jedním z nejznámějších případů tohoto druhu je kauza rodiny
Wallových. Pracovníci OSPOD označili bytové podmínky této rodiny za zdraví
ohrožující a český soud nařídil ústavní výchovu pro všech pět dětí. Manželé
Wallovi však podali stížnost k Evropskému soudu pro LP a ten shledal, že děti
nebyly vystaveny násilí nebo špatnému zacházení, ani pohlavnímu zneužívání.
V daném případě nebyl zjištěn ani nedostatek citového zázemí dětí ani
znepokojivý zdravotní stav nebo psychická nerovnováha rodičů (ESLP, 2006).
Jediným důvodem odebrání, byl materiální nedostatek, který však mohl být
vyřešen jinak, než rozdělením rodiny. Jan Pfeiffer upozorňuje na to, že i
z ekonomického hlediska, je mnohem výhodnější pomoci dané rodině vyřešit
její nepříznivou sociální situaci, jelikož náklady na NP o dítě, které bylo rodině
odebráno, budou mnohonásobně vyšší (Vondra, 1, 2013).
Výbor Organizace spojených národů (OSN) pro práva dětí opakovaně
vyzýval ČR, aby vytvořila strategie ke snížení počtu dětí žijících v ústavní
péči. Umisťování dětí do ústavů by mělo být používáno až jako ta poslední
možnost. Dále OSN nabádala ČR k rozvoji komunitních služeb rodinného typu
a PP (Česká republika, 2012).

Na období 2009 až 2011 byl vládou ČR

schválen Národní akční plán k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti,
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který vymezoval klíčové aktivity, jenž by vedly ke zvýšení kvality práce
s ohroženými dětmi a rodinami. Podmínkou pro jakoukoliv zásadní přeměnu
systému proto bylo v první řadě překonání „vzájemného resortního vymezení a
nastolení společných postupů“ (MPSV, str. 1, 2009). Navrhované změny se
tedy dotýkaly všech složek systému, bez ohledu na konkrétní zodpovědný
resort. Národní akční plán byl pojat jako soubor analýz a opatření s důrazem na
sjednocení práce s ohroženým dítětem a rodinou.
Započal se tak další krok v procesu transformace systému práce
s ohroženými dětmi a rodinami, na jehož konci má dojít ke zvýšení kvality
práce a dostupnosti služeb pro ohrožené děti a rodiny; sjednocení postupů
pověřených osob; snížení počtu dětí dlouhodobě umístěných ve všech typech
ústavní péče posílením preventivní složky a rozvojem podpůrných služeb pro
ohrožené děti a rodiny; a ke zvýšení životních šancí dětí (MPSV, 2009).
Toto období završila schválená novela ZOSPOD na podzim roku 2012 a
s ní spojené další legislativní úpravy.

3.6.
Reforma systému péče o ohrožené děti a novela
zákona o sociálně-právní ochraně dětí v ČR v roce 2012
Dlouho očekávaná novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, která reformuje systém péče o ohrožené děti v ČR, byla
definitivně schválena Poslaneckou sněmovnou dne 7. 11. 2012. Jejím cílem je
především ochrana práv dětí. Je nutné vytvořit takové podmínky, aby se
každému dítěti dostávalo všestranného rozvoje v jeho přirozeném rodinném
prostředí, nebo v NRP. Zavedením standardů a sjednocením postupů OSPOD
dojde k celkovému zvýšení kvality systému, který bude více orientován na
prevenci. MPSV si od této novely slibuje: „Rozvoj náhradní rodinné péče,
zvýšení podpory pěstounské péče, hmotné zajištění pěstounské péče na
přechodnou dobu, změnu způsobu příprav pěstounů, vytváření podmínek pro
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zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské
rodiny“ (MPSV, 1, 2012). Účinnosti nabyla 1. 1. 2013.
Miloslav Macela, bývalý ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí,
označován za „architekta“ reformy, uvádí, že motivací ke změně systému mu
byl, kromě jednotlivých příběhů dětí a rodin, fakt, že 70% prodejců Nového
Prostoru jsou absolventi dětského domova a statistiky z ministerstva vnitra
ukazují, že 55% dětí, které prošly dětskými domovy, a 86% dětí, které prošly
výchovnými ústavy, spáchalo v dospělosti trestný čin (Růžička, 2011). Podle
něj by transformace měla probíhat tak, že se služby přesunou z institucí do
terénu za klientem. Dosud ČR vynakládala 75% lidských a materiálních zdrojů
v systému péče o ohrožené děti na ústavní péči, tudíž na prevenci a sanaci
rodin zbývalo pouhých 25%. Do budoucna by to mělo být přesně obráceně, tak
jak je to běžné v zemích EU (Růžička, 2011).

Obrázek 1
Česká republika

Evropské systémy

25%
Sanace
NRP

25%
Ústavní péče

75%
Ústavní péče

75%
Prevence
Sanace rodiny
Terénní práce
Náhradní rodinná péče

Zdroj: Růžička, str. 20, 2011
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Již přípravy této reformy měly za následek „rozdělení“ odborné i laické
veřejnosti na ty, kteří jsou pro reformu a s její přípravou aktivně pomáhají a na
ty, kteří ji usilovně kritizují. Hlavním argumentem kritiků bylo varování, že
kvalitních pěstounů nikdy nebude dostatek a že jejich motivace bude
především finanční zisk. Dále, že pro určitou skupinu dětí, pro ty se
specifickými výchovnými potřebami, bude ústav vždy jediným vhodným
řešením, z důvodu odbornosti služby, kterou tyto ústavy poskytují. Na druhou
stranu zastánci novely prohlašují, že chránit děti znamená chránit děti a ne
pracovní místa. Odbornost velkokapacitních ústavů totiž nemůže být nikdy
dostačující natolik, aby dokázala individuálně řešit potřeby dětí, jejichž
anamnézy jsou zcela odlišné. Je třeba si uvědomit, že často se v jednom
zařízení sejdou děti, které byly odebrány svým rodičům ze sociálních důvodů
s dětmi, které si prošly týráním nebo sexuálním zneužíváním.
3.6.1.

Názory odborné veřejnosti na reformu

Názory odborných kruhů na reformu a proces transformace obecně se
liší. Edice Otvíráme, vydávaná od roku 2011 Nadací Terezy Maxové přináší
v každém čísle rozhovory s lidmi, kterých se reforma bezprostředně týká.
Všichni mají stejný cíl, blaho dětí, avšak v pohledech na to, jak ho dosáhnout,
už se tolik neshodují. Například Marie Vodičková, předsedkyně Fondu
ohrožených dětí si myslí, že reforma v téhle podobě nemá smysl. Její pohled je
pochopitelný, bojí se o existenci Klokánku, zařízení poskytující okamžitou
pomoc, které založila a se kterými reforma v jejich současné podobě
v budoucnu nepočítá. Upozorňuje také na to, „že práce s ohroženými rodinami,
která by vedla ke zlepšení jejich situace je možná, až když tu bude sociální
bydlení a dávky budou takové, aby to rodinám stačilo k uživení…“ (Růžička,
Vondra, str. 26, 2012).
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Věduna Bubleová, ředitelka Střediska náhradní rodinné péče, vidí v novele
zákona „naději na zásadní změnu v zastaralém, nekomunikujícím a
nekoordinovaném systému péče o ohrožené děti u nás“ (Růžička, str. 9, 2012).
Oceňuje, že teď bude zákonem upřednostňována NRP před péčí ústavní a za
významnou část považuje propracování institutu pěstounské péče na dobu
přechodnou – tzv. profesionální pěstounské péče, který byl zaveden v roce
2006, avšak používán zřídka. V zákoně by navíc velmi uvítala zákaz
umisťování dětí od 0 do 6 let do ústavních zařízení (Růžička, 2012). Oldřich
Matoušek, psycholog a vysokoškolský pedagog na celou věc nahlíží tak, že
reforma je „prvním krůčkem, k pootočení kormidla správným směrem, ale
větší část všech změn, nejen na poli legislativy, ale i v praxi, na jejichž konci
bude fungující systém, je ještě před námi. V téhle oblasti jsme ve srovnání s
Evropou, a to i s částí té postkomunistické, zaostalým státem“ (Vondra, 2, str.
8, 2013). Také Jan Pfeiffer, psychiatr a expert na de-institucionalizaci péče
nahlíží na celou věc jako na problém postoje české společnosti, ve které
přetrvávají zažité stereotypy:
„Myslím, že onen odpor k reformám v ústavní péči je součástí širšího
fenoménu paternalistické víry v instituce, staré pořádky, nepochopení konceptu
lidských práv. Součástí tohoto fenoménu je i výrazná citlivost na kritiku z
vnějšku. Potřebujeme zkrátka víc zdravé zvědavosti, víc nezkreslených
informací, víc skutečného zájmu o to, jak to dělají jinde. A také víc sebevědomí,
díky němuž nebudeme kritické připomínky vnímat jako útok, nýbrž jako snahu
pomoci“(Vondra, 2013).
Marta Konvičková, z OSPOD na Praze 2, podobně jako Hana Pazlerová
z FF UK, upozorňuje na to, že k tomu, aby mohlo dojít k realizaci všech
opatření novely, je třeba navýšení počtu pracovníků OSPOD. Je totiž běžnou
praxí, že na jednu pracovnici připadá 360 případů za rok (Růžička, 2012),
(Vondra, 2013).
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Alexandr Krško, ředitel dětského domova v Novém Strašecí kladně
hodnotí, že reformou dojde ke zkvalitnění PP a ke zvýšení společenské prestiže
pěstouna. Avšak má dojem, že při tvorbě nových koncepcí NP nebyly
zohledněny problémy, se kterými se potýkají v zahraničí (Růžička, 2012).
3.6.2.

Některé legislativní změny v oblasti náhradní rodinné péče:

Celková reforma se nedotýká pouze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ale jde o komplexní proces změn, který povede ke
zkvalitnění systému péče o ohrožené děti. V zákoně o rodině například přibylo
upřesnění, že „za vážné ohrožení nebo vážné narušení výchovy dítěte se
nepovažují nedostatečné bytové poměry nebo majetkové poměry rodičů dítěte
nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče, jestliže jsou jinak tyto osoby
nebo rodiče způsobilí zabezpečit řádnou výchovu dítěte a plnit povinnosti
vyplývající z jejich rodičovské zodpovědnosti“ (§46 zákona 94/1963 Sb., o
rodině). Dále omezuje dobu, na kterou může být nejdéle nařízena ústavní
výchova a to na 3 roky. Změny byly například provedeny i v zákoně o
organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v zákoně o pojistném na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v zákoně o
důchodovém pojištění, o veřejném zdravotním pojištění, o nemocenském
pojištění. V těchto zákonech došlo k zavedení nového okruhu osob, u kterých
zaměstnavatel musí platit část pojistného za své zaměstnance. Jsou jimi osoby
pečující a osoby v evidenci, kterým je vyplácena odměna pěstouna.
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3.6.3.

Některé změny v oblasti pěstounské péče

Změny se tedy obecně týkaly oblasti zprostředkování a výkonu PP, PPPD;
navýšení pěstounských dávek a jejich převodu ze systému státní sociální
podpory - nově se vyplácení dávek PP řídí zákonem ZOSPOD; zrušení zařízení
pro výkon PP (MPSV, 2, 2012). Podrobněji se budu věnovat tomu tématu
v kapitole 5.
3.6.4.

Národní strategie ochrany práv dětí – Právo na dětství

Za zajištění ochrany práv dětí, podle Úmluvy o právech dítěte je
zodpovědný stát. A proto, mimo jiné také na základě doporučení výboru OSN
pro práva dítěte, se ČR zavázala vybudovat do roku 2018 funkční systém, který
zajistí důslednou ochranu všech práv dětí a naplňování jejich potřeb. Došlo tak
k vytvoření Národní strategie ochrany práv dětí – Právo na dětství, jež byla
schválena vládou ČR 4. ledna 2012. Cílem 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“(MPSV, 3,
2012).
Národní strategie se zaměřuje především na deinstitucionalizaci systému
péče o ohrožené děti a snaží se o to, aby děti mohly vyrůstat v náhradní péči
rodinné. Ústavní zařízení mají být postupně s úbytkem dětí transformována na
taková zařízení, která budou poskytovat individuální pomoc a podporu dětem a
rodinám (i náhradním) v jejich přirozeném rodinném prostředí (MPSV, 2007).
K naplnění Národní strategie a v přímé návaznosti na ukončení Národního
akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti pro rok 2009
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až 2011 byl schválen Akční plán na období 2012 až 2015, kde na jeho konci,
po splnění popsaných cílů a úkolu má vzniknout jednotná právní úprava
k ochraně práv dětí, do popředí se dostane prevence a práce s dětmi a rodinami
a podpořena bude NRP3(MPSV, 3, 2012).

Důležitou úlohu v tomto úsilí hraje PP, s důrazem na realizaci PPPD, která by mohla
vysokému počtu děti v ústavní výchově zamezit.
3
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4.

Současný systém náhradní rodinné péče
v České republice
4.1.

Uvedení do problematiky

Za každé dítě nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, což bývá
zpravidla biologický rodič. Rodinné právo, včetně souhrnu práv a povinností
rodičů, od 1. 1. 2014 upravuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (OZ).
V situacích, kdy rodiče řádně neplní své povinnosti, které z této rodičovské
zodpovědnosti vyplývají a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud tuto zodpovědnost
omezí. V závažnějších případech mohou být rodiče zbaveni rodičovské
zodpovědnosti úplně (Česká republika, 2, 2012). Zodpovědnost za výchovu,
péči a bezpečí těchto dětí pak přebírá stát a soudem určený opatrovník příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, který má za úkol najít co
nejvhodnější řešení té konkrétní situace. S ohledem na jeho nejlepší zájem, dítě
se buďto vrací zpátky do své rodiny, a pokud to není možné, je umístěno na
základě rozhodnutí soudu do jedné z forem NP. Náhradní péče je v ČR tedy
upravena primárně OZ a ZOSPOD. OZ zdůrazňuje, že před každým
rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, soud musí dítěti poskytnout
potřebné informace a prostor pro vyjádření vlastního názoru, kterému bude
věnována patřičná pozornost4 (Novotná, 2012). Nejlepší zájem dítěte je pojem,
který se objevuje ve všech mezinárodních smlouvách dotýkajících se práv
dítěte a je klíčovým principem Úmluvy o právech dítěte z roku 1989. Sociálněprávní ochrana dětí, tak jak ji vnímáme dnes, je výsledkem rozsáhlých změn

4

V závislosti na věku a schopnosti dítěte informacím porozumět, soud vyslechne názor osoby,
která není v rozporu se zájmy dítěte a je schopna zájmy dítěte ochránit (Novotná, 2012).
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v oblasti právní a společensko-kulturní a je úzce spojena s konceptem LP
(Pemová, Ptáček, 2012).
Současná NP zahrnuje dva odlišné modely výchovy dítěte, a to náhradní
péči rodinnou, kam patří například osvojení a PP, a dále náhradní péči ústavní,
která zahrnuje například kojenecké ústavy, dětské domovy a diagnostické
ústavy. Do obou forem NP přicházejí děti, jejichž rodiče se o ně nemohou,
nedovedou, nebo nechtějí starat. To se projeví nedostatečným uspokojováním,
nebo úplným zanedbáním potřeb dětí. Důvodem takového jednání bývá často
vlastní nedospělost rodičů, neschopnost adaptace na nově vzniklou situaci,
která čítá zodpovědnou péči o nově narozené dítě, nebo spory mezi rodiči,
případně rozvod (Dunovský, 1999). Gabriel a Novák (2008) také upozorňují na
to, že maximálně jedno nebo dvě děti ze sta opuštěných a v péči, jsou sirotky
v opravdovém slova smyslu. Jak již bylo uvedeno v kapitole 3, vysoké
procento dětí je z rodin odebíráno ze sociálních důvodů a bývají označovány za
„sociální sirotky“ (Gabriel, Novák, 2008).
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4.2.

Formy náhradní rodinné péče

Současný systém NRP v ČR přehledně znázorňuje následující schéma
(Obrázek 2). Graf 2 pak ukazuje počty dětí v NRP a to podle typu.

Obrázek 2 - Typy NRP a instituty k ochraně zájmů dítěte

Zdroj: Středisko náhradní rodinné péče, 2013
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Graf 2
Počet dětí v NRP podle typu k 31.12.2013

2013

2012

2011

výchova jiné fyzické osoby než rodiče

poručenství s osobní péčí poručníka

pěstounská péče na přechodnou dobu

pěstounská péče

2908

108

8498
4993

2854

29

7622
4773

2740

3

4660

7460

Zdroj: autorka (statistiky MPSV)
4.2.1.

Osvojení

Osvojení je v ČR nejčastěji realizovanou a také nejvyšší možnou formou
NRP. Procesem osvojení vzniká mezi dítětem, které je právně volné5, a
osvojitelem, kterým můžou být manželé, nebo jednotlivec, takový právní vztah,
jenž je totožný mezi rodiči a jejich dětmi. V případě osvojení zanikají mezi
osvojeným dítětem a biologickou rodinou rodičovská práva a povinnosti a nově
přecházejí na osvojitele. Dítě tak získává novou rodinu a dostává se na úroveň
biologických dětí svých osvojitelů. S tím souvisí i vyživovací povinnost, kterou
mají osvojitelé vůči dítěti a později i naopak. Osvojitelé nemají nárok na žádnou
odměnu za péči o dítě, jsou jim však dostupné běžné dávky pro rodiny s dětmi ze
sociálních systémů a peněžitá pomoc v mateřství (Vyskočil, 2014), (Matějček,
1999).

5

Způsoby uvolnění jsou popsány v OZ
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V současné době právní úprava již nerozlišuje osvojení na zrušitelné a
nezrušitelné. Také nově osvojitelům vznikla povinnost informovat dítě o tom, že
bylo osvojené a to nejpozději do zahájení školní docházky. Pokud osvojované dítě
dosáhlo alespoň 12 let, je třeba i jeho souhlasu k osvojení (OZ). V případě, kdy se
pro dítě nedaří nalézt náhradní rodinu z České republiky, lze využít také
mezinárodního osvojení. Zprostředkování zajišťuje Úřad pro mezinárodně právní
ochranu dětí, jenž se řídí Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním
osvojení (Vyskočil, 2014).

4.2.2.

Poručnická péče

Poručenství se nejčastěji využívá u starších dětí než mladší školní věk.
Poručník je zákonným zástupcem dítěte, avšak nevzniká mezi nimi právní vztah,
jaký je mezi rodiči a jejich dětmi. Pokud poručník zároveň o dítě osobně pečuje,
má nárok na peněžité příspěvky, podobně, jako pěstoun (OZ), (Gabriel, Novák,
2008).

4.2.3.

Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče

Jedná se o zajištění osobní péče o nezletilé dítě jinou osobou, než jsou rodiče,
což bývá zpravidla příbuzný dítěte a to po dobu, po kterou o dítě nemůže pečovat
rodič. Soud vymezí rozsah práv a povinností pečující osoby k dítěti. Rodičům
dítěte zůstává zachována rodičovská zodpovědnost, včetně vyživovací povinnosti
a jsou nadále zákonnými zástupci dítěte, není-li stanoveno jinak. Pečující osoba
nemá nárok na odměnu za poskytovanou péči, dostává však výživné na dítě
(Vyskočil, 2014), (OZ).

4.2.4.

Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu

Z důvodu zaměření této práce bude institutu PP a pěstounské péče na
přechodnou dobu (PPPD) v ČR věnována následující samostatná kapitola 5.
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Pěstounská péče v České republice

5.

PP, jako jedna z forem NRP, je uzákoněna v OZ a v ZOSPOD. Jedná se o
státem zprostředkovávanou, garantovanou, řízenou a kontrolovanou formu
NRP, kdy je dítěti zajištěna péče v přirozeném domácím prostředí rodiny
(Matějček, 2002). Pokud nemůže o dítě osobně pečovat žádný z rodičů ani
poručník, může být dítě soudem svěřeno do PP fyzické osoby, tou je, podle
znovelizovaného ZOSPOD„osoba pečující“ (pěstoun), či do PP společným
pěstounům, pokud jsou manželé. V souvislosti se zakotvením institutu PPPD
vzniklo také označení „osoba v evidenci“. V praxi se upřednostňuje svěření
dítěte do PP osobě příbuzné, nebo dítěti blízké. Pokud to není možné, pečující
osobou se může stát osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování
NRP.
PP má přednost před péčí ústavní, je institutem dočasným a je kladen
důraz na zachování vazeb mezi dítětem, biologickými rodiči i dalšími osobami
blízkými dítěti. Povinnosti a práva vyplývající z rodičovské odpovědnosti
zůstávají nadále rodičům, s výjimkou práv a povinností, které zákon stanoví
pěstounovi. Na rozdíl od osvojení, pěstoun má nárok na peněžitou odměnu za
poskytovanou péči. Odměna pěstouna a další dávky PP budou podrobněji
popsány v samostatné podkapitole.
PP vzniká rozhodnutím soudu a ten také rozhoduje o případném zrušení.
Rodiče dítěte jsou účastníky soudního řízení a rozsudek se jim doručuje. Vědí
tak, kde jejich dítě vyrůstá. Rodiče dítěte také mají právo požádat o navrácení
dítěte do jejich péče, a to tak, že podají žádost na soud o zrušení PP. Ten pak
rozhodne na základě zprávy a posudku příslušného OSPOD (Raná pěstounská
péče, 2012). Požádá-li o zrušení PP sám pěstoun, je mu vždy vyhověno. PP
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automaticky zaniká dosažením zletilosti dítěte. Doba může být prodloužena,
nejdéle však do 26 let věku dítěte, je-li nezaopatřené6 (ZOSPOD).

5.1.

Typy pěstounské péče

Současná legislativa rozlišuje pouze PP a PPPD. Před reformou však bylo
běžné rozlišovat PP na individuální, skupinovou, klasickou (PP vykonávána
cizími osobami) a příbuzenskou (vykonávána prarodiči, nebo jinými
příbuznými). Za individuální péči byla považována ta PP, kdy dítě vyrůstalo
v přirozeném domácím prostředí u pěstounů a skupinová PP probíhala
v zařízeních pro výkon PP, nebo v tzv. SOS dětských vesničkách (Matějček,
1999). Novela ZOSPOD však zařízení pro výkon PP dále neupravuje a to
proto, že nově vznikající systém NRP existenci specializovaných zařízení pro
výkon PP považuje za nadbytečné. Dohody, které byly doposud uzavírány
mezi zřizovateli těchto zařízení a pěstouny mají být nahrazeny dohodou o
výkonu PP, tak jako v případech individuální PP (Česká republika, 2012).
V souvislosti se skupinovou PP Gabriel a Novák (2008) upozorňují na
možná rizika, která se mohou u velkých pěstounských rodin vyskytnout.
Někteří pěstouni, třebaže s dobrým úmyslem „zachránit co nejvíce dětí“, pak
přehlížejí, že jejich rodičovská kapacita není neomezená a to se pak často
projeví na kvalitě poskytované péče. Proto se v současné době doporučuje,
aby nejvyšší počet dětí v jedné rodině nepřekročil 6.
Pojem nezaopatřené dítě je vymezen v § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře. Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté,
nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se:
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost
pro nemoc nebo úraz, anebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou
výdělečnou činnost.
d) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě
také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a
nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
6
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PP příbuzenská je nejčastěji vykonávána prarodiči, v menší míře pak
jinými příbuznými, jak ukazuje následující graf č. 3.
Graf 3
Počet osob, které mají svěřeno alespoň jedno dítě do
pěstounské péče - podle vztahu k dítěti (data k 31.12.2013)
prarodiče

jiný příbuzní

cizí
5640

4922

4722

3822

3492

3083
1511

1630

1796

2011

2012

2013

Zdroj: autorka (statistiky MPSV)
Tento typ PP však vykazuje mnoho specifik, které se jeví jako
problematické.

Matějček (1999) například poukazuje na to, že lidem

v pokročilejším věku ubývají fyzické i psychické síly a zvyšuje se úzkostnost.
Snížená schopnost adaptace se může projevit i neporozuměním problémů
moderní doby, se kterými se dítě potýká a tomu pak schází někdo, s kým by se
mohl identifikovat a radit se o věcech, které dnešní náročný svět přináší.
Zároveň se však v praxi často objevuje neochota pěstounů prarodičů přijmout
nabízené rady odborníků, i když by jí bylo třeba (Gabriel a Novák, 2008). To
může být způsobeno tím, že si „hájí intimitu rodinného soužití“ (Matějček, str.
51, 1999) a jejich péče o dítě se více podobá péči adoptivních rodičů, než
pěstounů.

35

V systému NRP se dále využívá pojmu „předpěstounská péče“. Do péče
budoucích pěstounů7 může být dítě svěřeno i před rozhodnutím soudu, na
základě rozhodnutí OSPOD a to se souhlasem rodičů. Toho není třeba, je-li
dítě umístěno v ústavní výchově, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, nebo v PPPD (MPSV, 1., 2013).
5.1.1.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Tato nová forma NRP byla v ČR zavedena v roce 2006, nicméně až do
roku 2013 nebyla pro nedostačující a nejasné podmínky téměř využívána.
PPPD je mnohdy přezdíváno profesionální pěstounská péče z důvodu jejího
specifického poslání8. PPPD se využívá tehdy, nejsou-li biologičtí rodiče dítěte
„dočasně, po určitou dobu schopni vykonávat své rodičovské povinnosti a o
dítě soustavně a kvalitně pečovat, nebo když se pro dítě teprve zajišťuje
dlouhodobější řešení ve formě klasické pěstounské péče či osvojení“ (Gabriel a
Novák, str. 54, 2008).
PPPD je určena pro všechny věkové kategorie dětí, v praxi se však
nejčastěji využívá u novorozených dětí, v tzv. rané pěstounské péči (RPP).
Cílem RPP je zajistit novorozeněti hned po narození náhradní rodinu (i kdyby
jen na krátkou dobu, než bude možné jeho umístění do původní, osvojitelské,
nebo jiné trvalé rodiny), aby nemuselo být umístěno do kojeneckého ústavu.
Tím se minimalizuje vznik závažných deprivací, které si pak dítě s sebou nese
celý život (Raná pěstounská péče, 2012).

do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje zákonem stanovené podmínky
(MPSV,2013)
8
„pomoci dětem a mladým lidem v nouzi, podpořit je při uspokojivém překlenutí období
rozhodování a jejich dalším osudu, usnadnit jim zvládnutí situace, když se ocitnou náhle mimo
domov; poskytnout rodičům čas na vyřešení osobních problémů či vztahů; diagnostika, terapie
a prognóza dalšího vývoje dítěte“, (Gabriel a Novák, str. 54, 2008).
7
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Dle ZOSPOD dítě může být v PPPD nejdéle 1 rok, přičemž soud je
povinen nejméně jednou za 3 měsíce přezkoumat, zda důvody, pro které bylo
dítě svěřeno do PPPD, stále trvají (§ 27a, odstavec 7, ZOSPOD).

5.2.

Motivace přijetí dítěte do pěstounské péče

Před podáním žádosti o svěření dítěte do PP by měl mít žadatel
promyšleno, jaká je jeho motivace k pěstounství. Mezi nejčastější důvody patří
touha po dítěti, touha udělat dobrý skutek a pomoci dítěti, nebo třeba pocit
prázdného hnízda, když vlastní děti dorostou a přetrvává potřeba zúročit své
vychovatelské dovednosti (Bubleová a kol., 2013) Následující graf zobrazuje
odpovědi dotazníkového šetření9 na otázku „Jaký byl hlavní důvod, proč jste o
přijetí dítěte do pěstounské péče uvažoval/a?“.
Graf 3

Zdroj: středisko náhradní rodinné péče, 2013
Omnibusové šetření, s cílem zjistit vnímání PP v jednotlivých zemích, na reprezentativním
vzorku populace 18-65 let ve vybraných zemích Evropy, které se uskutečnilo v květnu 2013
(Středisko náhradní rodinné péče, 2013)
9
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Touha pomoci jiným, které se někdy přezdívá „mesiášský komplex“,
s sebou může nést i určitá rizika, o kterých se zmiňuje například (Zezulová,
2012). Snaha zachránit co nejvíce dětí a to bez ohledu na vlastní rodinu,
možnosti a zdroje energie, může vést až k vyčerpání organismu, očekávání
vděčnosti a ve výsledku i k riziku odvržení dítěte. Autorka upozorňuje i na
situace, kdy se pěstouni rozhodnou vzít dítě do péče z důvodu vlastní
bezdětnosti. Jejich nenaplněné rodičovské touhy se mohou projevit v malé
toleranci k individualitě a potřebám dítěte ve snaze z něj vychovat vysněné
dítě, či chybná touha dítě vlastnit (Zezulová, 2012).
Ti

náhradních

rodiče,

u

kterých

převažuje

motivace

zúročení

vychovatelských dovedností, by měli být dobře poučeni o specifikách dětí,
které do NP přicházejí. Je možné, že se budou při výchově těchto dětí potýkat
s problémy, které u svých vlastních dětí řešit nemuseli. Děti přicházející do NP
často nepříznivě poznamenala jejich minulost a na pěstounech je, aby je
pomáhali „uzdravovat“ (Bubleová a kol., 2013)
Zezulová (2012) se také vyjadřuje k nezřídka diskutovanému tématu, že se
pěstounství lidé věnují pro peníze. Jednoznačně to pokládá za nesmysl.
Pěstounství podle ní nedělá člověk pro peníze, ale za peníze. „Pěstouni
dostávají odměnu proto, že výchovou dítěte se složitou minulostí prokazují
státu a celé společnosti nedocenitelnou službu. Dítě, které vyroste
v láskyplném prostředí pěstounské rodiny má mnohem více šancí uplatnit se
v budoucím životě, nerozšiřovat řady sociálně vyloučených, přispívat do státní
pokladny a přinášet společnosti užitek“ (Zezulová, str. 20, 2012).
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5.3

Zprostředkování a zajišťování pěstounské péče

Zprostředkování PP spočívající ve výběru vhodného pěstouna pro
konkrétní dítě a zprostředkování setkání pěstouna s dítětem zajišťují podle § 4
odst. 1 ZOSPOD tyto orgány sociálně-právní ochrany: Krajské úřady, obecní
úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady; Ministerstvo
práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, úřad práce
(Krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu).
Zajišťování PP kromě těch výše uvedených dále zajišťují i tyto orgány
sociálně-právní ochrany dětí: obce a kraje v samostatné působnosti, komise pro
sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li
výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny, (dále jen "pověřená osoba").10
Na procesu zprostředkování a zajišťování náhradní péče v České republice
se tedy podílejí jak orgány státní správy a samosprávy, tak i nestátní subjekty, a
to tzv. pověřené subjekty, kterými jsou z velké části neziskové organizace
(Vyskočil, 2014). Tyto organizace11 se věnují především vyhledávání nových
pěstounů, jejich školení a přípravě na činnost pěstouna, pořádají pravidelné
přednášky a kurzy, kde se žadatelé mají možnost setkávat se zkušenými
pěstouny a získat cenné rady. Mají možnost uzavírat s pěstouny dohodu o
výkonu pěstounské péče a pečujícím osobám pak poskytují podporu při řešení
výchovných problémů, odborné poradenství při péči o postižené či problémové
dítě apod. Mohou také sami vyhledávat děti, kterým by byla potřeba zajistit
náhradní péče a oznamovat je příslušným úřadům. „Zapojením pověřených
subjektů do procesu zajišťování náhradní rodinné péče dochází k propojení a
zefektivnění spolupráce mezi státním a nestátním sektorem“ (Vyskočil, str. 16,
2014).
Seznam těchto pověřených osob, kterými jsou většinou nestátní neziskové subjekty
pověřené krajskými úřady, lze najít v zákoně č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
(Vyskočil, 2014).
11
Jako jsou například organizace Dobrá rodina, NATAMA, Amalthea
10
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5.3.1.

Proces zprostředkování pěstounské péče

Novelou ZOSPOD bylo zrušeno zprostředkování na úrovni Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, to je teď pouze oprávněno podávat podněty
krajským úřadům.
O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje v konečné fázi soud, tomu
však předchází mnoho činností uskutečňovaných OSPOD. V případě
zprostředkované PP12, kterou smějí provádět jen OSPOD má proces několik
fází, které podle § 19a ZOSPOD spočívají především ve vyhledání dětí, kterým
je potřeba zajistit NRP formou PP, dále vyhledávání určité fyzické osoby
vhodné stát se pěstounem dítěte, jemuž se PP zprostředkovává a zajištění
osobního seznámení dítěte s touto osobou.
Dítěti, kterému je třeba zprostředkovat PP, založí obecní úřad s rozšířenou
působností spisovou dokumentaci o dítěti pro účely zprostředkování náhradní
rodinné péče a to na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a na
základě individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD)13 (MPSV, 2., 2013). Ta
obsahuje mimo jiné osobní údaje dítěte, údaje o sociálních poměrech dítěte a
jeho rodičů, sourozenců a zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítěte.
Podobně jako dítěti, tak i žadateli o PP zakládá úřad obce s rozšířenou
působností spisovou dokumentaci, do které jsou postupně dokládány všechny
potřebné podklady pro zprostředkování PP. Mezi ně patří například: Žádost o
zařazení do evidence žadatelů, opis z evidence Rejstříku trestů, zpráva o
zdravotním stavu, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, doklad
o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR.
o nezprostředkovanou PP se jedná tehdy, podá-li návrh na svěření konkrétního dítěte do
PP sám pěstoun
13
IPOD vymezuje příčiny ohrožení dítěte, stanoví opatření k zajištění ochrany dítěte, k
poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán
pro provádění těchto opatření a to v spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za
výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny
(MPSV, 2., 2012)
12
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Jakmile je potřebná dokumentace o dítěti a žadateli kompletní, obecní úřad
má za povinnost neprodleně předložit kopii veškeré dokumentace krajskému
úřadu (MPSV, 2., 2013).
5.3.2.

Odborné posouzení pro zprostředkování pěstounské péče

Krajské úřady vedou evidenci dětí uvedených v § 19a odst. 1 ZOSPOD a
evidenci žadatelů vhodných stát se pěstounem, do které se zařazují žadatelé pro
účely zprostředkování pěstounské péče na základě předchozího odborného
posouzení. Při odborném posouzení dítěte se hodnotí úroveň tělesného i
duševního vývoje, specifické potřeby a vhodná forma NRP. U žadatele pak
charakteristika osobnosti, psychický i fyzický zdravotní stav, předpoklad
k výchově dítěte a motivace, která vedla žadatele k žádosti o to stát se osobou
pečující. Dále se prověřuje stabilita jeho rodinného zázemí a prostředí v rodině.
U žadatelů o zařazení do evidence osob vhodných pro výkon PPPD se posuzuje
schopnost pečovat o děti vyžadující speciální péči a schopnost spolupráce s
rodiči těchto dětí (MPSV, 2., 2013).
Pro účely zprostředkování pěstounské péče vyhledává krajský úřad pro
děti vedené v evidenci tohoto krajského úřadu žadatele z evidence těchto
žadatelů, kterou sám vede krajský úřad a z evidence žadatelů vedené jiným
krajským úřadem. Při samotném zprostředkování se pak přihlíží k výsledkům
odborného posouzení dítěte, k výsledkům odborného posouzení žadatele,
vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a plnění opatření vyplývajících
z IPOD (MPSV, 2., 2012).
K navázání kontaktu vybraného žadatele a dítěte dochází po písemném
oznámení krajského úřadu žadateli, v kterém je mu oznámeno, že byl vybrán
jako vhodná pečující osoba. Žadatel pak má 30 dní od doručení oznámení
možnost se s dítětem seznámit a podat žádost o svěření do péče (MPSV, 2013).
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5.3.3.

Odborná příprava fyzických osob pro výkon pěstounské
péče

Za účelem profesionalizace PP je zavedena povinná příprava osob
vhodných stát se pěstouny v minimálním časovém rozsahu 48 hodin, nebo 72
hodin, má-li být žadatel zařazen do evidence pěstounů na přechodnou dobu.
Kurzy přípravy budoucích osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu
realizují nejčastěji příspěvkové organizace krajských úřadů (celkem 9 krajů),
následují nestátní neziskové organizace (celkem 3 kraje) a v jednom případě
realizuje kurz samotný úřad (MPSV, 3., 2013).
Na stránkách MPSV je jasně specifikováno, jaký obsah a rozsah má mít
odborná příprava fyzických osob vhodných stát se osvojitelem nebo pěstounem
k přijetí dítěte do rodiny. Metodiku si vytvářejí školící organizace samy,
neexistují žádné minimální standardy. Ze závěrečné zprávy výzkumu Analýza
náhradní rodinné péče v České republice provedeného Institutem projektového
řízení a.s., v rámci projektu Systémová podpora procesů transformace systému
péče o ohrožené děti a rodiny realizovaného MPSV v roce 2013 vyplynulo,
„...že celý systém14působí i přes svou roztříštěnost uceleným dojmem. Praxe v
jednotlivých krajích není nijak diametrálně rozdílná. Systému by prospěla
metodická podpora, kde by byla diskutována zejména dobrá praxe, změn
financování kurzů, supervizní podpora pracovníků úřadů a optimalizace
pracovních kapacit…nemůžeme deklarativně říci, zda by z metodologického
hlediska bylo žádoucí realizovat kurzy přípravy zvlášť či společně pro různé
uvedené skupiny, neboť praxe jednotlivých krajských úřadů ukazuje, že funkční
jsou oba přístupy. Do celého problému se promítá absence jednotlivých metodik
celého procesu nebo jeho částí. Pokud bychom měli nastavovat jednotnou
metodiku, je třeba otevřít debatu, do jaké míry má být případná centrální metodika
obecná, zda má např. obsahovat pouze minimální standardy apod. Za velkou
Systém odborné přípravy a posouzení fyzických osob pro výkon PP

14
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slabinu systému lze jednoznačně považovat vypisování veřejných zakázek na
realizaci přípravných kurzů“ (MPSV, 3., str. 95, 2013).

5.3.4.

Dohoda o výkonu pěstounské péče, práva a povinnosti
pěstounů

Znovelizovaný ZOSPOD představil práva a povinnosti pěstounů, jimiž
jsou dle zákona osoby pečující nebo osoby v evidenci pěstounů na přechodnou
dobu. Tyto práva a povinnosti se více specifikují v dohodě o výkonu PP, kterou
s pěstounem uzavře buď OSPOD, nebo jiný subjekt

(doprovázející

organizace15), který si osoba pečující nebo osoba v evidenci vybere. Jedná se o
veřejnoprávní smlouvu, která se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, a
předmětem je především dohoda o podpoře, pomoci a sledování PP. Tento
institut dohod o výkonu PP byl zvolen z důvodu potřeby individualizovat
proces doprovázení, jelikož zákon je jen obecný rámec, který nevystihuje
konkrétní situace. Nejedná se tedy o pracovně právní smlouvu, ani neurčuje
vztah mezi pěstounem a svěřeným dítětem. Nicméně musí být vždy v souladu s
IPOD a přihlížet k zájmům a potřebám dítěte i pěstounů. Dohodou by měl
vzniknout partnerský vztah mezi doprovázející organizací a pěstounem, kdy
společným cílem je pomoci řešit budoucnost svěřeného dítěte. Doprovázející
subjekt také poskytne pěstounovi pomoc při uplatňování jeho práv i naplňování
zákonných povinností. Těmi jsou, kromě řádné péče o dítě, například povinné
vzdělávání a to v rozsahu 24 hodin ve 12 po sobě jdoucích měsících, udržování
kontaktu dítěte s jeho blízkými osobami a spolupráce s klíčovým sociálním
pracovníkem pověřeným sledovat vývoj dítěte. Naopak pěstouni mají nárok na
zprostředkování či zajištění bezplatné: možnosti zvyšovat si znalosti a
dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě; odborné, psychologické a
terapeutické pomoci a to jak pro sebe, tak i pro svěřené i vlastní děti; pomoci se

15

Jako jsou například neziskové organizace Dobrá rodina, NATAMA, Amalthea
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zajištěním osobní péče o dítě v případě nemoci či vyřizování nezbytných
osobních záležitostí; odlehčovací péče v rozsahu alespoň 14 dní v roce (nelze
však pro děti mladší 2 let); podpory při udržování sounáležitosti dítěte s jeho
rodinou.
Dohody o výkonu pěstounské péče mohou s osobou pečující, nebo
s osobou v evidenci uzavřít subjekty k tomu oprávněné, jimiž jsou obecní
úřady obcí z rozšířenou působností, obecní úřady, krajské úřady a další fyzické
a právnické osoby, které získají k uzavírání dohod pověření od krajského
úřadu. Jedná se buď o nestátní neziskové organizace, nebo příspěvkové
organizace krajů a obcí. Státní příspěvek na výkon PP ve výši 48000 Kč ročně
získávají doprovázející subjekty za každou uzavřenou dohodu. Na výši státního
příspěvku nemá vliv počet svěřených dětí. Neplatí ani to, že každá pěstounská
rodina musí ročně obdržet služby v hodnotě 48000 Kč. „Jde pouze o kritérium,
na jehož základě jsou ze strany státu přidělovány finanční zdroje subjektům
zajišťujícím podporu výkonu náhradní rodinné péče“ (Macela, 2014).
Reformou došlo ke zrušení vyplácení dávek PP ze systému státní sociální
podpory. Nově se dávky PP řídí ZOSPOD a jedná se o: příspěvek na úhradu
potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na
zakoupení osobního motorového vozidla a příspěvek při ukončení PP. Pěstouni
se tímto dočkali sjednoceného systému odměn, kdy výše odměny je odvozena z
počtu dětí v PP, jejich zdravotního stavu a také z toho, jedná-li se o pěstouny,
nebo pěstouny na přechodnou dobu. Od pěstouna na přechodnou dobu (osoby
v evidenci) se očekává neustálá připravenost přijmout nové dítě, častější
kontakt a práce s původní rodinou dítěte a připravenost předat dítě dál.
Odměna pěstouna16 je také nově posuzována jako příjem ze závislé činnosti,
což znamená například účast na sociálním a zdravotním pojištění.
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Odměna pěstouna není dávkou nárokovou, jedná-li se o pěstouny
prarodiče a může jim být přiznána pouze „v případech hodných zvláštního
zřetele,…, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry pěstouna“ (§
47j odst. 3). Toto opatření bylo zavedeno z toho důvodu, aby nedocházelo
k účelovému svěřování dětí do PP příbuzných. Výkladové stanovisko pro
OSPOD je takové, že dávku by měl pobírat ten, kdo by si jinak nemohl péči o
dítě z finančního hlediska dovolit. V praxi kolem 90% pěstounů prarodičů tuto
odměnu pobírá (Macela, 2014).

§ 47j
(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,
 a) 8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě,
 b) 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
 c) 20 000 Kč,
 1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
 2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká
závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
 3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo
d) 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na
přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II
(středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost).
16
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6. Pěstounská péče v systému náhradní rodinné
péče v Anglii
6.1

Vývoj náhradní péče a náhradní rodinné péče

V Anglii se politika péče o ohrožené děti také vyvíjela postupně, i když
v novodobých dějinách neprošla tak razantními změnami jako u nás, nikdy
nebyl například zrušen institut pěstounství. První, parlamentem schválený
zákon pro prevenci krutosti na dětech známý pod názvem The Children's
charter byl v Anglii schválen roku 1889. Stát tak mohl poprvé skutečně
aktivně zasáhnout do vztahů mezi rodiči a dětmi. The Children Act 1908
představil registraci pěstounů a později zákon The Children Act 1948 zřídil při
každém místním úřadě „Výbor pro děti“(Cocker, Allain, 2013).
V 70. letech prošel systém NP a ochrany o děti výraznou proměnou a to
především v rozvoji pěstounské péče. Výzkumná studie Children Who Wait
(Rowe and Lambert, 1973) ukázala, že systém péče o děti v NP není úspěšný
(Kirton 2009). V té době žilo poměrně vysoké procento17 dětí v pobytových
zařízeních. Ze studie také vyplynulo, že „v dětských domovech jsou děti
mladší 11 let, pro které nejsou učiněna žádná jasná rozhodnutí pro budoucnost”
(Bubleová a kol., str. 29, 2002). Děti začaly být více umisťovány do nově
vznikajících forem PP a nastalo hromadné rušení dětských domovů. Následné
výzkumy a také praxe ukázaly, že přestože je NRP v jistém smyslu
nejpříznivějším a také levnějším řešením, stále existuje určité procento
ohrožených dětí, pro které se tato péče nehodí. Ukázalo se, že „děti vyžadující
náhradní péči potřebují kompletní spektrum zmíněných služeb, z nichž

17

32% - údaj z roku 1978 (Bubleová a kol., 2002)
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můžeme následně volit ty, které nejlépe naplňují individuální potřeby
jednotlivců (Bubleová a kol., str. 29, 2002).
V roce 1989 představila konzervativní strana The Children Act 1989.
Tento zákon je považován za zásadní legislativní předpis týkající se náhradní
rodinné péče. Jeho základní principy se zakládají na spolupráci mezi
odborníky, rodiči a dítětem. Zákon jasně definuje, co musí soud při svém
rozhodování vzít v úvahu a rozhodnout tak, aby se vždy dbalo především na
blaho dítěte. „Stát by měl zaručit blaho rodiny, zajistit potřebný stupeň ochrany
i finanční pomoc a zároveň však umožnit rodinám jednat nezávisle“ (Smith,
2005).
V devadesátých letech v rámci sociálních reforem za vlády M.
Thatcherové docházelo mimo jiné i k privatizaci rezidenčních (ústavních)
zařízení pro děti. V systému NP postupně docházelo k efektivnější spolupráci
mezi všemi sektory poskytující služby pro děti a rodiny a přispělo tak ke
snížení počtu dětí v institucionální péči a residenční zařízení se začala postupně
transformovat. Jejich činnost se zaměřila pouze na skupinu dětí, které vyžadují
specifickou péči.
V Oblasti NP se vysoce prosazovala NRP a počet dětí umístěných
v ústavní péči rok od roku klesal. V polovině 90 let to bylo 20% a v roce 2012
pouze 12% (Novák, Paleček a kol., 2014).
V roce 2001 vstoupil v platnost zákon The Children Leaving Care Act
2000

který

vymezuje

povinnosti

orgánů

místní

správy

k již

dospělým jedincům, kteří se chystají opustit nebo již opustili náhradní rodinu,
aby se osamostatnili.
Smrt Victorie Climbié18v roce 2000 dala podnět ke zlepšení integrovaného
systému ochrany dětí, kde zásah je oprávněn již v ranější fázi. V reakci na

V roce 2000 zemřela 8letá dívka Victoria Adjo Climbié na následky týrání svými
opatrovníky. Její smrt probudila vlnu morálního pohoršení veřejnosti a vedla až k nové vládní
18
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Victoriinu smrt byl v roce 2003 vládou New Labour (Nová, třetí strana,
Sociální demokracie) představen tzv.: Green Paper Every Children Matters
dokument. V té době se Anglie stala (Parton, 2006), použijeme-li Steikrova
(1998) termínu “preventivním státem” a to jak ve smyslu zaměření se na ranou
intervenci, tak i v prosazení takových opatření, která by v nezbytném případě
přímo omezila svobodu jedinců, pokud budou vyhodnoceni jako nebezpeční
(Parton, str. 164, 2006).
Children Act 2004, představen vládou New Labour zavedl19 databázi dětí,
Contact Point, která obsahovala základní informace o všech dětech a
dospívajících žijících v Anglii; zřídil funkce dětského komisaře; a nový
statutární úřad Safeguarding Children Boards (Cocker and Allain, str. 32,
2013). Databáze dětí však čelila velké kritice z důvodu ochrany osobních údajů
(The Guardian, 2009), a proto roku 2010 ji nová koaliční vláda vyřadila z
provozu. The Children Act 2004 dále podpořil systém spolupráce mezi
jednotlivými orgány podílející se na péči o ohrožené děti (Hannon et al., 2010).
V říjnu 2006 představila New Labour dokument Care Matters:
Transforming the Lives of Children and Young People in Care (Záležitosti NP:
Přeměna života dětí a mladých lidí v NP) (DfES, 2006), v kterém je kladen
důraz především na prevenci a včasnou intervenci. V jeho předmluvě, Alan
Johnson, pozdější státní tajemník pro zdravotnictví, uvedl, že „cíle pro děti v

iniciativě „ Every Children Matters“ a k založení takových institucí jako byl například centrální
registr ohrožených dětí.
Victoria se narodila na Pobřeží slonoviny, v sedmi letech odešla se svou pratetou MarieTherese Kouao, která měla francouzské občanství do Francie kvůli vzdělání. Pro podezření ze
zneužívání sociálních dávek Francii záhy opustily a odjely do Londýna. Neví se přesně, kdy
týrání Victorie začalo; poprvé byla dívka hospitalizována krátce po té, co se obě nastěhovaly
k příteli pratety - Carlovi Manningovi. Hospitalizována byla Viktorie opakovaně a to pro různá
zranění a popáleniny. Ačkoli lékaři pokaždé upozornili sociální odbory na podezření z týrání
dívky a případem se zabývala policie, orgány sociálně právní ochrany dětí a to čtyř různých
místních autorit, Národní společnost pro prevenci týrání dětí ( NSPCC) a místní církve,
podvyživená a podchlazená dívka zemřela v nemocnici na následky týrání ani ne rok po svém
příjezdu do Londýna. (BBC, 2003).
19
Jako reakci na Victoriinu smrt
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NP by měly být naprosto totožné s cíli pro naše vlastní děti" (DfES, str. 3,
2006). Dále pokračuje: „chceme, aby jejich dětství bylo bezpečné, zdravé a
smysluplné, stejně jako zaručující stabilní základ do života" (DfES, str. 3,
2006).

6.2

Současný systém náhradní péče v Anglii

Jednotlivé druhy NP se nedají jednoduše rozdělit, jelikož třídících kritérií
je hned několik – podle cílové skupiny, délky a postavení poskytovatele.
Formy péče se často kombinují, doplňují a na NP o konkrétní děti spolupracují.
Náhradní rodinná péče má vždy přednost před ústavní. Residenční péče
v Anglii je provozována třemi sektory: orgánem místí správy (Local
Authority), soukromými subjekty a dobrovolnickým sektorem. Její funkce je
velmi rozmanitá, a především v poslední době se specializuje na ty činnosti,
v kterých je dosud nezastupitelná, tj. poskytuje dlouhodobé, krátkodobé,
ozdravné i respitní pobyty, pomáhá při přípravě na samostatnost, je zaměřená
na různé cílové skupiny, kterým poskytuje sociální či terapeutické služby.
Pobytová zařízení jsou malá, v průměru mají 6 – 9 míst a jsou uzpůsobena tak,
aby poskytovala dětem soukromí a potřebný prostor.
NRP je zpravidla zajišťována formou pěstounské péče (Foster Care), která
zde má mnoho variant, osvojením či opatrovnictvím. Děti do péče přicházejí z
60% na základě nařízení soudu a z 29% na základě dobrovolné žádosti rodičů.
Většina dětí (62%) bývá umístěna do NP z důvodu týrání a zanedbávání
(Department for Education, 2012).
6.2.1.

Pěstounská péče v Anglii

Pěstounská péče v Anglii je, na rozdíl od adopce, obvykle jen dočasné
řešení, jak poskytnout dítěti rodinné zázemí v případě, že nemůže zůstat ve své
rodině. Do PP přicházejí Looked After Children (LAC), neboli „děti v péči“,
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ve věku od 0 do18 let respektive 21 let. Většinou se jedná o krátkodobý systém
péče a mnoho dětí v PP se časem vrací do své rodiny, ačkoli některé mohou
zůstat v PP dlouhou dobu, či jsou následně osvojeni (adoptováni).
„Naprostá většina „dětí v péči“ státu v poslední dekádě – kolem
sedmdesáti procent - je v péči pěstounské, většina prochází péčí krátkodobou a
jen třetina setrvá v náhradní péči déle než 4 roky“ (Sinclair et. al 2007). O
svěření dítěte do PP rozhoduje zpravidla orgán místní správy (Local Autority).
Ten také zajišťuje vhodné pěstouny a to buď z vlastních zdrojů, nebo pomocí
nezávislých organizací soukromých či dobrovolných.
6.2.2.

Typy pěstounské péče20

Urgentní PP (Emergency Foster Care)
Od pěstounů se očekává, že jsou připraveni okamžitě přijmout do péče
dítě, byť i na jednu noc například do doby, než se zjistí totožnost dítěte, či
pokud je v akutním ohrožení. Pěstouni jsou neustále „na příjmu“, za což mají
finanční ohodnocení a navíc pak peněžitý příspěvek za každé dítě přijaté do
péče.
Krátkodobá PP (Short-term)
Využívá se pro dočasnou péči o dítě po dobu, než se rozhodne o vhodném,
trvalejším způsobu péče o ně. Dítě setrvává v rodině pouze několik týdnů nebo
měsíců, během kterých pěstoun zjišťuje jeho potřeby, podle kterých se pak
hledá řešení do budoucna.
Dlouhodobá či trvalá PP (Long-term or Permanent Fostering)
Tento typ péče je podobný pěstounské péči v ČR. Dítě zůstává v péči
pěstounů do dosažení zletilosti či do doby, kdy je připravené se osamostatnit.
20

Zpracované z Bond, 2004, Cocker, Allain, 2013, Wheal, 2005
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Pěstouni v určitém smyslu nahrazují dítěti rodiče, ale nepřechází na ně
rodičovská odpovědnost, ta nadále zůstává biologickým rodičům. Tento typ
péče je vhodný pro starší děti nebo děti, které si nepřejí být osvojené např.
z důvodu trvajícího kontaktu se svými příbuznými.

Remand Fostering
Tento typ speciální formy PP je rozšířen především v Anglii a Walesu a je
určen pro mladistvé delikventy. O umístění do tohoto typu PP rozhodne soud a
je využíván jako alternativa k umístění do nápravného zařízení. Speciálně
proškolený pěstoun mladistvému poskytuje podporu a pomoc např. ho
doprovází na soudní jednání či na policii. Náročnost výkonu takovéto formy PP
je náležitě finančně ohodnocena.
PP vykonávaná osobou blízkou (Family and Friends or Kindship
Fostering)
PP zajišťuje osoba blízká dítěti, rodinný příslušník či někdo z přátel
rodiny, které dítě zná.

Soukromá PP (Private Fostering)
PP založená na základě vzájemné, soukromé dohody mezi rodiči dítěte a
pěstounem, jenž není blízký příbuzný dítěte21, s minimální účastí orgánu místní
správy. Odměna pěstounovi je vyplácena rodiči na základě písemné dohody. O
výkonu soukromé PP a o uzavření písemné dohody o finančním plnění musí
být příslušný místní úřad informován.

Ten má pak za povinnost ověřit

prostředí, v kterém bude PP poskytována. Pečovat o dítě formou PP bez

21

zákon blízkého příbuzného definuje jako: prarodiče, sourozence, strýce, tetu, nevlastní rodiče (The
Children Act 1989).
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uzavření písemné dohody a nahlášení úřadům smí rodičem zvolený pěstoun
vykonávat pouze po dobu 28 dní.
PP určená pro žadatele o azyl (Fostering for asylum seeking children)
Forma PP pro děti, které nemají občanství Velké Británie.
Specializovaná či terapeutická PP (Specialised/ Therapeutic Fostering)
Je určena dětem se speciálními potřebami či pro děti s problémovým
chováním. Pěstouni jsou speciálně proškoleni.
Respitní péče (Respite care or Short-breaks)
Je poskytována rodinám s dítětem, které vyžaduje zvláštní péči např. pro
rodiny s tělesně či mentálně postiženým dítětem a lze ji charakterizovat jako
úlevovou službu pečujícím osobám, aby měli možnost si odpočinout. Doba, po
kterou může být respitní péče poskytována je různá, může to být pouze
krátkodobá – týdenní péče, či pravidelná péče, např. jeden týden v měsíci, či
dlouhodobější v případě, že si pečující osoby potřebují vyřešit své vlastní
problémy.

6.3

Zprostředkování pěstounské péče

6.3.1.

Motivace k přijetí dítěte do pěstounské péče

V roce 2012 byl na žádost Department for Education proveden rozsáhlý
výzkum22 mezi obyvateli severní, střední a jižní Anglie. Z výzkumu vyplynulo,
že až 6,3 mil. lidí (nebo 20% dospělé populace) by mohlo v budoucnu „docela
pravděpodobně“, „velmi pravděpodobně“ nebo „určitě“ zvažovat adopci
(1,67mil), pěstounskou péči (1,67mil) nebo oboje (3,01mil). Mezi lidmi, kteří
22

Understanding attitudes, motivations and barriers to adoption and fostering, Anastasia
Scott & Chris Duncan, Kindred, March 2013.
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by zvažovali adopci, stejně tak mezi těmi, co by zvažovali PP je významná
shoda, co se motivace a překážek týče. Jednotlivci jsou ochotni zvažovat
adopci nebo PP ve prospěch samotných dětí, společnosti jako celku i pro svůj
vlastní. Nicméně mnoha lidem brání v rozhodnutí stát se adoptivním rodičem
či pěstounem úzkost, vycházející z jejich vnímání této problematiky. Za prvé je
to samotný proces předcházející činnosti pečovatele, dále pak obavy, zda by
byli dobrými a schopnými pečovateli a v neposlední řadě i obavy o vliv této
činnosti na jejich životy a životy jejich vlastních dětí.
Ze studie vyplynulo, že je potřeba více v lidech podporovat vědomí, že by
mohli být vhodnými a dobrými pěstouny, pomoci jim překonat překážky, které
jim v rozhodnutí brání, veřejnosti dávat jasné a konzistentní informace a
vymýtit mezi dospělou populací hluboce zakořeněné mylné představy o
procesu adopce a PP (Scott, Duncan, 2013).
6.3.2.

Vyhledávání a školení vhodných pěstounů

Pěstounskou péči v Anglii zprostředkovávají buď pověřené orgány státní
správy - městské úřady (Local Authority), nebo nezávislé pěstounské agentury
- ziskového i neziskového sektoru (Fostering Agencies), které se kromě
zajišťování vhodných pěstounů také věnují ve značné míře vyhledávání nových
pěstounů a jejich školení. Koordinaci mezi jednotlivými institucemi zajišťuje
orgán místní správy (Local Authority), ten má také rozhodovací pravomoc.
Způsobilost pro práci pěstouna v Anglii je značně široká, nestanoví
věkovou hranici, ani sexuální orientaci, pěstoun pouze musí splnit podmínku
bezúhonnosti, mít dostačují ekonomické prostředky, dobré sociální poměry, má
povolen trvalý pobyt a musí projít náležitou přípravou a školením. A
samozřejmě se očekává, že už je to jedinec vyspělý, který zvládne řešit možné
nastalé komplikované situace (Novák, Paleček a kol., 2014).
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Potenciální uchazeče a zájemce oslovují zpravidla nezávislé agentury
prostřednictvím inzerce či webových stránek. Po projevení prvotního zájmu,
vyplnění příslušné žádosti a po osobním setkání je pak uchazeč zařazen do
evidence žadatelů. Následně povinně absolvuje školení, semináře a během
přípravné fáze se zároveň ověřuje žadatelova ekonomická i sociální situace a
jeho psychická i fyzická způsobilost. Po úspěšném ukončení přijímacího
procesu se s žadatelem uzavře smlouva o výkonu PP, ve které je také přesně
popsáno, pro jaký typ PP bude pěstoun kvalifikován. Vzdělávání pěstounů trvá
po celou dobu poskytování PP. Celý proces přípravy pěstouna trvá minimálně
6 měsíců, někdy i déle, v závislosti na typu PP, na kterou je pěstoun zaměřen,
na dostupnosti vhodných školení v daném období apod. (Novák, Paleček a kol.,
2014), (Bond, 2004).
6.3.3.

Umístění dítěte do pěstounské péče

O umístění dítěte do PP rozhoduje orgán místní zprávy na základě zjištění,
že biologičtí rodiče či osoby odpovědné za péči o dítě selhali. Po dobu tzv.
diagnostiky dítěte, kdy se zjišťuje, jaký typ NRP bude pro dítě vhodný,
například zda neschopnost rodičů poskytnout dítěti péči je pouze dočasná či
trvalá, je dítě umístěno do krátkodobé PP (Short-term). Na základě poznatků
pěstouna, sociálního pracovníka a dalších kompetentních osob a na základě
informací získaných o rodině dítěte je následně vypracován plán péče o dítě a
podle toho je pak zvolen vhodný typ pěstounské péče (Novák, Paleček a kol.,
2014).
Sociální pracovník kontaktuje vhodného pěstouna a informuje ho23 o dítěti,
(mladistvém, případně o sourozencích), pro které by byl vhodným
opatrovníkem. Pokud je pěstoun připraven dítě přijmout, poskytne mu sociální

Sdělí stručné informace o dítěti, o souvislostech a také o možných problémech, které by
mohly u dítěte nastat.
23
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pracovník všechny potřebné informace a okolnosti a pokud je to nutné např.
s ohledem na potřeby dítěte i další speciální školení.

6.4.

Kontrola kvality poskytované péče

Nestátní subjekty zajišťující NRP musí být zaregistrovány a mít příslušná
povolení k provádění této činnosti. Od dubna 2009 byla za účelem kontroly
všech institucí poskytujících NRP (státních i nestátních) zřízena komise pro
dohled nad kvalitou péče (Care Quality Commission CQC) (Novák, Paleček a
kol., 2014).
Kontrolu pěstounů pak zpravidla provádí sama instituce, která pěstouna
proškolila a schválila. Od roku 1999 bylo v Anglii představeno několik
Minimálních národních standardů pro organizování a výkon PP, které jsou
závazné jak pro státní organizace zajišťující PP, tak i pro nezávislé agentury
ziskového i neziskového sektoru. Cílem těchto standardů je zajištění takového
základního rámce všem poskytovatelům PP, aby je na jednu stranu příliš
neomezoval a na druhou, aby zajistil určitý garant/určitou záruku kvality (DfE,
2011). Kontrolu pak provádí OFSTED, státní úřad pro kontrolu školských, ale i
neškolských zařízení, které poskytují jakékoliv tedy i sociální služby pro děti.
Standardy jsou využívány i jako určitý informační a školící materiál pro
stávající či budoucí pěstouny (OFSTED, 2013).

6.5

Podpora a finanční odměňování pěstounů

Pěstounům se v Anglii dostává široké pomoci a podpory. Aktuální potřeby
zjišťuje a řeší sociální pracovník, který do domácího prostředí pěstounů
pravidelně dochází. Pořádají se pravidelná skupinová setkání, kde si pěstouni
mohou navzájem vyměňovat zkušenosti a sdílet své pocity za přítomnosti
supervizora, který tato setkání vede. Pěstouni mají dále možnost využít
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odborného poradenství a to v kteroukoliv denní i noční hodinu prostřednictvím
telefonní linky, zúčastňují se speciálních vzdělávacích programů a je jim
nabízena i psychologická pomoc. Zajímavá je nabídka profesního růstu
profesionálních pěstounů. Mnohé univerzity nabízí možnosti specializace
formou

pomaturitního/bakalářského

studia

s možností

návazného

magisterského studia, lze tedy dosáhnout uznávaného odborného vzdělání např.
v oboru sociálních a zdravotních služeb. Zvyšování odbornosti, možnost
kariérního růstu a tím i zvyšování prestiže pěstounství je velmi podstatný
motivační faktor (Novák, Paleček a kol., 2014).
Na pěstounství se pohlíží jako na zvláštní druh profese, proto dostává
pěstoun za tuto činnost finanční odměnu. Výše finanční podpory se odvíjí od
věku a případně speciálních potřeb konkrétního dítěte. Průměrně se však cena
za péči o jedno dítě pohybuje okolo 400 až 600 liber (13000-19000 Kč) za
týden, jsou-li pěstouni zaměstnáváni nezávislou agenturou (Foster care uk,
2013). Na druhou stranu, částka, kterou vyplácí místní úřad je o dost nižší,
pěstounům je vypláceno v průměru 100 až 200 liber (3300 až 6500 Kč) týdně
(Simply fostering, 2013).
Pěstouni v Anglii jsou částečně osvobozeni od placení daně z příjmu
z pěstounství a také jim je poskytována sleva na dani z příjmu za každý týden,
kdy pečují o dítě. Doba strávená výkonem PP se pěstounům započítává a je
posléze zohledněna při výpočtu starobního důchodu (Novák, Paleček a kol.,
2014).
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7. Aktuální otázky týkající se pěstounské péče
v Anglii
7.1.

Zhodnocení a některá doporučení k vylepšení
systému pěstounské péče v Anglii

Problémy jako nestabilita, nízké vzdělání a pracovní uplatnění mladistvých
odcházejících z péče jsou v Anglii předmětem mnoha aktuálních diskusí.
Ministerstvo školství (Department for Education) představilo nespočet
dokumentů zaměřujících se na zlepšení výsledků dětí v NP. Například “White
paper” Care Matters: Transforming the Lives of Children and Young People in
Care (DfES 2006) nebo Promoting the educational Achivement of LAC 2010
(DCSF, 2010). Za vysoce přínosné bylo označeno naslouchání samotným
dětem. Dokument Failed by the system, (Bernardo’s, 2006) či projekt Making
not Breaking (The care inquiry, 2013) poukazují na to, co konkrétně by se
mělo změnit. Když se totiž dětí umístěných v péči v roce 2006 ptali, co si
myslí, že by jim pomohlo ke zlepšení školního prospěchu, odpovědi se příliš
nelišily: větší stabilita umístění a méně časté změny sociálních pracovníků a
škol. Z průzkumu dále vyplynulo, že kdyby se jim dostávalo větší podpory a
pochvaly i za drobné úspěchy, určitě by to prospělo jejich sebevědomí a
sebeúctě (Bernardo´s, 2006). O 7 let později projekt Making not Breaking
zdůrazňuje, že “opravdový, vroucí vztah je pro dítě v NP důležitější než
cokoliv jiného” (Care Inquiry, str. 8, 2013). Jak již bylo zmíněno v kapitole 2,
bez pevných citových vazeb nemohou děti dosáhnout pocitu bezpečí a přijetí.
To si uvědomují i sami děti a mladiství, když prohlašují, že jim velmi často
“nejen že není nasloucháno, ale také jim není dána příležitost se zapojit do
rozhodování o jejich vlastním životě” (Care Inquiry, str. 10, 2013). Z toho
vyplývá, že klíčem ke zlepšení systému NP jsou kvalitní vztahy a zapojení dětí
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do plánování a rozhodování. Systém NP by měl být také více flexibilní
v reakcích na potřeby dětí a rodin, protože ty se mohou měnit.
Problematicky se taky jevila praxe, kdy mladiství opouštěli péči ve svých
18 letech. Proto v prosinci 2013 vláda schválila návrh na prodloužení finanční
podpory pěstounům na péči o dítě, které mají v PP a to až do 21 let věku dítěte,
pokud o to má zájem. Anglie tak reaguje na současný trend společnosti, kdy je
běžné, že děti zůstávají se svými rodiči i po dosažení plnoletosti (Pemberton,
2013).
7.1.1.

Problematika nestabilnosti umístění

Děti potřebují stálost. Podle dokumentu Making not Breaking, stálost pro
děti znamená: bezpečí, stabilitu, lásku a silný pocit identity a začlenění (The
care Inquiry, str. 7, 2013). Přesto statistiky ukazují, že 30 – 40% dětí
odcházejících z NP zažilo 4 a více přesunů (Cronin, 2013). Jedno dítě uvádí:
“Byl jsem přesunut celkem osmkrát. Vždy chvíli nato, co jsem se zabydlel.
Přestaňte mě přesouvat a myslete na to, jak se cítím” (The care Inquiry, str. 25,
2013).
Jeden z důvodů, proč může současné umístění selhat a dítě být znova
přesunuto, je nedostatek vhodných pěstounů. Stává se, že je dítě umístěno
k jedinému dostupnému pěstounovi připravenému dítě přijmout ihned, aniž by
se čekalo na někoho “vhodného”, někoho, kdo by dokázal přesně naplnit
individuální potřeby daného dítěte (Bond, 2004). Dalším příkladem přemístění
dítěte je situace, kdy bylo dítě umístěno k pěstounům za nouzové situace, či
pouze dočasně, tedy na dobu přechodnou, než se rozhodne buď o jeho návratu
do biologické rodiny, nebo o umístění do dlouhodobé PP. V případech, kde by
krátkodobí pěstouni projevili zájem o dítě pečovat dlouhodobě, či si dítě
adoptovat a bylo by to v souladu s nejlepším zájmem dítěte, mělo by být
požadavku vyhověno (The care Inquiry, str. 23, 2013).
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Během mého studijního pobytu v Anglii (na Newman University) jsem se
s jedním pěstounským párem osobně setkala a toto setkání využila ke krátkému
rozhovoru. Moje otázka směřovala právě k tomu, s jakými problémy se oni
sami jako pěstouni potýkají. Jejich odpověď mne velmi překvapila. V té době
zrovna řešili to, že projevili zájem o adopci dvou chlapců, které měli právě
v PP, a to více než 2 roky. Měli totiž obavy, aby je sociální pracovníci časem
nepřesunuli jinam. Ten mladší k nim byl umístěn ihned po narození, jelikož
jeho matka o něj nejevila zájem. Pěstouni jsou pro něj „jako jeho rodiče, jediní,
koho zná a starší chlapec je „jako“ jeho bratr. Navzdory tomu, jejich snaha o
adopci u tohoto mladšího chlapce nebyla úspěšná. Jako důvod sociální
pracovníci uvedli vysoký věk pěstounů (52) a autismus staršího chlapce.
Otázka, kterou si pěstouni pokládají je, jak je možné, že podle sociálních
pracovníků byli doposud pro dítě dostatečně vyhovující, ale ne natolik, aby se
mohli stát právními rodiči. Obrátila jsem se tedy na jednoho z vyučujících na
Newman univerzitě. Mark Cronin se specializuje na systém péče, především
pak na děti a mladistvé, kteří péči opouštějí.
Hlavní problém, na který Mark Cronin poukazuje v systému PP, je právě
fakt, že PP organizují různí poskytovatelé. Státní-nestátní a ziskové-neziskové.
Vysvětluje to na příkladu, kdy sociální pracovník hledá vhodné umístění pro
konkrétní dítě, avšak žádné vhodné v rámci státní/místní databáze nenachází.
Dítě jde pak většinou do péče pěstounů, kteří jsou zaměstnáváni jednou ze
soukromých pěstounských organizací. Toto umístění je obvykle pro stát
mnohem nákladnější a proto, uvolní-li se místo u pěstounů v rámci místního
úřadu, dítě se přesouvá tam. Tuto zkušenost mají i výše zmínění pěstouni. Ti,
aby se vyhnuli tomu, že jim chlapci budou odebráni, si zažádali o přeložení ze
soukromé agentury do té státní, na místní úřad, který byl za dítě zodpovědný.
Mark Cronin mě seznámil i s jiným problémem. Pokud pěstouni adoptují dítě,
které předtím pouze opatrovali, ztrácí tak stát (nebo soukromá agentura)
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pěstouny, které třeba několik let školily. Mark Cronin říká: “tento systém ne
vždy jedná v zájmu dítěte, navzdory tomu, že v Children Act z roku 1989 a
2004 je stanoveno, že všechna rozhodnutí by měla být učiněna s nejvyšším
ohledem na potřeby dítěte” (Cronin, 2013).
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8. Dopady novely a možná úskalí systému péče
o ohrožené děti v České republice na základě
zkušeností z Anglie
8.1.

Dopady a implementace novely

Novela ZOSPOD v ČR je první převratnou odpovědí na dlouhodobé snahy
angažovaných jedinců i skupin ke zlepšení systému péče o ohrožené děti.
Avšak je třeba si uvědomit, že novela přinesla pouze nezbytné minimum, které
bude třeba v co nejbližší době zkvalitňovat a rozšiřovat. Cílem je vytvoření
takových podmínek, které povedou k přechodu od současného, na ústavní péči
postaveného, systému NP na systém zaměřený na prevenci, podpoře biologické
rodiny a rozvoje kvalitní NRP. Na podporu novely byl MPSV vytvořen
projekt, který finančně podpoří činnosti vedoucí k naplňování systémových
změn a tak přispějí k rozvoji dobré praxe. Tyto aktivity jsou mimo jiné
zaměřeny na podporu profesionalizace PP, včetně odborné specializace
pěstounů na různé cílové skupiny dětí (MPSV, 4., 2013). Podstatnou součástí
projektu je též osvětová a náborová kampaň pro zájemce o NRP a potenciální
pěstouny. Legislativní nastavení je jedna věc a postoj společnosti druhá. Bez
zvyšování povědomí veřejnosti o výkonu profesionální pěstounské péče by se
systém nemohl správně rozběhnout. To jak jsou změny vnímané společností,
ovlivní jejich fungování. Problematika NRP je pro běžného člověka často těžko
srozumitelná, což může mít za následek obtížné získávání nových pěstounů.

8.2.

Možná úskalí systému péče o ohrožené děti v České
republice na základě mých poznatků z Anglie

Riziko častého přemisťování dětí je v Anglii často způsobeno nedostatkem
vhodných pěstounů. V České republice po přijetí novely ZOSPOD sice nastal
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jistý nárůst zájemců o PP, ale v celkovém počtu dětí, pro které je třeba zajistit
NP, je jich velký nedostatek. Je proto nezbytné nepřetržitě pěstouny vyhledávat
a jak bylo uvedeno výše, zapojit více širokou veřejnost.
Výsledky výzkumu provedeného střediskem náhradní péče v květnu 2013
jasně ukazují na to, že PP je v ČR vnímána spíše jako forma osvojení, než
dočasná služba dítěti. Pro srovnání, 63% českých respondentů na otázku - Jaký
je podle Vás nejčastější důvod, kvůli kterému si lidé berou do PP děti? –
odpovědělo vlastní bezdětnost, oproti 22% dotazovaných ve Velké Británii.
Tam bylo nejčastější odpovědí (59%) touha pomoci jiným, zatímco v ČR takto
odpovědělo pouze 19%. Nové pojetí systému náhradní péče na PP staví, proto
je důležité tento pohled veřejnosti změnit (Středisko náhradní rodinné péče, 2.,
2013).
Dále si je třeba uvědomit, že ekonomické hledisko by při zajišťování práv
dětí nemělo být rozhodující. Jak ale ukazuje příklad pěstounů z Anglie, i vyšší
náklady na péči o dítě u pěstounů, kteří nejsou zařazeny do databáze místního
příslušného úřadu (Local Authority), mohou být důvodem k jeho přesunutí.
V ČR je odměna pěstouna částkou vyplácenou úřadem práce a částka je
odvozena pouze od počtu dětí, které má osoba pečující v péči, od věku či
závislosti dítě na pomoci jiné fyzické osoby, případně je-li pěstoun zařazen do
evidence osob poskytující PPPD. Nezáleží tedy na tom, s kým pěstoun
podepsal dohodu. Na semináři pořádaného organizací Dobrá rodina (2014)
hovořil PhDr. Miloslav Macela o tom, že by v budoucnu ČR mohla přejít na
podobný systém PP poskytované privátním sektorem, který běží v Anglii.
Považuji za důležité, aby systém odměn pro pěstouny zůstal nadále sjednocen,
bez ohledu na to, kdo PP zprostředkovává.
PhDr.

Miloslav

Macela

se

také

zmínil

o

možnosti

zřízení

celorepublikového registru dětí, podobně jako v Anglii a to i přesto, že tam
byla pro velkou kritiku zrušena. Dle mého názoru bychom se měli poučit ze
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zkušeností v Anglii a tomuto registru se vyhnout. Hrozí totiž, že dítě získá
jakousi „nálepku“, kterou může být v dalším životě negativně poznamenáno.
V budoucnu lze v ČR očekávat rozšiřující se profesionalizaci PP a
odbornou specializaci jednotlivých pěstounů na určité skupiny dětí, podobně
jako v Anglii. V současné době to ale systém téměř neumožňuje. Pěstouni sice
mají možnost uvést preferovanou skupinu dětí, ta však není definitivní a tak
jim do péče může být svěřeno i dítě jiné věkové kategorie, než si původně
přáli. Na to si pěstouni stěžují, především ti, kteří poskytují ranou PP (Klub
pěstounů Dobré rodiny, 2014). Jejich argumentace je pochopitelná, není totiž
často možné vlastnit vybavení pro děti všech věkových kategorii. A nejen to,
pěstoun může pociťovat, že jeho vychovatelské dovednosti jsou velmi dobré
pro například děti předškolního věku a nedostatečné pro děti starší. Proto se
domnívám, že by pěstounům mělo být vyhověno.
Stávající rezortní a kompetenční roztříštěnost, která má za následek i
nejednotný přístup v naplňování ochrany práv dětí v ČR by mohla být vyřešena
sjednocením kompetencí pod jeden orgán státní správy, podobně jako v Anglii,
kde je za tuto problematiku odpovědné jedno ministerstvo a to Depatment for
Education.

„Dětem přeju, aby neztrácely rodiče, rodičům, aby neztrácely hlavy, a
hlavám, aby neztrácely ideály.“
Zdeněk Svěrák
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Závěr
V předkládané bakalářské práci jsem se pokusila o zamyšlení nad vývojem
péče o děti, které z různých příčin nemohly vyrůstat ve své přirozené
biologické rodině. Stručněji z pohledu historického, podrobněji současného.
Obecně je celkem známo, že péče o ohrožené děti v České republice dosud
nedosahuje úrovně mnohých jiných evropských zemí. Využila jsem proto
možností,

které

mi

poskytl

roční

studijní

pobyt

na

Newman

University Birmingham v Anglii v rámci programu Erasmus. Zde jsem měla
možnost seznámit se poměrně podrobně s právním i praktickým řešením toho
základního, co shora uvedená společenská problematika vyžaduje. Za velmi
důležité považuji, že jsem byla seznámena i se základními úskalími dnes, ve
srovnání s námi, celkem dobře fungujícího systému.
Pokusila jsem se stručně oba systémy, tj. český a anglický porovnat,
alespoň ve mně přístupné úrovni. Administrativní roztříštěnost v České
republice, kde celou tuto oblast spravuje pět ministerstev na rozdíl od Anglie,
kde má veškerou ústřední agendu v náplni ministerstvo jediné, pravděpodobně
nesvědčí efektivnímu řešení stále vznikajících potřeb, které si často vyžadují
rychlé a jednoznačné řešení. Příslušné úřady v České republice budou také
muset počítat s tím, že kvalitnější péče o znevýhodněné děti si vyžádá
výrazněji vyšší finanční náklady. Jak plyne z anglických zkušeností, část těchto
výdajů se společnosti vrací. Musíme vzít v potaz, že u velké části dětí
vyrůstajících v rodinném prostředí nedochází později k sociálnímu selhávání.
Společnost u nich nemusí vynakládat často nemalé prostředky na jejich
nápravu a opětné začleňování do společenského života.
Bylo by pravděpodobně vhodné poučit se i z toho, co se v Anglii
neosvědčilo. Mám na mysli především pokus zavést, byť s dobrými úmysly,
celostátní registr dětí. Rovněž je zapotřebí pečlivěji zvažovat nutnost
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případného střídání respektive umisťování dětí v pěstounské péči. Ukazuje se
totiž, že časté změny výchovného prostředí silně narušuje jejich harmonický
vývoj.
Poněkud znepokojující skutečnost, tedy to, jak se – ve srovnání s Anglií –
česká veřejnost k problémům péče o opuštěné děti staví, bude nezbytné řešit.
Zdá se, že zatím většina občanů u nás stále neví, že tento problém se dotýká
každého z nich, nejen jakési úřední instituce.

65

Seznam použité literatury
BBC news. Timeline: Victoria Climbie. [online]. 2003 [cit. 2014-03-10].
Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/2062590.stm
BECKETT, Chris. Child protection: an introduction. 2nd edn. London:
SAGE 2007
Bernaro´s. Failed by the systém: the views of young care leavers on their
educational experiences. [online]. 2006 [cit. 2014-04-12]. Dostupné z:
http://www.barnardos.org.uk/failed_by_the_system_report.pdf
BOND, H. Fostering a child. London: Baaf 2004
British Association for Adoption and Fostering. All about fostering.
[online]. 2013 Dostupné z: http://www.baaf.org.uk/info/fostering#train
BROTHERTON, G., DAVIES, H. and MCGILLIVRAY, G. Working with
Children, Young People and Families. London: SAGE 2010
BUBLEOVÁ, V., FRANTÍNKOVÁ., J., a kol. Základní informace o
pěstounské péči a péči poručníka. 2. přepracované vydání. Praha: Středisko
náhradní rodinné péče 2013
BUBLEOVÁ, V., KOVAŘÍK, J., a kol. Mezinárodní srovnání přístupů a
forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů
při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. Praha: Středisko
náhradní rodinné péče, VÚPSV 2002
BUTLER, I. and DRAKEFORD, M. Scandal, Social Policy and Social
Welfare. 2nd edition. Bristol: The Policy Press 2005
COCKER, C., ALLAIN, L. Social Work with Looked After Children. 2nd
edn. London: SAGE 2013
CRONIN, M. Care Leavers. In: Brotherton, G. And Cronin, M. (eds)
Working with Vulnerable Children, Young People and Families. Unpublished
chapter 2013

66

Department for education and skills. Care Matters: Transforming the lives
of Children and Young People in Care. [online]. 2006 [cit. 2013-03-20].
Dostupné z:
https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/D
FES-03978-2006
Department for education. Fostering Service: National minimum
standards. [online]. 2011 [cit. 2013-04-20]. Dostupné z:
http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/n/national%20minimum%20stan
dards%20-%20fostering.pdf
Department for Education. Children and Families Bill 2013. [online]. 2013
[cit. 2013-03-20]. Dostupné z:
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Children%20a
nd%20Families%20Bill%202013.pdf
Department for education. Statistical first release. [online]. 2012 [cit.
2013-04-20]. Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
219210/sfr20-2012v2.pdf
Department for Education. The Munro Review of Child Protection: Final
Report. [online]. 2011 Dostupné z:
http://www.education.gov.uk/munroreview/downloads/8875_DfE_Munro_Rep
ort_TAGGED.pdf
Department for Education. Training, support and development standards
for foster carers: guidance. [online]. 2012 Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/publications/training-support-developmentstandards-for-foster-carers-guidance
Department for Children, Schools and Families. Improving the
Educational Attainment of Children in Care. [online]. 2009 Dostupné z:
https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/DCSF-005232009.pdf

67

Department for Children, Schools and Families. Promoting the
Educational Achievement of Looked After Children: Statutory Guidance for
Local Authorities. [online]. 2010 [cit. 2014-03-28]. Dostupné z:
https://www.education.gov.uk/publications/standard/Childrensworkforce/Page
1/DCSF-00342-2010
Department of Health. The Victoria Climbié Inquiry: Report of an Inquiry
by Lord Laming. [online]. 2003 Dostupné z:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
273183/5730.pdf
Dobrá rodina. Seminář: klub pěstounů. Praha 2014
DOHNALOVÁ, R.. Odebírání dětí z chudých rodin – stanovisko
Nejvyššího soudu ve světle požadavků Evropského soudu pro LP. Právo a
rodina: rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 2011, roč. 13,
č. 11.
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