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Anotace 

Bakalářská práce Pěstounská péče v praxi neziskové organizace mapuje 

změny v novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 

související s pěstounskou péčí. V úvodu zmiňuje mezníky v historii náhradní 

rodinné péče. Blíže se zaměřuje na pěstounskou péči a způsob jejího zajištění. 

Zmiňuje legislativní zakotvení pěstounské péče. Shrnuje práva a povinnosti 

pěstounů. V další části poukazuje na praxi neziskové organizace Střediska 

pomoci ohroženým dětem ROSA, která provází rodiny s dětmi v pěstounské 

péči. Pomocí metod práce a přístupů využívaných ve Středisku pomoci 

ohroženým dětem ROSA vyhodnocuje konkrétní průběh doprovázení 

pěstounských rodin a poukazuje na příklady dobré praxe. 

Klíčová slova 

Sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, práva 

a povinnosti pěstounů, sociální práce, doprovázení pěstounské rodiny. 

  

Summary 

Bachelor thesis Foster care in practice of a non-profit organization monitors 

changes in the amended Act no. 359/1999 Coll.  on social and legal protection 

of children related with foster care. In the introduction,  the milestones in the 

history of foster care are mentioned. Afterwards, the thesis focuses on foster 

care and the way of safeguarding, funding and resourcing.  It also mentions a 

legislative basis of foster care. It summarizes the rights and responsibilities of 

foster parents. The next section refers to the practice of a non-profit 

organisation of a Centre of help vulnerable children named ROSA, which 

accompanies families with children in foster care. By means of working 

methods and approaches used in the Centre of help vulnerable children ROSA 



evaluates specific course of accompanying of foster families and highlights 

examples of good practice.  

Keywords 

Child protection, foster care, rights and responsibilities of foster parents, 

social work, accompanied by a foster family.
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Úvod 

Náhradní rodinná péče prošla v posledních letech velkou změnou. Byly 

novelizovány zákony, které náhradní rodinnou péči přímo ovlivňují a zcela 

mění dosavadní praxi. Jedná se především o zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.  Cílem všech 

změn v legislativě bylo vytvoření systému podpory a doprovázení rodin, které 

mají děti v náhradní rodinné péči a tento typ péče vždy upřednostnit před 

institucionální péčí.  Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

klade důraz na potřebu dítěte vyrůstat v rodinném prostředí, a proto doceňuje a 

zdůrazňuje i práci s biologickou rodinou.  

K tématu mé práce mne přivedla praxe ve Středisku pomoci ohroženým 

dětem ROSA, kde od počátku platnosti novely zákona o sociálně právní 

ochraně dětí pracuji jako vedoucí v programu pro rodiny s dětmi v pěstounské 

péči, podílím se na zpracování metodik organizace v systému péče o pěstouny 

a pracuji jako klíčová pracovnice pěstounských rodin.  Mám tedy možnost být 

u začátku zcela nové koncepce péče o náhradní rodiny a vidět v praxi dopad 

konkrétních změn.   

Ve své práci bych chtěla zmapovat změny v novele zákona č. 359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí související s pěstounskou péčí a poukázat na 

realizaci změn v praxi neziskové organizace, která provází rodiny s dětmi 

v pěstounské péči. 

V úvodu práce považuji za důležité zmínit krátce mezníky v historii 

náhradní rodinné péče. Dále blíže vymezím pojem náhradní rodinné péče a 

krátce popíši její jednotlivé formy. Blíže se budu věnovat pěstounské péči a 

způsobu jejího zajištění. V další části využiji zkušenosti z praxe a pomocí 

metod práce a přístupů ve Středisku pomoci ohroženým dětem ROSA 
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vyhodnotím konkrétní průběh doprovázení pěstounských rodin a poukážu na 

příklady dobré praxe.    
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1. Důležité mezníky v historii náhradní rodinné 

péče 

Náhradní rodinná péče má u nás poměrně dlouhou a bohatou historii. První 

sirotčince se začaly zřizovat po třicetileté válce, kdy přibylo opuštěných dětí, a 

byla potřeba se o tyto děti postarat. V roce 1575 byl založen Vlašský špitál, 

který poskytoval ochranu všem chudým a opuštěným dětem. V roce 1789 byl 

založen pražský nalezinec a sloužil jako přechodný útulek pro děti před 

umístěním do pěstounské péče. V roce 1868 byl vydán zvláštní chudinský 

zákon, který zajišťoval pomoc a péči potřebným. Příplatek na děti v cizí péči 

poskytoval od roku 1902 zemský sirotčí fond. V roce 1921 vešel v platnost 

zákon o ochraně dětí v cizí péči a nemanželských dětí. V této době byla 

nejrozšířenější forma náhradní rodinné péče adopce a pěstounská péče nebo 

tzv. rodinné kolonie.  

Po druhé světové válce se však takto pokrokový systém zcela změnil. 

Vzhledem ke změně politického systému byla zrušena pěstounská péče a 

upřednostněna ústavní výchova. Tento typ péče byl však v 60. letech podroben 

kritice především pediatrů a psychologů, na základě jejich výzkumů. 

Přistoupilo se tedy k zavádění nových alternativních řešení, konkrétně SOS 

dětských vesniček. V roce 1963 vešel v platnost zákon o rodině č. 94/1963 Sb. 

a v roce 1973 zákon o pěstounské péči č.50/1973Sb. Děti mohly být tedy opět 

svěřovány do pěstounské péče. 1.4.2000 byl novelizován zákon č.359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí a do novely byla zahrnuta i pěstounská 

péče. Od tohoto okamžiku byl soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze 

zajistit náhradní rodinou péčí před výchovou ústavní. 
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 Dalším významným krokem k rozvoji a podpoře náhradní rodinné péče 

byla novela tohoto zákona, která 1.1.2013 vstoupila v platnost a započala zcela 

nový přístup k náhradní rodinné péči.
1
  

  

                                                 
1http://www.nahradnirodina.cz/uvod_teoreticke_pojeti_nahradni_rodinne_pece  

http://www.nahradnirodina.cz/uvod_teoreticke_pojeti_nahradni_rodinne_pece
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2. Sociálně právní ochrana dětí 

,,Sociálně právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte na život, 

jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, 

svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje 

také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, 

zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním.“
2
  

Sociálně právní ochrana se poskytuje všem dětem bez rozdílu a bezplatně. V 

České republice je sociálně právní ochrana upravena v zákoně č.359/1999 Sb., 

o sociálně právní ochraně dětí (dále zákon), který byl 1. ledna 2013 

novelizován. Zákon stanovuje nový a kvalitnější systém sociálně právní 

ochrany dětí pomocí závazných postupů pro orgány sociálně právní ochrany 

dětí a dalších účastníků sytému. Součástí systému je i nově stanovená 

povinnost pro orgány sociálně právní ochrany dětí řídit se standardy kvality, 

které by měly zajistit dostatečnou kvalitu při poskytování sociálně právní 

ochrany, včetně personálního zajištění. Zákon zařazuje mezi přední hlediska 

zájem a blaho dítěte, ochranu rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a 

dětí na rodičovskou výchovu. Kromě ochrany práv dítěte na příznivý vývoj, 

řádnou výchovu a jmění si také vytyčuje působení směřující k obnovení 

narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního prostředí pro dítě, které 

nemůže být dočasně nebo trvale vychováváno ve vlastní rodině. Zákon klade 

důraz při výběru náhradního prostředí na upřednostnění rodinné péče před péčí 

ústavní. Tedy výchovu dítěte ,,náhradními rodiči“ přímo v jejich rodinách. 

Formy náhradního rodinného prostředí stanovuje zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále OZ). 

                                                 
2 http://www.mpsv.cz/cs/14304 
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2. 1. Formy náhradní rodinné péče 

V České republice je možné dítě umístit do těchto forem náhradní rodinné 

péče: 

- poručenství 

- svěření do péče jiné fyzické osoby než rodiče 

- pěstounská péče na přechodnou dobu 

- pěstounská péče 

2.1.1. Poručenství   

OZ v § 928 říká: ,,Není-li tu žádný z rodičů, který má a vůči svému dítěti 

vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti 

poručníka“.  Do poručenské péče je tedy dítě svěřeno v případě, kdy rodiče 

dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, případně jim byla 

omezena.  Poručníkem se může stát osoba příbuzná nebo blízká dítěti, ale i jiná 

fyzická osoba. Tato osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na 

území České republiky a se svěřením dítěte souhlasit. Poručník má všechny 

povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost.  

Výjimečně může být okruh povinností a práv poručníka vymezen jinak. § 934 

OZ uvádí, že každé rozhodnutí poručníka v nikoli běžné záležitosti týkající se 

dítěte musí být schváleno soudem. Poručník má nárok na finanční zajištění 

dávkami pěstounské péče. 

2.1.2. Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče   

Dítě je svěřeno do péče jiné fyzické osoby v případě, že o něj nemůže 

osobně pečovat žádný z rodičů. Při určování pečující osoby má přednost osoba 

příbuzná nebo dítěti blízá. Tato osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít 

bydliště na území České republiky a se svěřením dítěte souhlasit. Rozsah práv 

a povinností stanoví pečující osobě soud. Rodiče dál zůstávají zákonnými 

zástupci dítěte a mají možnost podílet se na rozhodování o zásadních 
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událostech v životě dítěte a být informováni o vývoji dítěte. Tento typ péče se 

volí pouze v případě, že je možné vyměřit rodičům výživné. To pak rodiče 

odvádějí pečující osobě.   

2.1.3. Pěstounská péče na dobu přechodnou 

Smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je poskytnutí okamžité 

pomoci dítěti v situacích, kdy ho rodiče nemohou ze závažných důvodů 

vychovávat. Využívá se zejména v krizových situacích, kdy biologičtí rodiče 

dítěte potřebují čas na vyřešení svých problémů nebo životních situací. ,,Dále 

je vhodná pro děti, které by jinak čekaly na dobu, kdy budou moci být 

adoptovány, v ústavu“
3
. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče na dobu 

přechodnou i v případě, že plyne doba, kdy rodiče mají možnost dát souhlas 

s osvojením, případně se čeká na nabytí právní moci rozsudku o osvojení 

(zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí §27a, odst. 7). Tuto 

formu náhradní rodinné péče zajišťují pěstouni proškolení pro tento typ péče. 

Může trvat nejdéle jeden rok. V případě, že byli svěřeni do přechodné 

pěstounské péče sourozenci, pak doba jednoho roku plyne od svěření 

posledního sourozence. 

  

                                                 
3 http://www.rozumacit.cz/nahradni_rodinna_pece.php 

http://www.rozumacit.cz/nahradni_rodinna_pece.php
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3. Pěstounská péče  

Pěstounskou péči definuje OZ jako formu náhradní rodinné péče, při které 

pěstoun osobně pečuje o dítě a zodpovídá za jeho výchovu. Pěstounská péče se 

volí u dětí, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči. Je vnímána jako dočasná 

a soud jí může vymezit na dobu určitou. Může tak pomoci překlenout dočasné 

krize v rodině a měla by být upřednostněna před umístěním dítěte do zařízení 

ústavního typu. Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a zaniká 

dosažením zletilosti dítěte, případně rozhodnutím soudu. 

3.1. Legislativní zakotvení 

Pěstounskou péči upravuje OZ v §958 až §970. Stěžejní normou pro 

zajištění pěstounské péče je zákon č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí (dále zákon). Ten určuje subjekty, které se podílí na zajištění pěstounské 

péče a určuje jejich roli v procesu zprostředkování a výkonu pěstounské péče. 

Dále blíže upravuje požadavky, které musí splnit žadatel o pěstounskou péči, 

proces zprostředkování pěstounské péče a určuje práva a povinnosti pěstouna.  

3.2. Subjekty zajišťující pěstounskou péči  

Subjekty, které se podílí na zajištění pěstounské péče, jsou: 

- krajský úřad 

- obecní úřad obce s rozšířenou působností 

- úřad práce 

- pěstoun 

- nezisková organizace 

3.2.1. Krajský úřad  

Provádí odborné posouzení žadatele o pěstounskou péči a rozhoduje o 

vhodnosti žadatele stát se pěstounem. Zajišťuje odbornou přípravu žadatelů o 

pěstounskou péči. Vede evidenci žadatelů a evidenci dětí vhodných ke svěření 
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do pěstounské péče. Na základě této evidence zprostředkovává pěstounskou 

péči. 

3.2.2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností  

Dále se na zajištění pěstounské péče podílí obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, konkrétně oddělení sociálně právní ochrany dětí, (dále OSPOD), 

které má v rámci úřadu pěstounskou péči v kompetenci. V procesu umísťování 

dítěte do pěstounské péče hraje roli trvalé bydliště pěstouna i dítěte. Podle 

trvalého bydliště je určen i příslušný OSPOD dítěti a pěstounovi. OSPOD 

v jehož obvodu má pěstoun trvalý pobyt (dále OSPOD pěstouna) bývá první 

institucí celého procesu zprostředkování pěstounské péče. Prověřuje u žadatele 

o pěstounskou péči jeho ekonomické a sociální poměry a podává o nich zprávu 

krajskému úřadu.  Pěstounovi, který převzal do pěstounské péče dítě, má dále 

povinnost navrhnout uzavření dohody o výkonu pěstounské péče (dále 

dohoda). Uzavření této dohody je jednou z povinností pěstouna. Blíže se budu 

této povinnosti věnovat v kapitole č. 5. 

OSPOD, v jehož obvodu má dítě svěřené do pěstounské péče trvalý pobyt 

(dále OSPOD dítěte), má podle zákona o sociálně právní ochraně dětí 

vzhledem k pěstounské péči následující povinnosti: 

a) Pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny 

„Pro sociální pracovníky bylo vždy klíčové pochopení toho, co se s dítětem 

děje, když existují obavy, že jeho zdraví a jeho vývoj jsou ohroženy nebo 

poškozovány. Aby se tyto informace dověděli, v praxi realizovali šetření 

na místě, kde dítě žije, vedli rozhovory s dítětem, s rodiči, pečovateli, 

kontaktovali školu nebo jiné spolupracující organizace. Nově zaváděná metoda 

vyhodnocování potřeb pomáhá seřadit a utřídit šetřením získané informace 
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do celistvého pohledu na dítě a situaci kolem něj.“
4
 Při vyhodnocování se snaží 

zmapovat klíčové oblasti života rodiny a dítěte, jako je zdravotní stav, emoční 

vývoj a chování, rodinné a sociální vztahy, vzdělávání, bydlení, finanční 

situaci, atd. Díky včasnému a dobrému vyhodnocení je možné včas odhalit 

začínající obtíže rodiny, případné ohrožení dítěte a naplánovat vhodné kroky, 

vedoucí k jejich řešení.  

b) Vypracovávat individuální plán ochrany dítěte 

Na základě podrobného vyhodnocení potřeb dítěte je dále vypracován 

pracovníky  OSPOD  ve spolupráci s pěstounem, případně s dítětem, 

individuální plán ochrany dítěte (dále IPOD). Ten stanoví opatření k zajištění 

ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení 

funkcí rodiny a určí časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve 

spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a 

odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny. IPOD by 

měl obsahovat stanovení cílů, vedoucích k řešení problému, přehled 

konkrétních kroků, určení osob odpovědných za provedení kroku, termín 

plnění, může obsahovat přehled rizik a alternativních kroků a vždy stanovení 

termínu a způsobu vyhodnocení plánu.  

c) Povinnost být s rodinou pěstouna v pravidelném kontaktu 

Navštívit rodinu pěstouna ,,nejméně jednou za tři měsíce v období prvních 

šesti měsíců péče, nahrazující péči rodičů, a poté v souladu se zájmy dítěte 

podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců“.
5
 

                                                 
4 RACEK, Jindřich, Hana SOLAŘOVÁ a Alena SVOBODOVÁ. Vyhodnocování potřeb dětí: 

praktický průvodce : metodika vyhodnocování. Vyd. 1. Praha: Lumos Foundation, c2014, 29 s. 

ISBN 978-80-260-5521-1, str.5 
5 Zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, §19 odstavec 6) 
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3.2.3. Úřad práce  

Má na starost finanční zajištění pěstounské péče. Pěstounům vyplácí dávky 

pěstounské péče. Organizacím, které s pěstouny uzavřely dohodu o výkonu 

pěstounské péče, vyplácí státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Úřadu 

práce odvádějí biologičtí rodiče dětí, svěřených do pěstounské péče, soudem 

vyměřené výživné.  
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4. Pěstoun 

Nejdůležitějším subjektem ve výkonu pěstounské péče je samotný pěstoun. 

Pěstoun musí podle OZ skýtat záruky řádné péče, mít bydliště na území České 

republiky a musí souhlasit se svěřením dítěte do pěstounské péče. Pěstounem 

se může stát jak příbuzný dítěte (prarodič, sourozenec), tak fyzická osoba 

k tomu proškolená. Při výběru pěstouna dá soud přednost osobě blízké dítěti 

nebo příbuzné, vždy však v souladu se zájmy dítěte.  

Žadatel o pěstounskou péči prochází procesem zprostředkování. Tento 

proces začíná podáním žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát 

se pěstouny k rukám obecního úřadu obce s rozšířenou působností, konkrétně 

oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD). Dále doložením dokladu 

o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území České 

republiky, opisu z evidence Rejstříku trestů a zprávy o zdravotním stavu. Tyto 

doklady jsou součástí spisu, který o žadateli vede OSPOD. Ten dále prověřuje 

údaje o ekonomických a sociálních poměrech, a zda bude žadatel způsobem 

života zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí. 
 
Žadatel je dále povinen 

podle zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (dále zákona), 

absolvovat odbornou přípravu v rozsahu nejméně 48 hodin, jejíž součástí je 

posouzení charakteristiky osobnosti, psychický stav, zda zdravotní stav 

žadatele z hlediska duševního, tělesného a smyslového nebrání dlouhodobé 

péči o dítě, předpokladu vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti, 

stability manželského vztahu a prostředí v rodině, popřípadě další skutečnosti.  

Podklady o žadateli shromažďuje krajský úřad a rozhoduje, zda je žadatel 

vhodný pro pěstounskou péči. V případě kladného rozhodnutí je žadatel 

zařazen do evidence žadatelů o pěstounskou péči, kterou vede krajský úřad a 

čeká na převzetí dítěte. V případě, že žádá o pěstounskou péči osoba blízká 

nebo příbuzná dítěti, nemá povinnost absolvovat odbornou přípravu. Nepodává 
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ani žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny, ale 

návrh na svěření dítěte do pěstounské péče příslušnému soudu. 

Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a vykonávat přiměřeně práva i 

povinnosti rodičů vůči dítěti. Není zákonným zástupcem dítěte a nemá vůči 

němu ani vyživovací povinnost. Právo zastupovat dítě a spravovat jeho 

záležitosti má jen v běžných věcech, pokud mu soud nepřizná rozhodování i 

v jiných záležitostech. Rodiče dítěte zůstávají dál zákonným zástupcem dítěte a 

mají k němu rodičovskou zodpovědnost, pokud soud nestanoví jinak. 

V případě rozhodování v záležitostech mimořádných musí žádat o svolení 

rodiče nebo soudu. Pokud nastane neshoda mezi rozhodnutím rodiče a 

pěstouna, může se pěstoun obrátit na soud a žádat o rozhodnutí soudu. Jedná se 

například o volbu školy, lékařský zákrok, vyřízení cestovního dokladu apod. 

Pěstounovi určuje zákon o sociálně právní ochraně dětí řadu dalších práv a 

povinností, kterým se budu věnovat v následující kapitole.  

Stát zajišťuje prostřednictvím dávek pěstounské péče hmotné zabezpečení 

dítěte a odměnu pěstouna.  Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé 

činnosti. Je z ní tedy odváděno pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní a 

úrazové zabezpečení a daň z příjmu.
6
 Rodičům zůstává vůči dítěti i nadále 

vyživovací povinnost. Soud rodičům vyměří výživné, které odvádí státu, 

konkrétně Úřadu práce. 

4.1. Práva a povinnosti pěstouna 

Zákon vnímá potřebu zajistit pěstounům neustálou podporu v průběhu celé 

doby pěstounské péče. Za důležité považuje i neustálé zkvalitňování 

pěstounské péče a mimo jiné i její kontrolu. Proto stanovil pěstounům práva a 

povinnosti, jejichž prostřednictvím je zajištěna jak podpora, tak kontrola 

                                                 
6  http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/davky-

pestounske-pece-2-cast.htm 

http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/davky-pestounske-pece-2-cast.htm
http://www.cssz.cz/cz/casopis-narodni-pojisteni/archiv-vydanych-cisel/clanky/davky-pestounske-pece-2-cast.htm
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výkonu pěstounské péče. Práva a povinnosti pěstounů blíže upravuje § 47a 

odst. 2 zákona. Jejich zajištění a plnění nezůstává ale pouze na pěstounovi. 

Prostřednictvím dohody o výkonu pěstounské péče, kterou má povinnost 

pěstoun uzavřít, se blíže upravuje i plnění a zajištění práv a povinností 

pěstouna.  

4.2. Práva pěstouna 

a) Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění 

osobní péče o svěřené dítě. 

Tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče pěstounovi: 

- po dobu, kdy je pěstoun uznán dočasně práce neschopným nebo 

ošetřuje osobu blízkou, 

- při narození dítěte, 

- při vyřizování nezbytných záležitostí, 

- při úmrtí osoby blízké. 

Zákon pamatuje v tomto opatření na situace, kdy není pěstoun schopen péči 

o svěřené dítě zajistit a uvědomuje si nutnost pomoci pěstounovi. Při volbě 

vhodného typu pomoci je však třeba zvážit několik okolností. Jednak věk 

dítěte, jeho rozumové schopnosti, zdravotní stav dítěte a celkové okolnosti v 

rodině. Například u dítěte, které dochází do školy, není potřeba zajišťovat 

osobní péči v době školní docházky. Pomoc je třeba také zvažovat v případě, 

že má pěstoun manžela, který může pomoc zajistit. V tom případě nastupuje 

povinnost manžela, který se podle § 965 OZ má podílet na osobní péči o dítě. 

b) Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené 

dítě, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v roce, jestliže svěřené 

dítě dosáhlo věku alespoň 2 let. 
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Toto ustanovení myslí na odpočinek pěstouna. Uznává tak velkou náročnost 

pěstounské péče a potřebu načerpat sílu pro další péči. I u tohoto typu péče je 

třeba zvažovat všechny okolnosti jako v minulém případě. Například není třeba 

poskytovat pěstounovi tuto službu v případě, že pečuje o dítě, které studuje 

střední školu a ve školním roce bydlí na internátě. Naopak, je-li dítě mladší, 

případně krátce v rodině pěstouna a není pro něj vhodný pobyt mimo rodinu 

pěstouna, je možné domluvit službu v kratších časových intervalech. Je tedy 

důležité posuzovat individuálně situaci  každé konkrétní rodiny a způsob 

zajištění odpočinku pěstouna volit vždy s ohledem na konkrétní dítě. Službu je 

možné zajistit pobytem dítěte na letním táboře, příměstském táboře, nebo i 

zajištěním hlídání pro dítě. 

c) Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné 

odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců. 

Odborná pomoc by měla vycházet z vyhodnocení potřeb pěstouna i dítěte a 

z individuálního plánu ochrany dítěte. Může ji poskytnout pracovník 

organizace, s kterou pěstoun uzavřel dohodu ale i jiný odborník. Odbornou 

službou může být například supervize, psychoterapie, právní poradenství 

související s péčí o svěřené děti a další.  

d) Právo na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování 

sounáležitosti dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a 

při realizaci styku rodičů s dítětem v pěstounské péči, včetně 

pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných 

osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku. 

Toto právo úzce souvisí s povinností pěstouna v souladu s individuálním 

plánem ochrany dítěte udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s 

osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v 

pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. Kontakt dítěte v 



26 

pěstounské péči s rodiči a dalšími oprávněnými osobami určuje buďto 

rozhodnutí soudu nebo individuální plán ochrany dítěte, který vypracovává 

OSPOD dítěte. Pomoc spočívá v přípravě všech stran na kontakt, zajištění 

vhodného místa pro kontakt, doprovázení dítěte v době kontaktu, sledování a 

vyhodnocení kontaktu. Pomoc může být i při jiných formách kontaktu než je 

osobní setkání. Může jít například o pomoc s korespondencí pro rodiče ve 

výkonu trestu. 

e) Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti 

zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě. 

Toto právo souvisí s povinností pěstouna zvyšovat si znalosti a dovednosti 

v oblasti výchovy a péče o dítě. Organizace, s kterou pěstoun uzavřel dohodu, 

má tedy povinnost bezplatně zajistit pěstounovi možnost absolvovat potřebné 

vzdělávání. Může k tomu využít svých zaměstnanců, externích odborníků nebo 

služeb vzdělávacích institucí.  

4.3. Povinnosti pěstouna 

a) Zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě 

v rozsahu 24 hodin za 12 kalendářních měsíců.  

Zákon v § 47a) odst. 4f) stanovuje tuto povinnost v rozsahu 24 hodin v době 

12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní obsah a zaměření 

vzdělávání stanovuje vyhláška ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých 

ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí v § 5. Jedná se o získávání 

nových informací a schopností v péči o děti, získávání znalostí a dovedností 

v péči o specifické skupiny dětí, zejména jiného etnika, dětí s postižením, dětí, 

které zažily zanedbávání, týrání apod. Vzdělávání by mělo být zaměřeno i na 

zvládání krizových situací, návrat dítěte do původní rodiny a přípravu dítěte na 

osamostatňování a odchod z pěstounské péče. Cílem vzdělávání by mělo být 

zvyšování a rozvoj kompetencí a zvyšování kvality pěstounské péče.  Témata a 
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způsob vzdělávání vychází opět z vyhodnocení potřeb dítěte, rodiny a 

individuálního plánu ochrany dítěte.  

b) Umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a 

spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí. 

To je pěstoun povinen umožnit organizaci, s kterou uzavřel dohodu o 

výkonu pěstounské péče a pracovníkům OSPOD. Organizace, se kterou 

pěstoun uzavřel dohodu, však na rozdíl od OSPOD nemá následující 

pravomoci, vycházející z  § 54, odst. 2 a § 53 odst. 2 zákona:  

- vstupovat bez souhlasu oprávněných osob do prostor, kde dítě žije,  

- pořizovat bez souhlasu dotčených osob audiovizuální a jiné podobné 

záznamy,  

- vyžadovat spolupráci, účast na jednání, předložení listin a dokladů 

týkajících se dítěte. 

V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte udržovat, rozvíjet a 

prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a 

umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím 

nestanoví jinak. 

Viz. kapitola 4.2.odstavec d).  

c) Uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. 

Pěstoun má povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče (dále 

dohoda) se subjektem k tomu pověřeným, do třiceti dnů od nabytí právní moci 

rozsudku, kterým bylo dítěte svěřeno do pěstounské péče. Dohodu může 

uzavřít: 

- obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa 

trvalého bydliště osoby pečující, 
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- jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

- obecní úřad, 

- krajský úřad, 

- pověřená osoba (nezisková organizace). 

,,Primární povinnost navrhnout obsah dohody a její uzavření leží na orgánu 

sociálně právní-ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušném podle trvalého pobytu pěstouna.“
7
 Pěstoun má však právo dohodu 

o výkonu pěstounské péče uzavřít i s jinými subjekty. K tomu je však nutný 

souhlas orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušného podle místa trvalého 

bydliště pěstouna (dále OSPOD). Souhlas vydává OSPOD na základě návrhu 

dohody, který mu subjekt, s kterým je dohoda uzavírána, doručí. 

  

                                                 
7 http://www.mpsv.cz/cs/14503 

http://www.mpsv.cz/cs/14503
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5. Dohoda o výkonu pěstounské péče 

Účelem dohody o výkonu pěstounské péče (dále dohoda) je zajištění 

pomoci pěstounům při péči o svěřené dítě a upravit blíže práva a povinnosti 

pěstounů. Dohoda by měla individuálně specifikovat práva a povinnosti 

pěstouna a jasně konkretizovat pomoc a podporu rodiny. Dohoda musí být také 

v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče a s individuálním 

plánem ochrany dítěte.
 8
 

Pěstoun může mít uzavřenou pouze jednu dohodu, přestože má v péči více 

dětí. V případě, že má každý z manželů svěřeno dítě do své výlučné péče a 

každý z manželů žije samostatně, musí každý z manželů mít uzavřenou vlastní 

dohodu. Vzhledem k tomu, že je dohoda veřejnoprávní smlouvou, řídí se 

proces uzavírání dohody nejen zákonem o sociálně právní ochraně dětí, ale i 

správním řádem. Dohoda zaniká dnem, kdy skončí pěstounská péče. To může 

být dnem zletilosti posledního dítěte svěřeného do pěstounské péče nebo 

ukončením pěstounské péče rozhodnutím soudu. Dohoda může zaniknout i 

výpovědí.  Pěstoun může dohodu vypovědět kdykoli a to i bez udání důvodů. 

Organizace, s kterou pěstoun uzavřel dohodu, jí může vypovědět pouze 

z důvodů stanovených zákonem v § 47c) odst. 2 a to: 

- pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se 

osoba pečující zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče, 

- pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu 

pěstounské péče. 

Do třiceti dnů od vypovězení dohody musí pěstoun uzavřít dohodu novou. 

Než se tak stane, plyne výpovědní lhůta dohody stávající. Neměl by tak nastat 

okamžik, kdy je pěstoun ponechán bez péče. Pokud pěstoun neuzavře do třiceti 

                                                 
8 http://www.mpsv.cz/cs/14503 

http://www.mpsv.cz/cs/14503
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dnů dohodu novou, musí příslušný OSPOD upravit práva a povinnosti 

pěstouna správním rozhodnutím. 
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6. Neziskové organizace 

Dalším subjektem, který se podílí na zajištění pěstounské péče, jsou 

neziskové organizace. Jak již bylo výše uvedeno, mají možnost uzavírat 

s pěstounem dohody o výkonu pěstounské péče. Tuto činnost mohou 

vykonávat pouze v případě, že získaly od krajského úřadu pověření k sociálně 

právní ochraně v těchto činnostech: 

- uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče,  

- poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu 

pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu 

pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče. 

Neziskové organizace jsou při výkonu sociálně právní ochrany povinny řídit 

se standardy kvality sociálně právní ochrany. 

Neziskové organizace, které jsou pověřeny k uzavírání dohod o výkonu 

pěstounské péče, se liší v nabídce služeb a způsobu zajištění výkonu 

pěstounské péče. Je tak ponecháno na pěstounovi, aby vybral tu organizaci, 

která bude vyhovovat jeho potřebám i potřebám dítěte svěřeného do 

pěstounské péče. Účelem spolupráce pěstouna a neziskové organizace je 

podpora pěstouna, zajištění plnění jeho práv a povinností a kontrola průběhu 

pěstounské péče. Souhrnně lze činnost neziskových organizací, které uzavírají 

dohody s pěstouny označit jako doprovázení.  

6.1. Doprovázení pěstounských rodin 

Zájemci o pěstounskou péči procházejí před přijetím dítěte do rodiny 

odbornou přípravou a odborným posouzením. Jsou vybaveni širokým spektrem 

informací, často i praktickými zkušenostmi jiných pěstounů. Mají tedy 

vytvořen jakýsi základ pro přijetí dítěte do rodiny. Tato situace je v mnohém 

podobná tomu, když rodiče očekávají narození potomka. Nakoupí kočárek, 



32 

postýlku a vše potřebné, co miminko vyžaduje. Vytvoří si svou představu o 

tom, jak to bude po narození dítěte v rodině vypadat. Po narození dítěte se ale 

ne vždy setká jejich představa s realitou. V tom lepším případě mají ale dobrý 

základ v partnerském vztahu, v podpoře širší rodiny atd.  

Nelze opominout i výhodu vrozeného vztahu k dítěti, který se liší od vztahu 

získaného. Vrozené vztahy jsou geneticky podložené, nezrušitelné a trvají i po 

smrti. Dítě je, bude a zůstane jejich dítětem za všech okolností.  

Pěstounské rodiny mají díky odborným přípravám také jistý základ a 

představu o pěstounské péči. Po příchodu dítěte do rodiny však často nastávají 

situace, na které ve svých základech nenacházejí řešení. Velkou nevýhodou je 

ovšem i fakt, že vztah s dítětem v pěstounské péči nemusí být vrozený, ale je 

získaný. Není geneticky podložený a je zrušitelný.  

Tento fakt se netýká příbuzenské pěstounské péče. Příbuzní pěstouni však 

mají deficit v chybějící odborné přípravě. Mají tedy výhodu vrozeného vztahu, 

ale zátěž předešlých obtíží, které vedly k umístění dítěte do pěstounské péče, 

ve vlastní rodině. Řeší často vlastní selhání, selhání svého dítěte. Ani jejich 

situace tedy není snadná.  

Z těchto faktů vychází i filozofie a smysl doprovázení. Tedy vědomí, že 

příchodem dítěte do pěstounské péče, ať příbuzenské nebo nepříbuzenské, 

může rodině nastat nelehké období. „Na náhradní rodiny jsou ve výchově 

přijatých dětí kladeny specifické nároky oproti výchově vlastních dětí, se 

kterými se tyto rodiny musejí vypořádávat. Jedná se minimálně o pomoc dětem 

vyrovnat se s faktem, že se o ně jejich biologičtí rodiče neuměli, nemohli nebo 

nechtěli postarat, že teď sice žijí v milující rodině, se kterou ale nemají 

společnou rodinnou historii. Náhradní rodiče jsou těmi, kdo by měli být tomuto 

tématu otevřeni a pomoci tak svým přijatým dětem s vytvořením pevné a 

zdravé identity, ve které bude zabudován i fakt, že byly opuštěny svými 
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vlastními rodiči a že vyrůstají v náhradní rodině.“
9
 Je tedy potřeba rodinu 

s dítětem v pěstounské péči kontinuálně doprovázet. A to od samotného 

počátku vznikající situace. Před příchodem dítěte do rodiny, ihned po jeho 

příchodu a pak po celou dobu pěstounské péče.  

V průběhu doprovázení vstupuje doprovázející pracovník do intimního 

prostředí rodiny a stává se jejím pravidelným návštěvníkem. Rodina ho každé 

dva měsíce vpouští a musí vpustit do svého soukromí. Průvodce má o rodině 

mnoho informací, zná její historii, obtíže, starosti. To samozřejmě klade na 

průvodce značné nároky. 

Jaký by měl tedy být doprovázející pracovník? Především by si měl neustále 

uvědomovat svou roli průvodce a nezaměňovat s rolí vůdce. Role průvodce 

v sobě zahrnuje respekt k provázené rodině, úctu ke všem jejím členům, 

k jejich volbám a rozhodnutím. Měl by být schopný dobře naslouchat, aniž by 

hodnotil a dával nevyžádané rady. Měl by být schopný ocenit to, co se v rodině 

daří. Umět se zorientovat v rodině a vcítit se do jejich obtíží. Být důvěryhodný, 

spolehlivý a především lidský. Přitom si stále musí udržovat profesionální 

odstup a být schopen nahlédnout situaci rodiny bez větších emocí.  

  

                                                 
9 CHALOUPKOVÁ, Mgr. Lada. Metodika podpůrných aktivit pro náhradní rodinnou péči. 

Praha: Středisko náhradní rodinné péče, o.s., 2012. ISBN  978-80-87455-13-5., str. 79 
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7. Finanční zajištění doprovázení pěstounů 

Doprovázející organizace je povinna zajistit plnění práv a povinností, jak 

svých, tak pěstouna, které již byly výše zmíněny. K tomuto zajištění je 

doprovázející organizaci na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské 

péče poskytnut státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Jeho výše je 

48 000,- ročně na jednu uzavřenou dohodu, bez ohledu na počet dětí svěřených 

do pěstounské péče. Tato částka ale nemusí být použita na péči o jednu 

konkrétní rodinu.  

Vzhledem k tomu, že ne všechny rodiny využijí služby, které mají právo 

využít, nevyčerpají tedy celou částku, kterou nezisková organizace získala. Pak 

jsou ale rodiny, které potřebují zajistit služby v mnohem větší šíři, než může 

pokrýt výše příspěvku. Je tedy možné uhradit péči o tyto rodiny z peněz, které 

jiná rodina nevyužila. Doprovázející organizace musí ale všechny prostředky 

vynaložit hospodárně a efektivně a vždy zohlednit ceny obvyklé v místě, kde je 

služba poskytována. Prostředky musí být vynaloženy vždy v souvislosti a 

v kontextu pěstounské péče. Není tedy možné hradit z příspěvku například 

doučování dítěte. Naopak je možné uhradit terapeutickou péči, která řeší 

vyrovnání se dítěte s odebráním z rodiny. V případě, že rodina potřebuje 

úhradu služby, jejíž cena je vyšší než obvyklá, může tuto službu uhradit 

doprovázející organizace jen z části a na úhradě se podílí pěstoun.  
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8. Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA 

Neziskovou organizací, která se mimo jiné zabývá doprovázením 

pěstounských rodin, je Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA (dále 

Středisko ROSA). Bylo založeno již v roce 1993 v Kladně. Od počátku své 

existence se zaměřovalo na práci s ohroženými dětmi. Své sídlo má i nadále 

v Kladně a služby poskytuje v rámci Středočeského kraje. 

Posláním Střediska ROSA je systematická a dlouhodobá podpora rodin 

s dětmi, ve kterých nastaly obtíže z důvodu různého znevýhodnění – 

zdravotního, etnického, sociálního – či z důvodu narušení vztahů.  

Cílem Střediska ROSA je: 

- podpora všestranného rozvoje dítěte, 

- podpora výchovných dovedností rodičů, 

- pomoc rodičům vyrovnat se s obtížemi jejich dětí, 

- zlepšování komunikace a vztahů mezi rodiči a dětmi, 

- snižování sociální izolace rodin. 

V současné době poskytuje Středisko ROSA ranou péči, sociálně 

aktivizační služby a odborné poradenství. V roce 2013 získalo Středisko ROSA 

pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a pověření k 

poskytování osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, 

výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 

pěstounské péče. Od roku 2013 tedy poskytuje ve Středočeském kraji 

doprovázení pěstounským rodinám na základě uzavřené dohody o výkonu 

pěstounské péče (dále dohody).  
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8.1. Doprovázení pěstounských rodin ve Středisku ROSA 

Při utváření metodiky doprovázení ve Středisku ROSA byla velmi 

inspirativní již vzniklá a praxí ověřená metodika neziskových organizací 

Rozum a Cit, o.s. a  Amalthea, o.s.
10

 Poznatků z těchto metodik využívám i 

v následujícím textu.   

Proces doprovázení rozdělujeme ve Středisku ROSA do několika fází. Tu 

první označujeme jako informační a seznamovací. Po té, co Středisko ROSA 

kontaktuje pěstoun s žádostí o uzavření dohody, je domluvena první schůzka. 

Probíhá obvykle ve Středisku ROSA, v případě požadavku pěstouna v rodině 

pěstouna, za přítomnosti vedoucí programu.  

Pěstouni bývají často velmi aktivní a sami zjišťují nabídku Střediska ROSA 

a tu porovnávají s nabídkami jiných organizací. Teprve poté se rozhodují, 

s kterou organizací dohodu uzavřou.  

Na první schůzce, zjišťujeme základní informace o rodině, okolnosti svěření 

dítěte do pěstounské péče a pěstouna seznamujeme s průběhem spolupráce ve 

Středisku ROSA, možnostmi naplňování jeho práv a povinností a obsahem 

dohody. Z první schůzky si pěstoun odnáší vzor dohody a má tak možnost 

prostudovat detailně tento dokument. Je domluven termín další schůzky. 

Na základě informací o rodině, zjištěných na první schůzce, vybere vedoucí 

programu vhodného klíčového pracovníka pro další spolupráci s rodinou. Ve 

Středisku ROSA má každá rodina svého klíčového pracovníka. Jeho úkolem je 

být s rodinou v pravidelném kontaktu a koordinovat spolupráci s rodinou.  

                                                 
10 Provázení rodiny jako dlouhodobý proces: Sborník příspěvků k provázení náhradních rodin. 

Říčany: Rozum a cit, o.s., 2012. Dostupné 

z:http://www.rozumacit.cz/zs/prirucky_a_publikace.php 

Metodika doprovázení: Podpora, vzdělávání a kontrola při výkonu pěstounské péče. Amalthea 

o.s. 2013. Dostupné z: http://www.amalthea.pardubice.cz/metodiky/metodika-

doprovazeni/metodika-doprovazeni-2013.pdf 
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Na další schůzce je pěstoun seznámen s klíčovým pracovníkem a má opět 

možnost ptát se na detaily spolupráce. Po té je uzavřena dohoda a domluven 

další termín schůzky.  

Na základě konkrétních požadavků a potřeb rodiny vytváří klíčový 

pracovník s rodinou plán průběhu pěstounské péče. Bývá vypracován do dvou 

měsíců od počátku spolupráce. V něm jsou blíže specifikovány služby, které 

bude rodina využívat a způsob naplňování práv a povinností pěstouna.  

Cílem doprovázení v této fázi je navázání vztahu důvěry mezi klíčovým 

pracovníkem a rodinou. Bez důvěry není rodina ochotna o svých problémech 

mluvit. Není tak možné na řešení problémů pracovat. Je tedy velmi důležité, 

aby právě v této fázi klíčový pracovník na rodinu nespěchal. Nechává rodině 

prostor a čas sdělit jen to, o čem je schopná a ochotná mluvit. Klíčový 

pracovník je především v roli pozorovatele a seznamuje se s celým systémem 

rodiny, s rolemi jednotlivých členů, se způsoby řešení problémů, komunikací 

v rodině. Snaží se především oceňovat, povzbuzovat a především nehodnotit. 

Toto období je pro každou rodinu a pro každého jejího člena různě dlouhé.  Je 

proto důležité respektovat tuto dobu a citlivě vstupovat do problémů rodiny 

v okamžiku, kdy je pro to rodina připravena.  

Navázání důvěry znesnadňuje v některých rodinách i povinnost klíčového 

pracovníku být s rodinou v pravidelném kontaktu minimálně jednou za dva 

měsíce. Pro některé rodiny je pravidelný kontakt zátěží. Vnímají ho jako 

nepotřebný a obtěžující. Tyto rodiny jsou často bez zřetelných obtíží a zdá se, 

že pěstounskou péči zvládají velmi dobře. S dětmi nemají obtíže. Pro 

provázejícího pracovníka je pak práce s těmito rodinami o to obtížnější. Stává 

se pak často nežádaným a nevítaným hostem. Rodina uzavře nepropustně svůj 

prostor a chrání vše, co je v něm skryto. Provázející pracovník musí v těchto 

rodinách použít mnohem větší míru respektu a pochopení. Do prostoru rodiny 
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se násilím nedobývat, ale zaměřit se při práci s rodinou na získání důvěry. To 

vyžaduje velkou trpělivost a důvěru rodiny se přes všechno úsilí nepodaří 

někdy získat. Provázející pracovník tak často vidí možnosti, jak by šlo v rodině 

pracovat, co by bylo potřeba řešit. Ale není možné to realizovat.  

Druhou fázi označujeme jako pracovní. Klíčovému pracovníkovi se podařilo 

navázat důvěrný vztah s pěstounem a dalšími členy rodiny. Členové rodiny se 

naučili obracet na klíčového pracovníka v případě obtíží. Jsou ochotni o nich 

mluvit a pracovat na jejich řešení.  

V této fázi se otevírá i vhodný prostor pro vstup dalšího odborníka. Rodině 

nabízíme v případě potřeby spolupráci s psychologem, terapeutem, případně 

dalším odborníkem. Rizikem v této fázi je odpor rodiny. „Je to období, kdy 

rodina nebo její členové mohou v určitém momentě přistupovat ke spolupráci i 

negativně, odmítají spolupracovat, vyhýbají se kontaktu, neplní dohody, 

odmítají navrhovaná témata, řešení. Říkáme tomu, že se rodina nachází v 

období odporu. Tento stav je pro celý proces zdravý. Je důležité, aby průvodce 

s tímto jevem počítal, včas ho identifikoval a porozuměl mu. Důležité je v 

tomto čase vyjadřovat podporu, porozumění a ponechat čas na překonání 

tohoto stavu. Každý klient opět potřebuje individuální čas k tomu, aby tímto 

procesem prošel. Překonání odporu vede k možnosti dělat následně další 

pozitivní kroky.“ 
11 

Ve spolupráci s rodinou se v této fázi také setkáváme se závislostí rodiny na 

klíčovém pracovníkovi. Pěstoun pak od něho vyžaduje neustálou podporu, péči 

a nadstandartní služby. Bez konzultace s klíčovým pracovníkem se obtížně 

rozhoduje. Příčinou může být způsob komunikace pěstounovi vlastní, ale i 

nejistota a vyčerpanost. V této situaci je důležité, aby si klíčový pracovník 

                                                 
11 Provázení rodiny jako dlouhodobý proces: Sborník příspěvků k provázení náhradních rodin. 

Říčany: Rozum a cit, o.s., 2012., str. 13, Dostupné z: 

http://www.rozumacit.cz/zs/prirucky_a_publikace.php 

http://www.rozumacit.cz/zs/prirucky_a_publikace.php
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uvědomil nastalou situaci a roli, kterou od něho pěstoun očekává, nepřijal. 

V opačném případě může tento stav vyvolat v klíčovém pracovníkovi pocit 

nezastupitelnosti a moci nad životem pěstouna. Je proto důležité každý krok 

v práci s rodinou dobře promýšlet a mít neustále na mysli cíl doprovázení, tedy 

zvyšování kompetencí rodiny, ne prohlubování závislosti na službě.  

Další fázi označujeme jako fázi klidu a samostatnosti. Pěstoun objevil 

možnosti řešení svých obtíží a je schopen je sám dál objevovat a aktivovat. 

Klíčový pracovník v tomto období rodinu dále monitoruje a podporuje vhodná 

řešení a postoje.  Zůstává i v této fázi vnímavý na změny, které se v rodině 

odehrávají. Fáze klidu se může během velmi krátké doby změnit a je pak třeba 

okamžité intervence a pomoci. 

Každá rodina, s kterou se setkáváme, má jednotlivá období spolupráce různě 

dlouhá. Některé rodiny se ani po několikaleté spolupráci nedostanou do fáze 

klidu. Naopak rodina, která se již dlouho nachází ve fázi klidu, se může 

vzhledem ke změnám v rodině ocitnout opět ve fázi pracovní. Takovými 

změnami může být například úmrtí v rodině, návrat biologického rodiče 

z výkonu trestu nebo obtíže v období puberty.   

Příklad z praxe: 

Prababičce byla svěřena do pěstounské péče pětiletá pravnučka. Při 

uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče uváděla, že péči o vnučku zvládá 

bez obtíží a pomoc Střediska ROSA nepotřebuje v žádné oblasti. Otec dítěte byl 

ve výkonu trestu a matka dítěte (vnučka pěstounky) bydlela v zahraničí. 

S otcem ani matkou nebyla rodina v kontaktu. Prababičce s péčí o dítě 

pomáhala dcera. Pravnučka však neznala informace o svých rodičích. 

Domnívala se, že otec žije s matkou v zahraničí, kde pracují, a proto se o ni 

nemohou postarat. Pěstounka nevěděla, jak tuto informaci vnučce sdělit a 

žádala v této oblasti podporu. Sama se na otce pravnučky velmi zlobila a 
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obávala se negativních emocí při sdělování informací pravnučce. Jedním z cílů 

spolupráce se tedy stalo postupné informování pravnučky o rodičích, 

respektive o skutečnosti probíhajícího výkonu trestu a pomoc pěstounce se 

zpracováním negativních emocí. Rodina se tedy nacházela v pracovní fázi. 

Pěstounka ve spolupráci s klíčovou pracovnicí vymyslela pohádku, ve které 

vystupovala zvířata. Ta byla v podobné situaci jako rodina pěstounky. Za 

pomoci pohádky se pěstounce podařilo citlivou formou sdělit pravnučce 

informace o rodičích. Rodiče nebyli v pohádce haněni ani odsuzováni. Tak se 

podařilo nevnést do příběhu negativní emoce, kterých se pěstounka obávala. 

Pravnučka tak přijala skutečnost o otci bez větších obtíží. Rodina se postupně 

dostala do klidové fáze a klíčový pracovník při pravidelných kontaktech pouze 

monitoroval situaci v rodině. Po nějaké době však pěstounka opět požádala o 

pomoc Střediska ROSA. Obdržela dopis od otce pravnučky, ve kterém jí 

oznamoval, že bude propuštěn z výkonu trestu a chce se setkat se svou dcerou. 

To v pěstounce vyvolalo negativní emoce, strach a velkou obavu z případného 

setkání. Z fáze klidu se tedy pěstounka opět dostala do pracovní fáze. 

Pěstounce nabídla klíčová pracovnice pomoc při zprostředkování kontaktu 

s otcem. To pěstounka velmi uvítala a další komunikaci s otcem dítěte už 

zajišťovala klíčová pracovnice. Otci nabídla možnost asistovaného setkání 

s dcerou přímo ve Středisku ROSA. Otec však v průběhu domlouvání detailů 

setkání od záměru vidět se s dcerou ustoupil. Kontakt s otcem tedy neproběhl. 

Pro pěstounku zůstala však důležitá jistota, že v případě dalších obtíží se může 

obrátit na klíčového pracovníka a nezůstane v obtížné situaci sama. 

8.2. Zajištění práv a povinností pěstouna v praxi Střediska 

ROSA 

Na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče musí v průběhu 

doprovázení rodiny Středisko ROSA zajistit plnění všech práv a povinností 

pěstouna. Detaily zajištění domlouvá každá rodina s klíčovým pracovníkem 
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v plánu průběhu pěstounské péče. Práva a povinnosti jsou zajišťovány 

následujícím způsobem: 

a) Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní 

péče o svěřené dítě.  

V situacích, které uvádí zákon (viz kapitola 4.2., odst. a ) má pěstoun 

možnost žádat o pomoc při zajištění péče o svěřené dítě. Na začátku spolupráce 

s rodinou domlouvá klíčový pracovník způsob zajištění této pomoci a s jakým 

předstihem je třeba o pomoc žádat. Stejně tak domlouvá úhradu za výdaje, 

které nemůže doprovázející organizace uhradit z příspěvku na výkon 

pěstounské péče. To je například strava pro dítě. K zajištění této služby 

využíváme pracovníky Střediska ROSA, soukromé školky apod.   

Příklad z praxe: 

Pěstounka měla svěřenou do péče čtyřletou dívku. Na péči o dítě byla zcela 

sama. S rodiči dítěte nebyla v kontaktu. Pěstounka byla svobodná a vlastní děti 

neměla. Rodiče pěstounky zemřeli. Pěstounka musela podstoupit operaci a 

neměla nikoho, kdo by hlídání dívky zajistil Obrátila se proto na klíčového 

pracovníka, s kterým hledala možnosti zajištění péče o dívku. Pěstounce bylo 

nabídnuto zajištění hlídání dítěte pomocí zaměstnankyně agentury, zajišťující 

tyto služby. Pěstounka se však obávala přítomnosti cizího člověka ve svém bytě. 

Proto nabídl klíčový pracovník zajištění hlídání pomocí dobrovolného 

plánovaného pobytu v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. S tím 

pěstounka souhlasila. Pěstounka s dívkou a klíčovým pracovníkem navštívili 

zařízení ještě před nástupem operace, aby měla jistotu, že bude o dítě dobře 

postaráno.  

b) Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené 

dítě, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v roce, jestliže svěřené 

dítě dosáhlo věku alespoň 2 let. 
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Toto právo myslí na odpočinek pěstouna. Využívají ho především prarodiče, 

kteří mají v pěstounské péči svá vnoučata. Zdravotní stav těchto pěstounů 

někdy vyžaduje častější odpočinek. Klíčový pracovník proto hledá s těmito 

pěstouny varianty odpočinku přijatelné jak pro pěstouna, tak pro dítě. Pro 

naplnění tohoto práva využívá Středisko ROSA nabídky spolupracujících 

organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí. V praxi se nejvíce 

osvědčilo zajištění péče o děti na letních dětských táborech. Pěstounovi 

pomůže zajistit tábor klíčový pracovník, případně si pěstoun zajistí tábor sám. 

Středisko ROSA se pak podílí na úhradě této aktivity. Pěstoun tak dostává 

možnost odpočinku a zároveň je dobře postaráno o dítě. Tuto formu však nelze 

vždy využít pro mladší děti. Pro ně je delší pobyt mimo rodinu pěstouna 

nepřijatelný a stresující. Při hledání možností odpočinku i pro tyto pěstouny 

jsme se rozhodli uspořádat týdenní cyklus denních aktivit pro mladší děti. Děti 

tak přijdou do známého prostředí a mají možnost prožít den s dětmi, které 

znají. Pro děti připravujeme zábavné aktivity a výlety. Večer se pak vrací do 

svých rodin a odpadá tak obava dětí z delšího odloučení od pěstounů. 

c) Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné 

odborné pomoci.  

Středisko ROSA zajišťuje plnění tohoto práva prostřednictvím stálého týmu 

zkušených dětských psychologů a terapeutů, kteří jsou připraveni poskytnout 

jak psychologické vyšetření, diagnostiku, ale také psychoterapii. Tuto pomoc 

nabízí klíčový pracovník rodinám ve chvíli, kdy jeho samotné působení 

v rodině nestačí. Často je tato služba využívána při práci se zpracováním 

traumatu dětí z původních rodin, při práci s identitou a vazbou. Ze zkušenosti 

klíčových pracovníků víme, že je možné tuto pomoc rodinám nabízet až ve 

fázi, kdy získala naši důvěru. Předčasně nabídnutá odborná pomoc bývá sice 

využita, ale v její smysl pěstoun nevěří a efekt služby je tak minimální.  
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Příklad z praxe: 

Dvě sestry vyrůstaly v rodině, kde obě zažily domácí násilí. Starší sestra 

v 18 letech z rodiny odešla. Mladší v rodině zůstala s matkou a otcem. Krátce 

po odchodu starší sestry zemřela matka a otec se odmítl o mladší sestru starat. 

Mladší sestra byla tedy svěřena starší sestře do pěstounské péče. Obě sestry 

sice odešly z rodiny, kde zažívaly domácí násilí, musely se ale vyrovnat se 

ztrátou matky a následky domácího násilí. Rodině byla nabídnuta terapeutická 

pomoc, které využila. Terapie pomohla oběma sestrám zvládnout nelehkou 

situaci, zůstat spolu, zachovat si dobrý vztah a objevit sílu k řešení právě ve 

svém vztahu.  

 

Příklad z praxe: 

Osmiletý chlapec a pětileté děvče žili s matkou závislou na drogách. Pro 

nezvládání péče byly děti matce odebrány a svěřeny babičce do pěstounské 

péče. Děti přišly do rodiny babičky s mnoha traumaty z původní rodiny. Matka 

bydlela v blízkosti babičky, mohla tak být s rodinou dále v kontaktu. Vzhledem 

k závislosti však nebyla schopná přiměřeného chování k dětem, ani k babičce. 

Děti slovně i fyzicky napadala. Děti byly opakovaně znovu traumatizovány. 

Babička byla ve velmi obtížné situaci, kdy musela své dceři zakazovat kontakt 

s dětmi. V tuto chvíli potřebovala pomoc s nastavením pravidel kontaktu dětí 

s matkou a podporu v jejich dodržování. Potřebovala i opakované ujišťování, 

že její postupy jsou správné a je třeba v nich pokračovat. Stejně tak děti 

potřebovaly odbornou pomoc se zpracováním traumatu. Dětem byla 

poskytnuta terapeutická pomoc, která situaci v rodině pomohla zvládnout. 

Pěstounka měla neustále možnost být v kontaktu s klíčovým pracovníkem a 

konzultovat nové události v rodině a další postupy. Babička díky této službě 

věděla, že se kdykoliv může na klíčového pracovníka a psychologa obrátit a 
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nezůstane v situaci sama. Jak později sdělila, byla pro ni právě tato jistota 

velkou oporou.  

d) Právo na pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování 

sounáležitosti dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a při 

realizaci styku rodičů s dítětem v pěstounské péči, včetně pomoci při 

zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem 

a při zajištění asistence při tomto styku. 

Při naplňování tohoto práva musí klíčový pracovník vycházet především z 

rozsudku o svěření dítěte do pěstounské péče a individuálního plánu ochrany 

dítěte. V těchto dokumentech bývá blíže specifikován kontakt dítěte s rodiči. 

Pokud tomu tak není, domlouvá konkrétní formu pomoci klíčový pracovník 

individuálně s každou rodinou s ohledem na potřeby dítěte. K tomu využívají 

pracovníci Střediska ROSA i techniku práce s knihou života dítěte. Díky této 

technice má dítě možnost uvědomit si a přijmout okolnosti umístění 

v pěstounské péči a hledat odpovědi na otázky o své osobě, rodině, předcích a 

životě.  

e) Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti 

zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě. 

Toto právo souvisí s povinností pěstouna zvyšovat si znalosti a dovednosti 

v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hodin za 12 kalendářních měsíců. 

Podrobnosti naplňování tohoto práva a zároveň povinnosti specifikuje klíčový 

pracovník s pěstounem ve vzdělávacím plánu, který s každým pěstounem 

vypracovává na období jednoho roku. Podle momentálních potřeb rodiny 

nabízí vhodná témata ke vzdělávání. Středisko ROSA nabízí rodinám, které 

doprovází, možnost absolvovat vzdělávání na vzdělávacích akcích, které 

pořádá. Vzdělávací aktivity odborně zajišťují interní a externí zaměstnanci 

Střediska ROSA, ale i hosté z řad odborné veřejnosti. Na vzdělávacích 



45 

aktivitách je vždy prostor pro sdílení zkušeností pěstounů. Mohou se tak ptát a 

podělit o zkušenosti s pěstouny v podobných situacích. Ze zpětné vazby od 

pěstounů víme, že právě sdílení je pro ně velmi povzbuzující. Zjišťují, že 

v podobných situacích nejsou sami a mají možnost vyslechnout, co se jiným 

pěstounům osvědčuje a co jim pomáhá. Při vzdělávání pěstounů je vždy 

zajištěn program pro děti a tak se často stává, že právě děti jsou ti, co podporují 

pěstouny v návštěvě dalších seminářů. Středisko ROSA nabízí vzdělávací 

aktivity v těchto okruzích:  

- Semináře o vývoji dětí – semináře se snaží přiblížit pěstounům 

specifika jednotlivých vývojových období, včetně požadavků na 

pečovatele, které s sebou přinášejí. Pěstouni mají možnost naučit se, 

jek k dítěti v konkrétním věku přistupovat, co mohou od dítěte 

očekávat a poznat, kdy už je vývoj dítěte potřeba konzultovat 

s odborníkem.  Každý seminář je vždy zaměřen na úzké období 

vývoje dítěte. Zajistí se tak účast konkrétní skupiny pěstounů, které 

dítě v tomto určitém věku mají a mohou tak poznatky ze semináře 

maximálně využít. Pěstouni vítají i semináře ze školního prostředí, 

kde mají možnost dozvědět se, jak se s dětmi do školy připravovat, 

jak řešit problémy s šikanou apod. Semináře jsou zaměřeny i na 

speciální potřeby dětí, například poruchy ADHD.  

- Semináře z oblasti práva – poskytují informace o novinkách 

v legislativě související s výkonem pěstounské péče. 

- Semináře z oblasti zdravotnictví – poskytují informace o vývoji 

dítěte z pohledu pediatra, sexuologa, psychiatra apod. 

- Semináře k tématu biologická rodina – na těchto seminářích se 

mají možnost pěstouni dozvědět více o identitě dítěte, o poruchách 
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vazby, o vlivu raných zkušeností na dítě, o kontaktu s biologickou 

rodinou dítěte a vztahu dítěte k biologické rodině.   

- Semináře zaměřené na podporu pěstouna - nabízí pěstounům 

zamyšlení nad rolí pěstouna, učí je najít způsob vhodného odpočinku 

a zvládnout často obtížné situace v pěstounské péči. Na těchto 

seminářích využíváme arteterapeutických, muzikoterapeutických a 

relaxačních technik. 

Pěstouni se mohou vzdělávat na sobotních vzdělávacích seminářích, 

víkendových vzdělávacích pobytech, klubech pěstounů a v odůvodněných 

případech individuálně. 

Vzdělávací semináře probíhají nejčastěji v sobotu, kdy se mohou účastnit i 

pracující pěstouni. Témata seminářů jsou volena právě v závislosti na 

aktuálních situacích v rodinách a jejich potřebách. 

Středisko ROSA nabízí možnost absolvovat povinné vzdělávání na 

víkendových vzdělávacích pobytech. Tyto pobyty se pořádají vždy na jaře a na 

podzim. Na pobyt jezdí obvykle celé rodiny, i s biologickými dětmi pěstounů. 

Pěstouni na pobytech oceňují možnost absolvovat větší množství hodin 

vzdělávání v kratším časovém úseku. Vítají i možnost odpočinku pro celou 

rodinu. Do vzdělávání jsou pravidelně zahrnuty i relaxační techniky, práce se 

stresem a arterapeutické techniky. Tyto činnosti pěstouni velmi vítají a vnímají 

jako odpočinkové. Oceňují i zajištění hlídání dětí.  

Na každém pobytu je připraven program pro děti. Ty tak mají možnost 

strávit víkend plný her, vyrábění a dobrodružství. Děti velmi vítají i možnost 

potkat se s kamarády, kteří žijí v podobné situaci.  

Z rozhovorů s pěstouny víme, že oceňují i možnost potkat pěstouny 

s podobnými osudy a sdílení svých starostí a obav. Stává se tak, že právě 
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vzdělávací pobyt je prvním místem, kde se pěstouni odváží mluvit o svých 

starostech a traumatech.  

Příběh z praxe: 

Na vzdělávací pobyt přijeli manželé, prarodiče, kteří měli v pěstounské péči 

svou vnučku, v té době pětiletou. Matka dívky zemřela při autonehodě, když 

byly dívce dva měsíce. U dívky se v průběhu vývoje diagnostikovala porucha 

autistického spektra. Dívka byla tedy díky této diagnóze dlouhodobě v péči 

psychologa Střediska ROSA. Na vyšetření však vždy docházela pouze babička 

(pěstounka) s dítětem. Pro manžela pěstounky byla situace tak zatěžující, že 

nebyl schopný s psychologem mluvit. I pěstounka uváděla, že smrt dcery a 

nemoc vnučky je pro manžela tak těžká, že ani doma o ní není schopný mluvit. 

Vzdělávací pobyt byl tedy prvním místem, kde byl pěstoun společně 

s pěstounkou. Měl možnost být na seminářích a slyšet příběhy ostatních 

pěstounů, které byly často velmi smutné. Pěstoun tak poprvé po pěti letech 

začal mluvit o bolesti, kterou stále cítí. Zažil pochopení a přijetí ostatních 

pěstounů. Od té doby doprovází  pěstounkou na pravidelné konzultace 

k psychologovi a vztah pěstounů i atmosféra v rodině se velmi zlepšila. 

 

Další možností je individuální vzdělávání. Tato forma vzdělávání je určena 

pěstounům, kteří se ze závažného důvodu nemohou účastnit jiných 

vzdělávacích aktivit, výše uvedených. Důvodem může být dlouhodobá nemoc 

pěstouna, velká pracovní vytíženost apod.  

Těmto pěstounům nabízí klíčový pracovník možnost individuálně se vzdělávat 

prostřednictvím četby vybrané literatury nebo na individuálních konzultacích. 

Literatura pro individuální vzdělávání musí být zvolena podle aktuálních 

potřeb rodiny a dítěte. Z každé přečtené knihy zpracuje pěstoun shrnutí, kde 

uvede informace a poznatky získané z knihy.  
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Individuální konzultace probíhají s odbornými zaměstnanci Střediska 

ROSA. Pěstoun může využít konzultaci s psychologem, speciálním pedagogem 

a sociálním pracovníkem. Konzultace jsou zaměřeny na konkrétní potřeby 

rodiny. Tyto konzultace využívají především pěstouni s dětmi se specifickými 

potřebami. Tato forma vzdělávání má také možnost reagovat na zcela 

specifické potřeby rodin a dětí, které nelze zahrnout do témat seminářů, 

vzhledem k malému počtu pěstounů, kteří by tyto informace využili.  

 

Příklad z praxe: 

Pěstounce byl do pěstounské péče svěřen její šestiletý vnuk, u kterého byla 

po nástupu školní docházky diagnostikována porucha ADHD. Chování chlapce 

pěstounka velmi obtížně zvládala. U chlapce se začaly projevovat poruchy 

soustředění. Největší problémy měla pěstounka s přípravou do školy. Chlapec 

se nedokázal soustředit na práci a pěstounku neposlouchal. Pěstounce byla 

nabídnuta konzultace s psychologem a speciálním pedagogem. Na těchto 

konzultacích byla vedena v péči o dítě s ADHD. Byly jí vysvětleny přístupy 

k takovému dítěti a měla možnost je pravidelně konzultovat. Toto vzdělávání 

bylo ještě doplněno četbou literatury zaměřené na poruchy ADHD. Tak měla 

pěstounka možnost získat znalosti v péči o dítě se specifickými potřebami a 

využít je v praxi. 

 

Je důležité zmínit i další aktivitu Střediska ROSA a tou jsou kluby pěstounů. 

Kluby mají ve Středisku ROSA dlouhou tradici a probíhaly ještě před novelou 

zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Uskutečňují se jednou za čtrnáct dní 

přímo ve Středisku ROSA. Do klubu dochází pěstouni i děti.  

Pro děti je vždy připraven program pod vedením odborných asistentů. Děti 

mají možnost vyrábět, tvořit z keramické hlíny, hrát hry apod. Na klubech mají 
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děti možnost setkat se s dětmi v podobné situaci. Právě zjištění, že 

v pěstounské péči žijí i jiné děti je pro ně dobrou zkušeností. S kamarády na 

klubu mluví o svých rodinách i o svých starostech.  

Podobnou funkci plní klub i pro pěstouny. Ti mají možnost pravidelně sdílet 

svoje osudy a starosti a zažít podporu od ostatních pěstounů. Na klubu je vždy 

přítomen sociální pracovník, který po domluvě s pěstouny volí témata 

programu. Častým požadavkem jsou tzv. „sdílecí kluby“, kde mají pěstouni 

možnost podělit se o starosti a radosti, které v životě zažívají. Nepravidelně 

jsou na klubech využívány i arteterapeutické techniky. Ty na klub přinášejí 

především humor a pocity sounáležitosti při společné práci.  

V současné době navštěvují klub pěstounů především prarodiče, kteří mají 

v pěstounské péči svá vnoučata. Skupina těchto pěstounů si je vzájemnou 

oporou nejen v péči o děti, ale i ve stáří a v nemoci.  

 

Příklad z praxe: 

Klub pěstounů začal navštěvovat manželský pár prarodičů, kteří měli 

v pěstounské péči dvě vnoučata v té době čtrnáctiletého a šestnáctiletého 

chlapce. Matka dětí je opustila v kojeneckém věku a rodina neměla od té doby 

o matce žádné zprávy. Prarodiče žili dlouho bez jakékoliv podpory. Museli se 

sami vyrovnávat se všemi starostmi a obavami. Na klubu pěstounů měli 

možnost potkat pěstouny ve velmi podobné situaci. Mohli po mnoha letech 

mluvit o strachu, který měli a stále mají. O strachu o matku dětí, jak ve stáří 

zvládnou péči o děti, kdo se o děti postará, až zemřou. Všechna tato témata 

mohli bezpečně sdílet s ostatními pěstouny. Pro pěstouna se stal klub pěstounů 

velkou oporou při nemoci a následné smrti jeho ženy. Klub byl pro něj místem, 

kde mohl mluvit o svém smutku a zažil od ostatních pěstounů velkou podporu. 



50 

f) Povinnost pěstouna umožnit sledování naplňování dohody o výkonu 

pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným 

sledovat vývoj dětí. 

Tato povinnost souvisí i s povinností doprovázející organizace být s rodinou 

v pravidelném osobním kontaktu, minimálně jednou za dva měsíce. Kontakt 

s rodinou probíhá jak v rodině pěstouna, tak ve Středisku ROSA, ale i na 

dalších akcích, jako jsou například vzdělávací semináře nebo kluby pěstounů. 

Klíčový pracovník má možnost být v kontaktu jak s pěstounem, tak s dítětem a 

také s širší rodinou. Vidí vývoj dítěte v rodině, interakce mezi jednotlivými 

členy rodiny, podmínky, v kterých rodina žije.  

Právě při těchto kontaktech má klíčový pracovník možnost sledovat 

naplňování dohody. Klíčový pracovník mluví při setkáních samostatně 

s dítětem i s pěstounem. Dítě i pěstoun tak dostávají možnost mluvit 

v soukromí a sdělit tak skutečnosti, které by v přítomnosti druhé osoby 

nesdělili.  

Tato část spolupráce v sobě zahrnuje i kontrolní prvek. Klíčový pracovník 

má při pravidelných kontaktech s rodinou také sledovat, zda dítě v pěstounské 

péči dobře prosperuje. Dále kontroluje plnění povinností vyplývajících 

z individuálních plánů ochrany dítěte a uspokojování všech potřeb dítěte. 

Klíčový pracovník se tedy dostává i do situací, kdy musí rodinu upozornit na 

neplnění povinností. Je pak velmi důležité rodině vysvětlit důvody všech 

opatření a hledat možnosti, jak je naplnit.  

O celé spolupráci s pěstounem podává klíčový pracovník jednou za šest 

měsíců zprávu k rukám sociální pracovnice OSPOD pěstouna. Ta by měla 

obsahovat průběh spolupráce s rodinou, plnění cílů, absolvované vzdělávání a 

využívání dalších služeb. Také je důležité ve zprávě zmínit další doporučení 

pro práci s rodinou.  
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9. Ukončení spolupráce s rodinou 

Při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče informujeme pěstouny o 

možnosti vypovědět dohodu kdykoliv v průběhu spolupráce a to i bez udání 

důvodů. V praxi však ukončujeme spolupráci s rodinou nejčastěji dnem nabytí 

zletilosti dítěte svěřeného do pěstounské péče.  

Ukončení spolupráce předchází vyhodnocení spolupráce, kde má pěstoun i 

dítě možnost reflektovat službu doprovázení. Tyto reflexe jsou pro nás velmi 

důležité pro zkvalitnění další práce s pěstouny.  

Setkáváme se převážně s kladným hodnocením spolupráce. Jsou však i 

rodiny, kterým způsob spolupráce se Střediskem ROSA nevyhovuje. Takové 

rodiny obvykle vypovídají dohodu ještě před nabytím zletilosti dítěte.  

Za dobu, kdy Středisko ROSA pěstounské rodiny doprovází, však dohodu 

vypověděla z důvodu nespokojenosti se spoluprací pouze jedna rodina a další 

rodina vyhledala jinou doprovázející organizaci z důvodů požadavku 

specificky zaměřených služeb a to pro pěstouny na přechodnou dobu. Ostatní 

dohody byly ukončeny z důvodů nabytí zletilosti dítěte. S dalšími rodinami, 

které vyjádřily nespokojenost, se podařilo najít řešení jejich nespokojenosti. 

Každý podnět, který rodina vůči spolupráci vznese je pro Středisko ROSA 

velmi důležitý. V případě oprávněnosti nespokojenosti to pro nás může být 

možností, jak zkvalitnit další spolupráci s rodinami.  

Setkáváme se i s pěstouny, kteří přicházejí do Střediska ROSA a jsou 

nespokojeni se spoluprací v jiné organizaci. Požadují pak uzavření dohody se 

Střediskem ROSA.  

Musíme tak vždy při práci s rodinami počítat s možností, že způsob 

doprovázení nemusí každé rodině vyhovovat. Snažíme se tedy vést rodiny 

k vyjadřování všech podnětů na zkvalitnění služeb.  
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Shrnutí 

Ve své práci jsem se pokusila zmapovat změny v novele zákona o sociálně 

právní ochraně dětí související s pěstounskou péčí a poukázat na realizaci změn 

v praxi Střediska ROSA, neziskové organizace, která provází rodiny s dětmi 

v pěstounské péči.  

Novela zákona č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí přinesla 

pěstounům nové povinností, ale také práva a možnosti podpory. Nastavila zcela 

nový systém podpory a kontroly výkonu pěstounské péče.  

V praxi se však někdy setkáváme se situacemi, které výkon pěstounské péče 

často komplikují. Jednou z nich je zapojení do výkonu pěstounské péče dvou 

oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD). Toto nastává 

v případech, kdy má pěstoun odlišné trvalé bydliště od dítěte. S rodinou pak 

spolupracuje pracovnice OSPOD dítěte, ale pracovnice OSPOD pěstouna je 

informována prostřednictvím zpráv doprovázející organizace o spolupráci s 

rodinou. Informace důležité pro další práci pracovnice OSPOD dítěte tak 

nejsou směřovány na místo, kde by byly dále využity. Je pak na iniciativě 

pracovnice OSPOD dítěte, aby navázala s ostatními stranami spolupráci a 

vyžádala si informace o rodině pěstouna. V praxi se tato spolupráce daří a 

pracovnice OSPOD se aktivně zajímají o situace v rodinách. Zapojení dvou 

OSPOD vnímáme ale jako nadbytečné, jak pro pěstouny, tak pro koordinaci 

všech stran. Řešení vidím v určení jednoho OSPOD a to OSPOD dítěte, 

vzhledem k tomu, že právě pracovnice OSPOD dítěte potřebuje být nejvíce 

informována o situaci v rodině pěstouna.  

Jako problematické vnímám i absenci odborné přípravy a prověření 

pěstounů, kteří jsou příbuzní nebo dítěti blízcí. U těchto osob se neposuzuje, 

zda zdravotní stav z hlediska duševního nebrání dlouhodobé péči o dítě, 

předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k žádosti a stabilita 
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manželského vztahu. Z uvedených faktů bychom mohli tedy usoudit, že zákon 

vnímá fakt příbuzenství, případně blíže nedefinované blízkosti, jako 

dostatečnou záruku pro zajištění kvalitní péče a nevyžaduje proto další 

přípravu pěstouna. To se ale v praxi neukazuje. Často je dítě svěřováno do 

rodiny, která již dříve nezvládla vychovat děti a ve výchově dětí dále 

pokračuje. Málo kdy je schopna kriticky nahlédnout své předchozí chyby a 

měnit výchovné metody. Řešení by bylo možné právě v doplnění odborné 

přípravy a následného prověření žadatele.  

Jako velkou slabinu novely vnímám pozdní začátek podpory rodiny 

pěstouna. Samotné doprovázení může v rodině začít až po uzavření dohody. Tu 

je možné ale uzavřít až po nabytí právní moci rozsudku, kterým bylo dítě 

svěřeno do pěstounské péče, což v praxi trvá i několik měsíců. Dítě tedy 

přichází do rodiny pěstouna a rodina zůstává sama ve velmi těžkém období 

adaptace na novou situaci. Čeká na nabytí právní moci rozsudku, aby mohla 

uzavřít dohodu a začít čerpat služby doprovázení. Toto čekání je někdy velmi 

dlouhé. Uvědomujeme si, že období adaptace může být pro celou rodinu velmi 

zatěžující. Pokud nás tedy rodina kontaktuje ještě před nabytím právní moci 

rozsudku, je jí poskytnuta pomoc, kterou potřebuje. Tuto pomoc však není 

možné hradit z příspěvku na výkon pěstounské péče. Je tedy hrazena z jiných 

zdrojů, kterými Středisko ROSA disponuje. Zůstávají však rodiny, které si 

cestu k pomoci nenajdou a musí sami zvládnout obtíže po příchodu dítěte do 

rodiny. K řešení této situace by byla nutná změna v zákoně, která by nastavila 

systém provázení ještě před příchodem dítěte do rodiny.  

Je obtížné naplnit i požadavek zákona na individuální nastavení spolupráce 

a služeb již při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče. V době, kdy 

rodina dohodu uzavírá, často ještě nedokáže posoudit, jaké služby bude 

potřebovat. To nedokáže posoudit ani klíčový pracovník, vzhledem k tomu, že 

rodinu nezná. Má k dispozici pouze individuální plán ochrany dítěte, který je 
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často zpracován velmi stručně a nelze z něho vycházet. Je tedy téměř nemožné 

zahrnout do dohody konkrétní služby a způsob poskytování služby. V případě, 

že by tyto služby byly konkretizovány v dohodě později, což je možné, musela 

by být změna dohody opět schválena OSPOD. Každá změny je tedy velmi 

administrativně a časově náročná pro všechny strany. V praxi Střediska ROSA 

se tedy tyto situace řeší vypracováním plánu průběhu pěstounské péče, na který 

dohoda odkazuje. Plán může být vypracováván a aktualizován v průběhu celé 

spolupráce a tak pružně reagovat na momentální potřeby rodiny. 

S rodinou pracujeme jako s uceleným systémem, vycházíme z poznatku, že 

obtíže jednoho člena rodiny vždy ovlivňují všechny její členy. Při práci 

s rodinou pěstouna tedy nemůžeme opomenout ani biologické děti pěstounů a 

další členy rodiny, které do celého systému patří a také ho ovlivňují. Práci 

s širší rodinou pěstouna ale není možné hradit z příspěvku na výkon pěstounské 

péče. Ten smí být použit pouze na práci s pěstounem, dítětem svěřeným do 

pěstounské péče a biologickými rodiči, případně jinými příbuznými dítěte. 

Snažíme se tedy zajistit finanční prostředky z jiných zdrojů a službu širší 

rodině poskytnout. Toto omezení vnímám jako nesystémové a řešení vidím 

v rozšíření využití příspěvku na výkon pěstounské péče.  

Přes všechny nedostatky, které bychom možná v zákoně ještě našli, je třeba 

uvést, že směr, který zákon č.359/1999 Sb.,o sociálně-právní ochraně dětí 

nastolil, je jistě správný. Zároveň otevřel prostor pro vznik neziskových 

organizací, které pěstouny v jejich situaci provázejí a zajišťují široké spektrum 

služeb. Zákon docenil náročnost pěstounské péče a potřebu kontinuální 

podpory.  

Jako velmi pozitivní dopad zákona tedy vnímám pravidelný kontakt 

sociálních pracovníků s rodinami pěstounů, díky kterému je možné včas 

odhalit obtíže v rodině a poskytnout potřebnou pomoc. Zkvalitnění pěstounské 
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péče přinesla i povinnost pěstounů vzdělávat se. Prostřednictvím této 

povinnosti mají pěstouni možnost neustále zvyšovat své znalosti v péči o děti. 

Zákon neopomněl ani finanční zajištění všech stran, které pěstounskou péči 

zajišťují. 

Z pohledu klíčové pracovnice tedy vnímám změny v zákoně jako veskrze 

přínosné. Pěstouni nejsou ponechání ve své situaci sami. Mají možnost čerpat 

podporu a pomoc. Často právě díky této podpoře jsou schopni v pěstounské 

péči vytrvat. Pokud bude v tomto směru naše legislativa pokračovat, jistě bude 

zaručena i stále kvalitnější pěstounská péče.  
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