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ANOTACE
Bakalářská práce se zaměřuje na pěstounskou péči na přechodnou dobu a osobou
pěstouna. Jedná se o poměrně nový institut náhradní rodinné péče, a proto je nutné
se zabývat nejenom jejím smyslem, ale i pěstounem, na jehož osobní kvality je v tomto
institutu kladen velký důraz. Na začátku práce je definovaná pěstounská péče
na přechodnou dobu s jejími výhodami. Dále se zaměřuje na osobu dítěte svěřeného
do této péče a poté na osobu pěstouna. Na závěr práce je popsán proces předávání dítěte
do další péče.

ANNOTATION
This bachelor thesis is focused on foster care for a temporary period and on the foster
parent himself. This is a relatively new form of substitute family care and therefore it
is not necessary to deal only with its sense but also with the foster parent on whose
personal qualities is, regarding this institute, put great emphasis. At the beginning
of this work there is defined the foster care for a temporary period with its benefits.
Further this work is focused on the child who is entrusted to the foster care and then on
the foster parent. At the end there is described the process of handing over the child
to another stage of the care.
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Úvod
Tématem mé bakalářské práce je Pěstounská péče na přechodnou dobu
se zaměřením na osobu pěstouna.
Pěstounská péče na přechodnou dobu je poměrně novou formou náhradní rodinné
péče v České republice. Náhradní rodinná péče zajišťuje dětem, jež nemohou
z nejrůznějších důvodů pobývat ve své biologické rodině, péči, která je svým
charakterem srovnatelná s péčí o děti v klasických rodinách. Probíhá přímo v rodinách
pečovatelů. Formy náhradní rodinné péče se od sebe odlišují především právní
a rodinnou situací, ve které se dítě nachází.
Pěstounská péče na přechodnou dobu má krizový charakter a její délka
je limitována dobou jednoho roku. Pomoc dítěti prostřednictvím této pěstounské péče
je využívána v době, kdy ještě situace okolo ohroženého dítěte, které se ocitlo
z nejrůznějších důvodů mimo péči biologických rodičů, není vyřešena. Pokud by
pro dítě nebyla možnost umístění v pěstounské péči na přechodnou dobu, muselo by
zmíněný čas, kdy je jeho situace prozatím v řešení, setrvávat v ústavním zařízení, jehož
negativní dopady na vývoj dítěte jsou dobře známy také díky práci profesora Zdeňka
Matějčka. Pěstounská péče na přechodnou dobu tedy zabraňuje získání negativní
zkušenosti s ústavním zařízením i v případech nedlouhého/přechodného pobytu dítěte
v něm.
V současné době se pozvolna dostává do povědomí společnosti existence a účel
tohoto institutu náhradní rodinné péče. Zároveň často vyvolává i negativní reakce lidí,
spíše méně zasvěcených do problematiky,

především

kvůli

svému

označení

profesionální rodičovství, ze kterého vyplývá, že pěstoun za péči o dítě pobírá plat.
Cílem mé práce je vyjasnit význam pěstounské péče na přechodnou dobu
v pomoci ohroženým dětem a vzhledem k nárůstu zájmu o výkon pěstounství
na přechodnou dobu též definovat náplň práce a charakter pěstouna na přechodnou dobu
spolu s jeho rodinnou situací.
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1. Charakteristika pěstounské péče na přechodnou dobu
Touto kapitolou charakterizuji institut pěstounské péče na přechodnou dobu (dále
jen PPPD), který je jednou z forem náhradní rodinné péče. Nejprve nastíním důležité
body, náhradní rodinné péče v ČR, kterou budu dále směřovat k PPPD, její smysl
a postavení pěstouna v ní.

1.1 Náhradní rodinná péče v České republice
„Výchova dítěte během prvních let života je jen stěží možná mimo rodinu.
Všechny známé společnosti, které se pokoušely o nahrazení rodiny nějakou jinou
výchovnou institucí (např. jesle s denní docházkou, dětská oddělení izraelských kibuců),
po určité době uznaly nenahraditelnost rodiny a od podobných pokusů ustoupily.“
(Matoušek, 2003, str. 183).
Jsou však případy, kdy výchova dítěte v původní rodině není možná, z důvodu
např. ohrožení jeho zdravého vývoje či dokonce jeho života. V takovýchto případech,
pokud byla jiná opatření neúčinná, musí Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen
OSPOD) 1 jež je součástí úřadu s rozšířenou působností přistoupit k odejmutí dítěte
z péče rodičů dle § 13a odst. 1 zákon o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen zákon
o SPOD). Konkrétnější důvody líčí podkapitola této práce 2.1 Příčiny svěření dítěte
do PPPD. V souvislosti s řečeným je pro dítě přínosnější - po odběru dítěte z původní
rodiny, opuštění v porodnici či osiření - umístění do některé z forem náhradní rodinné
péče (dále jen NRP), než setrvávání v ústavním zařízení, které je další z možností
zajištění náhradní péče.
„Náhradní rodinná péče je forma péče, při které je dítě vychováváno náhradními
rodiči přímo v jejich rodinách.“ (Vyskočil, [online], 2014, str. 9).
Z výchovy dítěte přímo v rodině, byť náhradní, vyplývá mnoho předností, které
se odrazí na jeho následném vývoji a vztahu ke světu, vztahu k poznávání tohoto světa

1

Orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje a kontroluje naplňování práv a ochranu dítěte dle

Listiny základních práv a svobod. (MPSV, [online], 2013a)
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a k sobě samému. Proto je více než důležité se danou problematikou zabývat
a legislativně ošetřit situaci po odebrání dítěte z péče rodičů v České republice tak, aby
převážná většina odebraných dětí měla možnost vyrůstat alespoň v některé z forem
NRP.
NRP v České republice upravuje především již zmíněný zákon č. 359/1999 Sb.,
o SPOD a zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zákon o SPOD dětí v § 13a
odstavec 2, jehož novela vešla v platnost 1. 1. 2013, jasně deklaruje upřednostňování
NRP při odběru dítěte, zejména pak PPPD, před péčí ústavní. Zásadu přednosti též
stanovuje zmíněný občanský zákoník v ust. § 971 odst. 1. K ústavní péči by tedy měli
pracovníci OSPOD přistupovat až v případě, že pro dítě nebyl nalezen vhodný pěstoun
na přechodnou dobu či jiná forma péče rodinného typu, zejména, kterou vykonávají
příslušníci širší rodiny dítěte nebo osoby dítěti blízké (např. rodinný přítel apod.).

1.1.1 Legislativní úprava PPPD
Institut PPPD je zakotven v českém právním řádu již od roku 2006. Avšak teprve
novelou Zákona o SPOD, kdy byly výrazně zlepšeny podmínky pro jeho výkon,
se stává od roku 2013 využívanou formou NRP (LUMOS, [online], 2014).
Jedná se o krizovou a dočasnou formu pomoci dětem odebraným z původní
rodiny. Dle § 27a odst. 8 Zákona o SPOD je tato forma NRP časově ohraničena na dobu
max. 12 měsíců.
Doba, kterou dítě v PPPD stráví, je pouze dobou:
a) po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat
b) po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením, nebo
c) do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že souhlasu rodičů k osvojení
není třeba.
(dle § 27a odst. 7 Zákon o SPOD)
V uvedených případech by dítě, pokud by se pro něj nenalezla PPPD, muselo
setrvávat

v některém

z typů

ústavního

zařízení.

V případě

PPPD

neprobíhá

zprostředkování péče podle § 21 zákona o SPOD, jako je tomu u dlouhodobé
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pěstounské péče či osvojení (tyto formy NRP popsány dále), jehož průběh neumožňuje
okamžité umístění dítěte.
„Pěstoun při péči o osobu dítěte vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů.
Nemá vyživovací povinnost k dítěti a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti
má jen v běžných věcech. Má-li pěstoun za to, že rozhodnutí zákonného zástupce dítěte
není v souladu se zájmem dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu.“ (§ 966 odst. 2
Občanský zákoník)
V § 27a odst. 2 Zákona o SPOD je uvedeno, že „do evidence osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, se zařazují osoby, které na základě
odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě, a to zejména
z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho narození“. Tyto
předpoklady rozeberu v kapitole 4. zabývající se osobou pěstouna. Evidenci takovýchto
osob vede dle § 27a odst. 1 Zákona o SPOD krajský úřad.

Evidence obsahuje:
a) žadatelovy osobní údaje uvedené v § 21 odst. 5 písm. a)
•

žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, jimiž je jméno,
popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu;

b) doklady uvedené v § 21 odst. 5 písm. b) až f) a i)
•

doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území
České republiky nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území
České republiky po dobu nejméně 365 dnů (…)

•

opis z evidence Rejstříku trestů (…)

•

zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem;

•

údaje o ekonomických a sociálních poměrech;

•

písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte
do rodiny

c) písemný souhlas s tím, že krajský úřad je oprávněn kdykoliv
•

zjišťovat další údaje potřebné pro zařazení do evidence osob, které
mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu

•

zjišťovat, zda nedošlo ke změně skutečností uvedených v žádosti
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d) stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zařazení
žadatele do evidence
e) stejnopis správního rozhodnutí podle § 47b s vyznačením právní moci nebo
stejnopis dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b,
f) údaje o charakteristice a počtu dětí, kterým je osoba v evidenci schopna
poskytovat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
(§ 27 odst. 1 Zákona o SPOD)
Pro zařazení do evidence musí osoba, jež má zájem o vykonávání PPPD
absolvovat speciální přípravu k přijetí dítěte na přechodnou dobu. Dle § 11 odst. 2
zákona o SPOD se jedná o absolvování minimálně 72 hodin této přípravy. Od chvíle,
kdy je pěstoun zařazen do evidence, má právo na odměnu pěstouna dle § 47i Zákona
o SPOD. Její základní výše činí dle § 47j odst. 1 písm. c) Zákona o SPOD 20 000 Kč
před zdaněním.
Aby soud mohl rozhodnout o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou
dobu, musí být splněny obecné podmínky pěstounské péče, tedy:
•

výchova v rodině není řádně zabezpečena,

•

zájem dítěte na svěření do jiného výchovného prostředí a jeho kladné vyjádření
k této věci přiměřené věku,

•

existuje vhodná osoba (tedy osoba zařazená v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a tato osoba se svěřením
dítěte do péče souhlasí.
(MPSV, [online], 2013b, str. 10)

1.1.2 Další formy náhradní rodinné péče v České republice
Na tomto místě uvádím další formy NRP v České republice a krátce představuji,
s jakými scénáři vyústění své péče musí pěstoun na přechodnou dobu počítat. Zároveň
musí být obeznámen s tím, že pokud se dítě nevrátí do biologické rodiny nebo pro něj
nebude nalezena vhodná forma NRP, bude ho nutné předat do ústavního zařízení. 2
2

Dle v průzkumu společnosti LUMOS ([online], 2015) uvádějí pěstouni na přechodnou dobu

pouze v 1,5% nutnost následně předat svěřené dítě do dětského domova či kojeneckého ústavu.
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Další formy náhradní rodinné péče:
a) svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
b) pěstounská péče
c) osvojení
d) poručenství (s osobní péčí)
(Vyskočil, [online], 2014, str. 9)
Formou a) svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče se nejčastěji
myslí již zmínění příbuzní dítěte či osoby dítěti blízké. Tyto mohou dítě zastupovat
pouze v běžných věcech. Práva a povinnosti zůstávají rodičům nadále zachována,
včetně povinnosti vyživovací. Dítě svěřené do této péče není právně volné, to znamená,
že nemůže být osvojeno.
Pečující osoby následující formy b) pěstounská péče mají obdobně omezená
práva a povinnosti ke svěřenému dítěti jako je tomu u varianty a) a pěstounské péče
na přechodnou dobu uvedené v citaci § 966 odst. 2 Občanského zákoníku. Jedná
se o osoby zařazené do registru tzv. dlouhodobých pěstounů.
V případě formy c) osvojení je nutné, aby dítě bylo právně volné. Právě volným
se stane tehdy, pokud biologický rodič dá souhlas s osvojením tohoto dítěte (je nutný
souhlas obou rodičů dítěte), je naplněna skutková podstata zjevného nezájmu o dítě
(dle § 14 odst. 2a zákon o SPOD) či rodič/ rodiče zemřel/i. V těchto případech
povinnosti a práva rodičů zanikají a přenášejí se na osvojitele. Občanský zákoník
konkrétně uvádí toto: „Předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem
a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového
vztahu.“ (§ 795 Občanský zákoník).
S variantou d) poručenství (s osobní péčí) pěstoun na přechodnou dobu, jako
možným závěrem své péče o svěřené dítě příliš nepočítá, avšak pro úplnost tohoto
oddílu ji zde definuji. Jedná se totiž o formu NRP, která ve většině případů vzniká z již
existující pěstounské péče či péče osoby blízké. „Není-li žádný z rodičů, který má a vůči
svému dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, soud jmenuje dítěti
poručníka. Poručník má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale
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nemá k dítěti vyživovací povinnost. S ohledem na osobu poručníka nebo poměry dítěte,
jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu rodiče nemají všechny povinnosti a práva,
může být výjimečně okruh povinností a práv poručníka vymezen jinak.“ (§ 928
Občanský zákoník)

Odkazy na zákon o SPOD budou uvedeny i dále v textu jako právní zakotvení
konkrétnějších případů.

1.1.3 Činnost OSPOD v oblasti NRP
Na tomto místě stručně přiblížím činnost Orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
který byl již na předchozích stránkách zmíněn. Mezi orgány sociálně- právní ochrany
dětí spadají krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, obecní úřady,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí a Úřad
práce ČR (MPSV, [online], 2013a). V této práci bude zkratkou OSPOD míněn obecní
úřad s rozšířenou působností, kterým je běžně označován.

Povinnosti OSPOD jsou uvedeny v § 10 odstavci 3 Zákona o SPOD:
a) sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku,
b) činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti,
c) pravidelně vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny, a to zejména z hlediska
posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6, podle druhu a rozsahu opatření
nezbytných k ochraně dítěte, a poskytovat pomoc rodičům nebo jiným osobám
odpovědným za výchovu dítěte,
d) zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny podle
písmene c) individuální plán ochrany dítěte, který 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 ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem
a odborníky, kteří se podílejí na řešení problému dítěte a jeho rodiny,
e) pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí
a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte,
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dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení, zařízení
poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů činných v sociální oblasti, orgánů policie,
státních zástupců, odborných pracovníků v

oblasti náhradní rodinné péče,

poskytovatelů sociálních služeb a pověřených osob.
(§ 10 odst. 3 Zákona o SPOD)
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1.2 Přednosti PPPD
V praxi sociálně-právní ochrany dětí se setkáváme s nižší informovaností
o smyslu PPPD a z toho plynoucím nedostatečným využíváním této možnosti péče
pro děti, jež nemohou vyrůstat v původní rodině. Můžeme se dokonce setkat s názory,
které její důležitost v pomoci ohroženým dětem zpochybňují. Je proto nutné
se výhodami PPPD zabývat a seznamovat s nimi odbornou i laickou společnost.
V této podkapitole předestřu výhody PPPD a to v různých ohledech.
Nejprve, vzhledem k tomu, že jsou do PPPD umisťovány především děti kojeneckého
věku (jedná se o tzv. ranou pěstounskou péči) 3 , bude vliv PPPD nejvíce srovnáván
s vlivem dětských domovů pro děti do 3 let věku a kojeneckými ústavy. Dále se
zaměřím na s uvedeným úzce související teorii vazby. Nakonec stručně shrnu z kapitoly
vyplývající smysl PPPD.

1.2.1 Vliv PPPD v porovnání s vlivem ústavního zařízení
na vývoj dítěte
Prostředí ústavního zařízení a rodinná výchova pěstounem na přechodnou dobu
jsou svými podmínkami pro vývoj dítěte od sebe velmi odlišné. V této části práce
poukazuji právě na jejich odlišnosti a následný vliv na dítě.
„Rodina je nejvýznamnější sociální skupinou, která zásadním způsobem ovlivňuje
psychický vývoj dítěte. (…) Standardní rodina, kde jsou oba rodiče, sourozenci a občas
i prarodiče, představuje takové uspořádání, které je pro rozvoj malého dítěte
optimální.“ (Vágnerová, 2012, str. 18-19).
Děti, které nemohou vyrůstat v původní rodině, o nejpřirozenější prostředí
pro svůj rozvoj přicházejí. Nejideálnější náhradou výchovy původní rodinou
se vzhledem k uvedenému zdá prostředí, jehož charakter je stejně tak rodinný, tedy
náhradní rodinná péče. Děti, u nichž ještě není vyřešena právní a sociální situace,
3

Dle průzkumu organizace LUMOS ([online], 2015), který se uskutečnil mezi pěstouny

na přechodnou dobu, byly do PPPD v 68% umístěny děti do 6 měsíců věku. Druhou nejpočetnější
věkovou skupinu tvořily s 9% zastoupení děti od 1 do 2 let.
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nemohou být umístěny do dlouhodobější formy NRP a musejí určitý čas čekat, než bude
rozhodnuto o jejich dalším osudu. PPPD zajišťuje tedy stimulující rodinné prostředí
od počátku práce s dítětem, jež se ocitlo bez péče původní rodiny a zabraňuje tak
získání negativní zkušenosti s ústavním zařízením, kde by muselo dítě po tuto dobu
setrvávat.
Velmi zásadní se zdá PPPD v případě péče o děti do tří let života (tzv. raná
pěstounská péče). Toto období Langmeier a Matějček (2011) označují obdobím
vývojových skoků, vývoj probíhá rychleji než v následujících vývojových fázích.
Během

tohoto

období

dítě

získává

první

sociální

zkušenosti

a

důvěru

ke světu (Vágnerová, 2005), které jsou pro rozvoj jeho osobnosti zásadní.
Matějček (2011) období 1. až 3. rok života označuje jako zvlášť ohrožené
následky vlivu ústavního prostředí. Ústavní prostředí neumožňuje individuální přístup
ke každému dítěti, který by byl srovnatelný s přístupem primární pečující osoby
v rodině. „Míra angažovanosti vychovatele na osudu svěřeného dítěte má svůj limit,
profesionál nemůže tento vztah prožívat jako osobně významný.“ (Vágnerová, 2012,
str. 23) „Navíc, i když se o to sestra (pozn. pracovník ústavního zařízení) třeba
cílevědomě snaží, těžko se v provozu ústavu může dítěti stát oním ,dárcemʻ citové jistoty
a ,ochráncemʻ před neznámým cizím světem, což jsou nutné předpoklady pro budování
citového vztahu k mateřské osobě.“ (Matějček, 2005, str. 68) Takovéto nedostatečné
uspokojování psychických potřeb může vést až k psychické deprivaci.
„Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních
situací, kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základní (vitální)
psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu.“ (Langmeier, Matějček,
2011, str. 26). Právě pobyt v ústavním zařízení lze označit zmíněnou životní
(deprivační) situací.

Děti mají sice zajištěnu péči po somatické stránce, avšak

psychická péče je z důvodu neosobního přístupu nedostačující. „Relativní materiální
blahobyt, kterým tam (pozn. v ústavním zařízení) jsou obklopeny, nemůže nasytit jejich
,vztahový hladʻ.“ (Matoušek, 2014, str. 93)
Důsledky psychické deprivace se svými projevy často velmi různí. Psychologové
Matějček a Langmeier (2011) varují před označováním následků deprivace jako
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deprivační syndrom jež evokuje, že „(...) jde o určitou přesně vymezenou skupinu
patologických příznaků (...)“. (Langmeier, Matějček, 2011, str. 27). I přesto lze popsat
určité nápadnosti u dětí s psychickou deprivací různé závažnosti.
„Závažná raná psychická deprivace může vést k určitému způsobu biologického
naprogramování, které lze chápat jako adaptaci na podmínky působící na dítě
v senzitivní fázi jeho života. To může být důvodem přetrvávání některých projevů
(např. neklidu, nesoustředěnosti, neselektivního chování k různým lidem, zvýšené
vnímavosti ke stresu, úzkostnosti a strachu, podrážděnosti a necitlivosti k ostatním)
do pozdního dětství, leckdy i přesto, že v této době dítě již ničím nestrádá.“ (Vágnerová,
2012, str. 25). Z tohoto přímo vyplývá školní neúspěšnost některých dětí s negativní
ústavní zkušeností, která může spouštět plejádu dalších psychických i sociálních
problémů.
Zároveň Matějček a Langmeier (2011) na základě výsledků studie vývojového
opoždění u dětí již zmíněného věkového období 1. až 3. rok života umístěných
v batolecím domově uvádějí, že se děti nejvíce opožďují v oblastech „(…)k jejichž
rozvoji je nejvíce zapotřebí citového kontaktu dítěte s dospělým, a jednak v té době, kdy
se za normálních okolností snaha dítěte po takovém kontaktu prudce rozvíjí.“
(Langmeier, Matějček, 2011, str. 100). Zároveň dodávají, že oblastí takto postiženou
vlivem nevyhovujících podmínek pro její rozvoj je řeč. Ta je velmi významná
v socializaci dítěte. Současně je řeč ve vzájemné interakci s myšlením, jehož rozvoje
je tímto opožděním též zasáhnut.
PPPD tedy umožňuje využít každého dne, který dítě v období vývojových skoků
v péči stráví, k jeho celkovému rozvoji a zamezit tak stagnaci v ústavním zařízení, byť
i ve zdánlivě krátkém časovém období. Dále pěstoun naplňuje psychické potřeby dítěte
obdobně, jako naplňují psychické potřeby svých dětí rodiče z funkčních rodin. Podpora
normálního vývoje však neprobíhá pouze v oblasti psychické, ale zároveň v oblasti
motorické díky podnětnějšímu prostředí, které pěstoun dítěti nabízí (MPSV, [online],
2011).
Ač je možné do PPPD umístit dítě ve věku od 0 do 18 let, je dobré míti na paměti
rozdílnost vnímání a zpracovávání situace v různých věkových obdobích. „Situace
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malého dítěte je v ústavech nepoměrně náročnější a nebezpečnější než situace školního
věku. Adoslescenti se naopak už těžko přizpůsobí intimnímu prostředí náhradních rodin
a mnohem lépe jim vyhovují internátní školy a větší ústavy se svým výchovným a
pracovním programem.“ (Langmeier, Matějček 2011, str. 354). Nejdůležitější
proměnnou (vyjma kapacity pěstounů na přechodnou dobu) v rozhodování o umístění
dítěte do náhradní péče by měl být zájem dítěte a jeho opravdové přání v závislosti
na stupni rozumového vývoje dítěte.

1.2.2 Teorie vazby v souvislosti s PPPD
„Běda samotnému, který upadne;
pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.“
(Kazatel 4, 10)
Biblickým citátem v úvodu tohoto oddílu chci zdůraznit přirozenou potřebu
člověka k někomu patřit. Člověk je stvořený k životu ve společnosti, ke vzájemné
pomoci a ochraně. Dítě, které je umístěno v ústavním zařízení, často nemá nikoho, kdo
by mu podal pomocnou ruku z upřímného vztahu k němu, pomoc je spíše vedena
pracovní povinností. Avšak pokud je pomoc poskytovaná s blízkým vztahem a s láskou,
má daleko větší sílu. Tímto oddílem hlouběji pojednávám o tématu vztahu mezi dítětem
a pečující osobou, které bylo zmíněné v předešlé části práce.
O potřebnosti výlučné citové vazby mluví teorie attachmentu (do češtiny
přikládána jako teorie vazby), tu rozpracoval anglický psychoanalytik John Bowlby.
„Vazbou je v této teorii míněn vztah jednotlivce k blízké, pečující osobě, z něhož je
čerpán pocit základní životní jistoty. Určitá kvalita vazby je považována za podmínku
zdravého psychického vývoje dítěte. U dítěte je vytvoření takového vztahu k pečující
osobě biologicky determinovaný behaviorální program zaručující přežití.“ (Matoušek,
2013, str. 46). Dítě již na počátku svého života v případě nepohodlí či stresu vyvíjí
určitou aktivitu, jež upoutá jeho pečovatele. (Cairns, 2013) „Opakováním této akce
a reakce se dítě učí důvěřovat tomu, že jeho potřeby budou naplněny a že se může
na ostatní spolehnout.“ (Purvis, Cross a Sunshine, 2013, str. 35) Takovou aktivitu
nazýváme tzv. vazebním chováním. (Cairns, 2013).
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Již Erikson ve své teorii psychosociálního vývoje 4 nazval první vývojovou
fázi (od 0 do 1 roku) této teorie Fází základní důvěry proti základní nedůvěře. Dítě si
v této fázi utváří základní důvěru ve svět a z toho plynoucí sociální vstřícnost a to vše
skrz primární pečující osobu, nejčastěji matku, která mu poskytuje tzv. základnu. Pokud
je vazba mezi primární pečující osobou zdravá, může dítě v dalším vývojovém období
z této základny pronikat do okolního světa, emancipovat se, zjišťovat hranice svých
možností apod. Pokud je vztah nejistý, nemůže dítě zdravě pronikat do světa. Tuto
v pořadí další vývojovou fázi nazval Erikson Fází autonomie proti studu
a pochybám. (Vágnerová, 2005).
Utvoření citové vazby v raném dětství nemá však vliv pouze na průběh následující
vývojové fáze. Výzkum, který zkoumal vliv vazby na další vývoj dítěte „(...) potvrdil
pozitivní korelace mezi jistou vazbou v časném dětství a kvalitou vrstevnických vztahů
na začátku školní docházky, resp. sebedůvěrou, pozitivním emočním naladěním,
nezdolností a sociálními dovednostmi ve věku pozdějším.“ (Matoušek a Křišťan, 2013,
str. 48). Dále se hovoří o vlivu na navazování dalších sociálních vztahů v průběhu
dospělosti s akcentací na vztahy partnerské a vztahy s vlastními dětmi a na celkové
sociální chování jedince. (Andersen, Cohen a Paine, [online video], 2013). Což je
poměrně závažný poznatek.
Jistá nebo také zdravá vazba je základní potřebou dítěte. „Standardní citová vazba
se nejsnáze vytváří v průběhu raného věku5, tzv. senzitivní fáze, po jejím uplynutí už to
může být obtížné.“ (Vágnerová, 2005, str. 42). Vazba „(...)není naplněna v případech,
kdy pečující osoby nevěnují dítěti pozornost, nebo ho týrají.“ (Matoušek a Křišťan,
2013, str. 48).
Děti přicházející do PPPD mají často právě takovou nenaplněnou, či též
nezdravou, citovou vazbu. Důsledky jsou různé dle typu nezdravé citové vazby, jež se
odvíjí od stylu, jakým bylo s dítětem zacházeno.

4

Teorie psychosociálního vývoje je založena na určitých úkolech psychosociálního charakteru, jež

musí jedinec v daném vývojovém období vyřešit. Po vyřešení může ve vývoji pokračovat dál a řešit další
pro svůj věk dané úkoly, či v případě nevyřešení úkolu bude jeho vývoj stagnovat. (Vágnerová, 2005)
5

Raným dětstvím je nazýváno období od 0 do 3 let věku dítěte.
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M. Ainsworthová, psycholožka navazující ve své práci na poznatky J. Bowlbyho,
provedla pokus tzv. strange situation test (SST), na jehož základě rozdělila typy citové
vazby do čtyřech základních skupin. Byla sledována reakce dítěte při odchodu matky
(primární pečující osoby) z místnosti, kde si dítě hrálo a reakce při následném návratu.
(Koukolík, 2008)
•

Bezpečná vazba

Dítě matku při opuštění místnosti postrádá, při jejím návratu ho lze snadno
zklidnit. (Koukolík, 2008)
„Rodičovství matek s bezpečnou vazbou v porovnání s rodičovstvím v případě
dalších druhů vazby je ‚vnímavé a vyladěné‛ vůči potřebám dítěte, charakterizuje je
hravá

interakce. (Koukolík, 2008, str. 33)“
•

Vyhýbavá vazba

Dítěti matka po odchodu příliš nechybí. Když se vrátí, nevyhledává s ní bližší
kontakt, „dítě kolem ní ‚krouží‛, není schopno si hrát“. (Koukolík, 2008, str. 33)
„Rodiče dětí vyznačující se vyhýbavou vazbou jsou ve vztahu k dítěti jaksi
vysoce výkonní, ‚funkčnější‛ zejména co do krmení a hygieny, přitom příliš
neodpovídají na dětskou potřebu pozornosti a chování.“ (Koukolík, 2008, str. 33).
Takovýto přístup k dítěti je do jisté míry srovnatelný s přístupem v ústavním zařízení.
Pěstouni často hovoří o tom, že děti přicházející k nim z ústavního zařízení se projevují
způsobem, který je pro vyhýbavou vazbu typický.
•

Ambivalentní vazba

Dítě proti matčině odchodu protestuje a při jejím příchodu je velmi obtížné je
zklidnit. (Koukolík, 2008)
„Rodiče dětí s ambivalentní vazbou se k dítěti chovají ‚jednou tak, podruhé
jinak‛. Například dítě ruší ve šťastné hře, nebo naopak neodpovídají na dětské signály.
(Koukolík, 2008, str. 33)
•

Dezorganizovaná vazba

„Děti při separaci ‚zmrznou‛ podobně jako opuštěná mláďata ohrožená
v přírodě dravcem. Nejsou schopny se organizovaně chovat.“ (Koukolík, 2008, str. 33)
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„U dezorganizovaných dětí se prokazuje rodičovské selhání, případně
zneužívání.“ (Koukolík, 2008, str. 33)
Dítě

s poruchou

vazby,

tedy

vazbou

vyhýbavou,

ambivalentní

či

dezorganizovanou, se v náhradní rodině dle psycholožky Sandy Andersen zabývající se
adoptovanými dětmi může projevovat některými z následujících zvláštností v chování:
„(...) chybí oční kontakt, stejná úroveň vřelosti vůči cizím lidem, hyperaktivita,(...)
krutost ke zvířatům, krádeže, lhaní za každou cenu i o zjevných věcech, které musí vyjít
najevo, slabá kontrola impulzivního chování, učební zaostávání, nedostatek pochopení
příčiny a následku, nedostatek svědomí, velký zájem o oheň (…)“ apod. (Andersen
in Černá a Ježková, [online], 2015)
„Teorie vazby zdůvodňuje, proč je lepší vychovávat děti v rodinách spíše než
v ústavních zařízeních. Vysvětluje rovněž některé typy sociálního selhání jako důsledku
psychické deprivace.“ (Matoušek a Křišťan, 2013, str. 48)
Pěstounovým velkým úkolem je vytvoření zdravé citové vazby. Smyslem PPPD
je tedy, především v případě rané pěstounské péče, nepromarnění zmíněné senzitivní
fáze v citově nepodnětném prostředí ústavní výchovy.
Pan Vratislav Hlásek, jeden z průkopníků PPPD v České republice, na základě
zkušeností s předáváním dítěte z PPPD náhradním rodičům, v rozhovoru pro týdeník
Respekt, který vyvolal první větší vlnu zájmu o PPPD, uvádí, že je přirozené utvoření
citové vazby dítěte se svou primární pečující osobou, v tomto případě pěstounem, a její
následné překlopení v případě potřeby na osobu další. Argumentuje tím, že se jedná
o schopnost lidského druhu zvyšující šanci na přežití, která byla vývojem utvořena
z důvodu častého úmrtí matek. Pěstoun na přechodnou dobu tedy zvyšuje šanci dítěte
na navázání zdravé citové vazby s náhradním rodičem vytvořením citové vazby ke své
osobě na rozdíl od ústavního zařízení, kde primární pečující osoba absentuje. (Třešňák,
[online], 2011)

1.2.2 Smysl PPPD
Z předchozího vyplývá, že smyslem PPPD je především uspokojení citové
potřeby dítěte, které pomáhá k normálnímu vývoji i v době, kdy se teprve o jeho dalším
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osudu rozhoduje. Uvedeným chci říci, že nestačí dítě pouze materiálně ošetřit, přidělit
mu postýlku a nasytit ho. Dítě ke svému rozvoji potřebuje zároveň nasycení citové,
potřebuje mateřskou láskyplnou náruč, která mu zajistí bezpečí a dítě bude cítit její
přítomnost při objevování tohoto světa.

PPPD má zároveň, stejně jako jiné formy NRP, preventivní charakter v oblasti
budoucího sociálního selhávání jedince. „Dle řady vědeckých studií, děti, které neměly
možnost prožít ranou zkušenost individuálního, emočně vřelého vztahu, vykazují
ve všech následných fázích svého života vyšší nemocnost, nižší sociální uplatnění, vyšší
výskyt závislostí, vyšší míru nezaměstnanosti, častěji se dopouštějí trestné činnosti.“
(MPSV, 2011, [online], str. 8).

Bylo by možné namítat, že pokud se PPPD v sociálně-právní ochraně dětí ujme
a začne být více využívaná i pro starší děti, u kterých se již nepředpokládá osvojení
a hrozí u nich – vzhledem k malému počtu dlouhodobých pěstounů – následné předání
do ústavní péče, nemá takto krátká doba strávená v rodinném prostředí PPPD příliš
velký vliv na další směřování dítěte. Je však nutné si stejně jako pěstouni, kteří musí
pracovat s myšlenkou, že budou muset za určitých okolností dítě předat do ústavní péče,
uvědomit, že to, co je bylo dítěti v PPPD dáno, už mu nikdo nevezme.

1.3. Role pěstouna 6
V rámci PPPD pracuje mnoho profesionálů, kteří zajišťují hladký průběh celého
tohoto procesu. Nejvíce angažovanými jsou nehledě na pořadí doprovázející pracovníci,
kterým je věnovaná podkapitola 6.1, sociální pracovníci OSPOD, jimž jsou místně
příslušní pěstouni, ale zejména sociální pracovníci OSPOD, jemuž je místně příslušné
dítě, a pěstoun na přechodnou dobu. V případě PPPD je osobou, jež je v danou chvíli
dítěti nejblíže právě pěstoun. Z této blízkosti vyplývá určitá specifická role, kterou

6

Podkapitola zpracována na základě informací získaných absolvováním cyklu vzdělávacích

programů akreditovaných MPSV, Průvodce pěstounské péče na přechodnou dobu 1, 2 a 3. Osvědčení
o absolvování kurzu uvedeno v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3.
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v celém již zmíněném týmu profesionálů pěstoun zastává. K jejímu nastínění by měl
sloužit právě tento oddíl práce.
Role pěstouna na přechodnou dobu je nejvíce ovlivněna faktem, že PPPD
je institut krizové a dočasné pomoci. Pěstoun musí být připraven přijmout téměř
okamžitě jakékoli dítě, které právě takovou krizovou pomoc potřebuje a dočasně mu
poskytnout bezpečí domova, nedostávajícího se mu na místě odkud přichází. Řeč je
o dětech, které přicházejí z nevhodného někdy až ohrožujícího rodinného prostředí, více
zkonkretizovaného v kapitole 2. Děti v PPPD, či přicházejí z ústavních zařízení různého
typu. Nejenom, že pěstoun přímo pečuje o dítě a zajišťuje již zmíněnou krizovou
pomoc, zároveň však jeho přiměřená aktivita v komunikaci s úřady a vlastními rodiči
dítěte může být velkým přínosem pro rychlejší řešení situace.

1.3.1 Pěstoun spolupracující s OSPOD
Pěstoun na přechodnou dobu má povinnost dle § 47a odst. 2 podle písmene g)
zákona o SPOD „(...) umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče
podle § 47b odst. 5 a spolupracovat se zaměstnancem povřeným sledovat vývoj dítěte
podle § 19 odst. 6.“
Dle zmíněného § 47b odst. 5 zákona o SPOD jsou zaměstnanci OSPOD
„(...) povinni minimálně jednou za 2 měsíce být v osobním styku s osobou pečující nebo
osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do její péče (...)“.
Pěstoun naplňuje společně se sociálním pracovníkem OSPOD a klíčovou
pracovnicí z doprovázející organizace, individuální plán ochrany dítěte (IPOD), jež jak
již bylo řečeno v podkapitole 1.1.3 Činnost OSPOD v oblasti NRP, zpracovává
OSPOD, jemuž je dítě místně příslušné, na základě § 10 odst. 3 Zákona o SPOD.
Dále již při prvním telefonátu s OSPOD, kdy se poprvé pěstoun dovídá o dítěti,
jež se na určitou dobu stane součástí jeho rodiny, může, pokud je k tomu dobře
vyškolen, dát sociální pracovnici konkrétní podněty, které budou přínosné pro zmíněné
urychlení řešení situace dítěte. Není zaměřen pouze na informace týkající se toho kdy
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a kde si má dítě vyzvednout, zjišťuje si i různé scénáře, se kterými bude ve své péči
pracovat a ta by jimi mohla i následně vyústit.
Zajímá ho například důvod, proč je dítě do PPPD svěřováno, zda bude úsilí
o návrat dítěte původním rodičům a zda jim byla např. nabídnuta pomoc, jaké podmínky
mají rodiče splnit, aby jim mohlo být dítě svěřeno, zda není v širší rodině dítěte někdo,
kdo by mohl převzít péči (svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče bez
využití PPPD), zda se předpokládá, že matka podepíše souhlas s osvojením, či se bude
čekat na právní uvolnění dítěte soudem z důvodu naplnění skutkové podstaty zjevného
nezájmu o dítě (dle § 14 odst. 2a zákon o SPOD) apod. Na všechny tyto dotazy a ještě
mnoho dalších není potřeba, aby sociální pracovník znal při prvním kontaktu/telefonátu
s pěstounem odpověď. Jedná se pouze o určitý podnět směrem k sociálnímu
pracovníkovi, aby informace pěstounovi zjistil a zamezilo se, že mu některý ze scénářů
proklouzne.
Neznamená to, že by sociální pracovníci na OSPOD nevykonávali svojí práci
důsledně, avšak „Chronicky vysoký počet případů, které mají na starosti sociální
pracovnice v první linii – na místních odděleních sociálně právní ochrany dětí, (…) znemožňuje kvalitní posuzování situace dětí a jejich rodin.“ (Chmelař, Matoušek
a Pazlarová, 2008, str. 15). Je tím spíše myšleno, že sociální pracovník je stále „jenom“
člověk a to člověk v tomto případě velmi pracovně přetížený. Může pro něj být tedy
velkým přínosem, když se již od počátku pěstoun o situaci dítěte hlouběji zajímá a co
nejvíce tímto přístupem eliminuje možné průtahy celého řešení. Tento přístup se velmi
liší od přístupu ústavního zařízení, kde pečující osoba takovou možnost angažovanosti
příliš nemá. Pěstoun by měl každý den vědět, co brání tom, aby dítě bylo umístěno
do dlouhodobější péče. Jeho zájmem je, aby u něj dítě setrvávalo co nejkratší dobu.

1.3.2 Pěstoun součástí sanačního týmu
Pěstounova komunikace s biologickým rodičem může být v mnoha případech
velmi důležitým faktorem v sanaci původní rodiny dítěte. Návrat dítěte do původní
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rodiny k biologickým rodičům, kteří si upravili své poměry tak, aby mohli o dítě
kvalitně pečovat, je tou nejlepší variantou završení PPPD. Fakt, že je dítě umístěno
v PPPD místo v ústavním zařízení, může v tomto procesu podpory/ sanace rodiny hrát
velkou roli. 7
V ideálním případě, pokud je to možné, by měl mít biologický rodič při odběru
dítěte možnost dítě pěstounovi na přechodnou dobu osobně předat. Pěstoun získá tímto
prostor pro navázání přiměřeného kontaktu s biologickým rodičem, upřesnění své
dočasné role v celé situaci apod. Má příležitost vyjádřit své přání, aby mohl dítě navrátit
zpět do původní rodiny a tím biologického rodiče podpořit ve spolupráci se sanačním
týmem. Pazlarová říká: „To, co se odehraje v době odchodu dítěte z rodiny, do značné
míry určuje kvalitu další spolupráce rodiny s pomáhajícími pracovníky i dlouhodobé
řešení

situace

dítěte.“ (Matoušek, Pazlarová, 2014, str.)

Kontakt

pěstouna

s biologickým rodičem by měl zároveň předcházet strachu rodiče, že díky bližšímu
vztahu pěstouna s dítětem, rodič ztratí lásku dítěte. Škoviera (2007) uvádí, že pro rodiče
je často přijatelnější umístění dítěte do ústavního zařízen, čímž se zamezuje navázání
bližšího vztahu dítěte s pečující osobou.
Kontaktem přestává být pěstoun pro rodiče cizí osobou, která jim „vzala“ dítě.
Zároveň má tento akt značný psychologický efekt i u rodičů, kteří nakonec péči o dítě
nepřevezmou. „Situace odchodu dítěte z rodiny do náhradní péče je pro většinu rodičů
stresující zkušeností, a to bez ohledu na jejich schopnost o dítě pečovat. I rodiče, jejichž
rodičovské kompetence jsou značně omezené, často vnímají odchod dítěte negativně.“
(Matoušek, Pazlarová, 2014, str. 147) Je proto nanejvýš pozitivní, když je situace
odběru dítěte tímto přeznačkována z pojetí „odebrání dítěte kvůli rodičovské
nedostačivosti“ na „předání

dítěte

rodičem

do vhodnější

péče,

zajištění

lepší

budoucnosti pro ně“. U rodiče, který se dříve setkal s pěstounem pečujícím o jeho dítě,
může být výrazně snížen „strach z neznámého“, který může být jednou z psychických
zábran odrazujících rodiče od kontaktování dítěte.

7

„Sanace rodiny/podpora rodiny – postupy podporující fungování rodiny, které jsou opakem

postupů vyčleňujících některého člena rodiny kvůli tomu, že někoho ohrožuje, příp. kvůli tomu, že je sám
někým z rodiny ohrožen.“ (Matoušek, 2008, str. 185)
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Proces osobního předání dítěte rodičem do péče pěstouna má i značný vliv
na prožívání celé situace dítětem. Děti se často v případě jejich odebrání z rodiny
strachují o své rodiče, což je zcela pochopitelné. Bojí se, jak rodič celou situaci snáší
apod. Pokud je proces předání ošetřen tak, že proběhne relativně klidně, může tím být
stres, který dítě při odchodu z rodiny prožívá, značně snížen.
Pěstoun může zároveň v případě asistovaných kontaktů 8 pomoci nezkušenému
rodiči v získávání dovedností péče o dítě, zejména novorozence či kojence. Může ho
podporovat v přijetí rodičovské role a ubezpečovat ho v tom, že má předpoklady
pro zvládnutí této role skrze opakovanou kladnou zkušenost, kterou získá za přítomnosti
a jistého dozoru pěstouna.

1.3.3 Pěstoun dokumentující dosavadní život svěřeného dítěte
U pěstouna se předpokládá, že bude mít „schopnost zaznamenávat pokroky dítěte,
jeho problémy, potřeby, přání (…)“. (MPSV, 2013b,[online], str. 4). Jedná se o velkou
výhodu spatřovanou v PPPD. Pěstoun má možnost zaznamenat život dítěte a to nejenom
historii, na které se aktivně podílel sám pěstoun, ale pokud získá možnost, může se
pokusit i zjistit informace o původní rodině, rodičích, jak vypadali, čím se živili apod.,
což budou velmi cenné informace pro dítě, které se z PPPD nevrací do původní rodiny.
K účelům zaznamenání pobytu dítěte v PPPD slouží tzv. deník dítěte. Materiály
obsahující informace o rodině dítěte se sbírají do tzv. knihy života. Zde si může dítě
přečíst, např. kolik bylo hodin, když se narodilo, jaké bylo počasí apod., což jsou
informace pro dítě jen zdánlivě nedůležité. Vžijme se například do situace dítěte, které
je přítomno rozhovoru spolužáků/kamarádů na toto téma. Pokud tyto informace nemá
od koho zjistit, je z ní vyčleněno.

8

Dle § 41a odst. 2 písmene h) Zákona o SPOD má pěstoun povinnost „v souladu s individuálním

plánem ochrany dítěte (…) udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami blízkými,
zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví
jinak.“ Zároveň má pěstoun dle § 41a odst. 2 písmene e) Zákona o SPOD „(…)právo na pomoc při plnění
povinností podle písmene h), včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob
s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku.“
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1.3.4 Pěstoun usnadňující předávání dítěte
Dalším velkým úkolem pěstouna je připravovat dítě na předávání do dalšího typu
péče. Pěstounova práce vlastně vrcholí a směřuje k aktu předávání.
Pěstoun musí mít dočasnost své péče od samého počátku zvnitřnělou a dítěti toto
zvědomovat pomocí různých technik. U větších dětí je možné přípravu zahrnout
do každodenní péče o ně a to např. pomocí předmětů, které dítě v jejich péči užívá.
Jednoznačně vytyčit, které předměty jsou vlastnictvím dítěte, a odnese si je
při předávání, a které může v péči pěstouna užívat, ale po předání budou u pěstouna
připravené pro další děti, jež budou potřebovat jeho pomoc. U malých dětí – kojenců,
ale nejen u nich, je velmi důležité vnitřní nastavení pěstouna a jeho přijetí přebírajících
osob.
Jak velmi výstižně uvádí paní Alžběta Hlásková jedna z průkopníků PPPD
v České republice, aby přiblížila ostatním funkci PPPD, je pěstoun na přechodnou dobu
pouze převozníkem dítěte, který ho bezpečně dopraví ke břehu, kde na něj podle situace
bude čekat další pečující osoba.
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2. Děti v pěstounské péči na přechodnou dobu
Nejprve se zaměřím na osobu dítěte, jež přichází do interakce s pěstounem a které
do jeho rodiny vtiskává svou nezaměnitelnou stopu. Touto kapitolou přiblížím příčiny
s jejich následky, kvůli kterým jsou děti do PPPD svěřovány. Ačkoli je problematika
ohrožených dětí velmi rozsáhlé a závažné téma, dovoluji si ji v této kapitole spíše krátce
vydefinovat a to se záměrem lepšího pochopení náplně práce pěstouna na přechodnou
dobu a význam jejich pomoci těmto dětem.

2.1 Příčiny svěření dítěte do PPPD
Pro začátek předestřu zmíněné samotné příčiny, které vedou ke svěření dítěte
do PPPD. Příčiny jsou tedy jisté spouštěče startující a ovlivňující proces pomoci dítěti.

Podmínky, které musí být splněny, aby mohlo být dítě svěřeno do PPPD byly
uvedeny v oddíle 1.1.1. Legislativní úprava PPPD. V této kapitole se budu zabývat
první podmínkou „výchova v rodině není řádně zabezpečena“ (MPSV, [online], 2013b,
str. 10). Zákon o SPOD toto přesněji definuje takto. Jedná se o dítě,
a) které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo zdraví vážně
ohroženy,
b) které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
c) tělesné nebo duševně týrané nebo zneužívané, nebo
d) které se ocitlo v prostředí nebo situaci, které závažným způsobem ohrožují jeho
základní práva.“
(Zákon o SPOD § 13a odst. 2)
Rodiny, ze kterých jsou děti nejčastěji odebírány a mohou být svěřeny do PPPD,
mají dle Matouška (2003) rizikový životní styl. Děti v těchto rodinách jsou často
ohroženy různými typy závislostí a to i v prenatálním vývoji, mohou vykazovat známky
syndromu CAN (Matoušek, 2003). „Základními typy závažných ohrožení dítěte jsou
nevhodné životní podmínky, zanedbávání, týrání a zneužívání.“ (Matoušek a Pazlarová,
2014, str. 93)
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Dále Matoušek a Pazlarová (2014) upozorňují na nutnost označení života
v ústavním zařízení též jako nepříznivé životní podmínky pro dítě. Děti se zkušeností
s ústavní péčí jsou též svěřovány do PPPD a s jejím vlivem na vývoj dítěte a jeho
chování je nutné též počítat.
Typické příklady situací, kdy je možné dítě svěřit do PPPD jsou uvedeny
v následujících bodech, jež vytvářejí bližší představu o okolnostech týkajících se dítěte
svěřovaného do PPPD než výše zmíněný Zákon o SPOD §13 odst. 1- 2.
•

pečující osoba dočasně nemůže péči o dítě vykonávat (nepříznivý zdravotní stav,
výkon trestu ...)

•

dítě se ocitlo v krizové situaci – umístění do doby než se ujasní, zda je možný
návrat do vlastní rodiny nebo vyhledání jiné formy náhradní rodinné péče

•

dítě bylo týráno nebo zneužíváno a hledá se pro ně trvalé řešení

•

rodiče nezvládají výchovu dítěte

•

dítě rodičem opuštěné nebo nalezené

•

rodiče vyjadřují úmysl dítě svěřit do dlouhodobé náhradní rodinné péče a dosud
nebyla nalezena vhodná rodina
(MPSV, [online], 2013b, str. 6)

2.2 Syndrom CAN
Uvedené body § 13a odst. 2 Zákona o SPOD vyjadřují příčiny vzniku syndromu
CAN. „Syndrom CAN je definován jako tělesné či duševní poškození nebo narušení
vývoje dítěte, které vznikne v důsledku nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé
osoby, jež je v dané společnosti považováno za nepřijatelné“ (Vágnerová, 2014,
str. 539). Takovýmto jednáním je konkrétněji myšleno:
•

týrání – bezohledné zacházení či úmyslné ubližování, tělesné i psychické (...)

•

sexuální zneužívání – využívání dítěte pro sexuální uspokojení dospělého (…)

•

zanedbávání – nedostatečné uspokojování potřeb dítěte (...).
(Vágnerová, 2014, str. 540- 541)
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Vágnerová (2014) dále uvádí, že dítě nejčastěji poškozují jeho nejbližší (členové
rodiny), jehož následky jsou závažnější než násilí páchané na dítěti pro dítě cizí
osobou. V případě takového jednání s dítětem není často jiná možnost než jeho odebrání
z rodiny. Sanace v těchto rodinách je doporučována pouze v případech, kdy se podpora
vztahuje na členy rodiny mimo agresora a jejich podpora má za cíl pomoci jeho
opuštění a zajištění vhodných podmínek pro výchovu dítěte.

2.2.1 Některé nápadnosti v chování dítěte se zkušeností
s týráním, zneužíváním a/nebo zanedbáváním
Na tomto místě je nutné zmínit, jaké se mohou objevit nápadnosti v chování dětí
se zkušeností s týráním, zneužíváním a/nebo zanedbáváním.
„Týrané děti mohou být tiché, zakřiknuté, pasivní a apatické, nápadné nezájmem
o okolí a odmítáním jakéhokoli kontaktu (…) U těchto dětí se častěji objevují
destruktivní a agresivní tendence, které mohou být výchovně obtížně zvládnutelné.
Jejich chování může být (…) odlišné, nesrozumitelné a nepříjemné (...).“ (Vágnerová,
2014, str. 560).
„Zanedbané děti nejsou schopné rozlišit, co jim jiní lidé svým výrazem a
chováním sdělují. Z toho vyplývající nejistota a pocit ohrožení se projeví nepřiměřeným
reagováním.“(Vágnerová, 2014, str. 545) Dále Vágnerová uvádí jako další důsledek
(projev) zanedbávání „(…)neschopnost řídit pozornost a systematicky pracovat (…)“.
Může se objevit porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, projevy se však určitým
způsobem liší od projevů syndromu ADD/ADHD. (Vágnerová, 2014, str. 546).
Děti s takovouto zkušeností „(...) prožívají stud, vinu, ponížení a pošpinění,
ve vztahu k budoucnosti převažují pocity beznaděje.“ (Vágnerová, 2014, str. 568) Dítě
se cítí zrazené, „(...) nečeká od nikoho nic dobrého, je generalizovaně podezřívavé.
(…) Důsledkem ponižující zkušenosti jsou i pocity méněcennosti a znehodnocení (...).“
(Vágnerová, 2014, str. 569)
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2.3 Posttraumatická stresová porucha
Jak je z předešlého vidno, nemají všechny děti tzv. na růžích ustláno a často
se dostávají do velmi stresujících situací. U některých mohou vyvolat posttraumatickou
stresovou poruchu (dále jen PTSP). S touto psychopatologií je též důležité počítat při
péči o děti svěřené do PPPD.
Příčiny,

které

mají

za následek

PTSP

charakterizuje

Vágnerová

jako „(...) extrémně děsivé zážitky, které neodpovídají běžnému očekávání. Lidé nemají
pro tyto situace vytvořeny potřebné obranné mechanismy, mnohé z nich ani přijatelně
zvládnout nelze.“ (Vágnerová, 2014, str. 400). V případě dětí, více než u dospělých, je
neopomenutelná

aktuální

vývojová

úroveň,

zkušenost

a

emoční

opora

(Vágnerová, 2014).
„U dětí jsou časté dva typy zraňujících událostí: náhlý, nepředvídatelný
traumatický zážitek nebo predikované, opakované, očekávané trauma.“ (Malá, 2007,
str. 105). Prvnímu typu asi nejvíce odpovídá náhlé úmrtí pro dítě blízké osoby, či
trauma, které prožívá při náhlém ohrožení vlastního života (např. autonehoda) apod.
Jako původce druhého typu zraňujících událostí, jež mají dlouhodobější charakter,
můžeme, s ohledem na zaměření této práce, uvést například tělesné, fyzické i psychické
týrání, sexuální zneužívání apod. směrem k dítěti či jiným osobám, s nimiž má dítě
blízký vztah. (Malá, 2007)

2.3.1 Příznaky PTSP
„Typickým příznakem je chronická, přetrvávající úzkost, vnitřní napětí,
přecitlivělost, podrážděnost a sklon k nepřiměřeným úlekovým reakcím.“ (Vágnerová,
2014, str. 403) Jelikož podněty připomínající traumatizující zážitek tyto reakce
vyvolávají, je nutné, aby pěstoun znal co nejpodrobněji historii dítěte a velmi pečlivě,
zejména na počátku péče, sledoval jeho reakce. Může se jednat zdánlivě o běžné
situace, u kterých pěstoun nepředpokládá větší problémy (např. koupání - pokud bylo
dítě dříve topeno; stravování - pokud bylo dítě týráno prostřednictvím jídla apod.)
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Porucha v oblasti emocí se může projevit i citovou oploštělostí a utlumeností, což
lze chápat jako obrannou reakci psychiky před dalšími nepříjemnými prožitky.
(Vágnerová, 2014). Pěstoun by měl postupovat pomalu, neměl by dítě přehlcovat
citovými projevy. Neměl by očekávat vděčnost od dítěte a oplácení citlivého jednání
a zacházení vřelými pozitivními reakcemi ze strany dítěte.
Děti, které prožily stresující situaci, jež u nich vedla k PTSP mají sklon
ke zkratkovým závěrům, nepřiměřenému zobecňování určité zkušenosti. (Vágnerová,
2014). V případě týraného dítěte bychom se mohli například setkat s tímto zobecněním:
„Dospělý vždy ubližuje“, což může být jedna z bariér, které se vyskytnou v péči
o takové dítě v PPPD a musí se na nich pracovat. Jakým způsobem může v tomto směru
pěstoun dítěti pomoci je řečeno v podkapitole 2.4 Terapeutické rodičovství. Vágnerová
(2014) dále upozorňuje na sklon dětí s PTSP k černobílému hodnocení, které jim dává
určitou jistotu. Vše je totiž jednoznačné, pochybnosti nemají místo. Jsou přesvědčené,
že je nikdo, kdo neprožil stejnou hrůzu jako ony, nemůže pochopit.

2.4 Terapeutické rodičovství
Z předešlého vychází, že dítě přicházející do péče pěstouna je často zatíženo
zkušeností, která u něho vyvolala změnu v celkovém zpracovávání informací a pojetí
světa, jež se následně promítlo do jeho chování jevící se jako neobvyklé. Pěstoun
na toto musí být připraven a neočekávat, že dítě bude reagovat na výchovné podněty
od pěstouna stejným způsobem, jakým reagují/ reagovaly jeho vlastní děti. „Ve chvíli,
kdy dítě přichází k pěstounům, jsou jeho minulé zkušenosti již pevně zabudovány
v základu jeho osobnosti. A právě skrze své předchozí zkušenosti bude dítě vnímat i svou
novou rodinu.“ (MPSV, [online], 2015, str. 26)
V takovýchto případech se využívá specifický přístup, který do praxe zavedl
americký psycholog Daniel Hughes. Přístup označil jako tzv. terapeutické či léčebné
rodičovství. (MPSV, [online], 2015)
Terapeutické rodičovství je „(...) výchova dětí náhradním pečovatelem, který má
svým působením korigovat nepříznivé působení předchozích pečujících osob
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a osáhnout toho, aby s ním dítě navázalo jistou vazbu (…). (Matoušek, 2013, str. 48)

Pěstoun by si měl zjistit, co nejvíce informací o poměrech rodiny, ze které dítě
přichází, o příčinách odebrání dítěte a další zásadní skutečnosti. Doporučení pěstounům
zní: „Pokud se budete dívat na svět skrze životní zkušenosti dítěte, lépe najdete vhodný
výchovný postoj.“ (MPSV, [online], 2015, str. 27). Znovu se nám tedy ukazuje význam
orientace v historii dítěte. Tyto informace mu pomohou lépe rozkódovat chování dítěte
a výhodněji, účinněji a nezraňujícím způsobem na ně reagovat.
„Dítě mnohdy nechápe, co mu pěstouni nabízejí, nevěří jim, nestojí o ně a nechce
se vzdát obranných mechanismů, které ho zatím vždy spolehlivě ochránily.“ (MPSV,
2015, [online], str. 26) Bojí se, že mu bude opět ublíženo a priori zaujímá takovou
pozici, která zabraňuje, aby se k němu někdo přiblížil. Tím se vyhýbá léčebné náručí
svých pěstounů.
„Pokud pěstoun motivům (...) chování (pozn. dítěte) nerozumí, snaží se ho
ukáznit, vysvětluje, poučuje nebo trestá a očekává, že dítě své špatné chování změní.
Dítě to obvykle vnímá jako další útok a naopak své obrany posílí. Jen „léčivý“ postoj
pěstouna, jeho ochota zkoušet nové výchovné postupy může dítěti pomoci přerušit tento
bludný kruh.“ (MPSV, 2015, [online], str. 26)
„Cílem terapeutického rodičovství je přestavba negativního vnitřního pracovního
modelu dítěte na model pozitivní.“ (Matoušek a Křišťan, 2013, str. 52) Tuto přestavbu
popisuje psycholožka obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina zabývající se
pěstounskou péčí PhDr. Jana Kovařovicová v rozhovoru pro internetovou televizi
DVTV následovně. Pěstoun v rámci terapeutického rodičovství vytváří s dítětem
chybějící citovou vazbu. Tento proces je však rozdílný v porovnání s tvořením citové
vazby k vlastnímu dítěti tím, že je zároveň ztížen potřebou stanovování hranic pro dítě.
V případě biologického rodičovství rodič nejprve s dítětem utváří zmíněnou citovou
vazbu a v dalším vývojovém období dítěte nastavuje hranice. Děti, které přicházejí
do PPPD a je u nich nezbytné zahájení terapeutického rodičovství jsou často už ve věku,
kdy mají potřebu nastavení limitů. Pěstoun tedy musí zvládat dvě věci najednou.
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Utvářet citovou vazbu a zároveň nastavovat hranice. (Kovařovicová, [online video],
2016)
Popis technik terapeutického rodičovství není náplní této práce. Všechny mají
společné to, že pěstoun musí dítěti pomáhat zažívat„(...)opakovanou novou zkušenost,
že svět je dobrý, oni jsou dobří a že v očích někoho jsou dobří.“ (Kovařovicová, [online
video], 2016). Což je u dětí s nízkým sebevědomým, pocity méněcennosti a nedůvěrou
ke světu, který se jim jeví špatný, zásadní. Aby pěstoun docílil uzdravení svěřeného
dítěte, spolupracuje s terapeutem, který pěstounovi pomáhá a podporuje ho v léčení.
Terapeut zvolí nejvhodnější techniku, skrze níž bude možné dítěti pomoci, aktivní léčba
je však především na pěstounovi, jehož ochota se učit novým technikám, přístupu
k výchově a schopnost poznatky prakticky využít jsou klíčovými faktory v celém
procesu.
Je nanejvýš vhodné, aby byla léčebná práce s dítětem zahájena již v době, kdy
není ještě o jeho osudu zcela rozhodnuto. Tedy v dobře, kdy se nachází v PPPD. Dále je
potřeba, aby v práci pěstouna pokračovala i přebírající osoba dítěte.
Toto není v ústavní péči možné, vzhledem k tomu, že důležitým nástrojem
terapeutického rodičovství je blízký vztah pečovatele a zraněného dítěte.

2.5 Abstinenční syndrom novorozence
Samostatnou podkapitolu jsem se rozhodla věnovat abstinenčnímu syndromu
novorozence a to vzhledem k tomu, že se jedná o Nejvíce zastoupenou diagnózu dětí
v péči pěstounů na přechodnou dobu a zároveň se jedná o často zmiňované téma
ve spojitosti s PPPD.
Dle společnosti LUMOS je podíl dětí s abstinenčním syndromem svěřené
do PPPD 11,4% (LUMOS, [online], 2015).
Děti s abstinenčním syndromem jsou děti matek, jež v těhotenství vedly rizikový
způsob života spojený s užíváním alkoholu a jiných návykových látek. Koukolík (2008)
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uvádí, že dle některých právníků a lékařů je v takovýchto případech možno rovněž
mluvit o zneužívání dítěte, což je další důvod pro uvedení problematiky v této kapitole.
Po porodu je dítěti přerušena cesta přijímání zmíněných látek a projevuje se u něj
jejich nedostatek tzv. abstinenčním syndromem novorozence (Neonatal abstinence
syndrom – NAS). Diagnóza NAS zahrnuje zjištění specifických známek chování
a funkce vegetativního nervového systému, které se projevují v oblastech trávícího
a dýchacího traktu, centrálního nervového systému a poruchami jejich funkcí (Binder,
Vavřinková, 2006). „Centrální nervový systém reaguje pestrou škálou příznaků.
Hlavním znakem je výrazná dráždivost novorozence, která se může vystupňovat až
do generalizovaných křečí (pozn. křečí celého těla). Dalšími znaky jsou zvýšený tonus
svalstva, zívání, kýchání, neklid, třes, nekoordinované pohyby úst a očí, vysoký centrální
křik (pozn. vysoce laděný). Období spánku jsou jen velmi krátká, což není
pro novorozenecké období fyziologické. Gastrointestinální trakt (pozn. trávicí trakt)
reaguje poruchami koordinace sání a polykání, zvracení, průjmy.“ (Binder, Vavřinková
2006, str. 70).

2.5.1 Fetální alkoholový syndrom (FAS)
Zvláštní skupinou jsou děti, jejichž matky v těhotenství konzumovaly rizikové
množství alkoholu. V prenatálním vývoji má totiž alkohol na vývoj plodu značně
negativní vliv.
Soubor příznaků, vyskytující se u dětí, jejichž prenatální vývoj byl narušen
působením alkoholu a jehož účinek se projevil, se označuje jako fetální alkoholový
syndrom (FAS).
Kojenci s takovýmto syndromem mívají nízkou porodní hmotnost. Velmi
významné v péči o takovéto dítě se jeví abnormality, nebo dysfunkce CNS, pokles
intelektu, zvýšená kojenecká dráždivost, problém s příjmem potravy (pozn. podobně
jako ve výše popisovaném NAS). Dále je porušen růst a to jak v prenatálním, tak
postnatálním období. S tím je spojený opožděný vývoj různého stupně. Dále se objevují
charakteristické rysy obličeje, v pozdějším věku znatelná impulzivita, problémy
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s pamětí, snížená schopnost abstraktního myšlení apod. a s tím související špatný školní
výkon. Malá (2007)

2.4.2

Vztah

abstinenčního

syndromu

novorozence

k výkonu PPPD
Pro každé dítě je velmi významným mezníkem porod, jež přináší značné změny,
na které se musí adaptovat. Novorozenec se stává samostatnou biologickou jednotkou.
Již není v prostředí, které bylo relativně stabilní, tlumilo zvuky a doteky a udržovalo
stálou teplotu. Nyní vnímá svou tělesnou hmotnost jinak než dříve (již není
„nadnášeno“ plodovou vodou), je v prostředí intenzivního osvětlení, hluku apod.
(Vágnerová, 2005)
Všechny tyto pocity zažívají i děti s NAS, jejich první dojmy z tohoto světa jsou
však ještě ovlivněny bolestí, kterou díky abstinenčnímu syndromu zažívají. Jelikož se
jedná o život ohrožující stav, musejí nadále setrvávat v nemocničním zařízení, dokud
nemohou být propuštěny do domácí péče, či do kojeneckého ústavu. Takovéto
nemocniční zařízení není uzpůsobeno k tomu, aby s dítětem konkrétní osoba sdílela
jeho bolest - pokud o ně nepřevezme péči matka - a naplňovala v nejranějším období
základní potřebu, kterou je jak uvádí Vágnerová (2005), potřeba důvěry ve svět, jež
umožňuje rozvoj žádoucích osobnostních vlastností.
Hlásková (2013) vidí v tomto směru jako velmi přínosnou roli pěstouna
na přechodnou dobu. Je totiž možné vydat předběžné opatření, které pěstounovi
umožňuje být s dítětem hospitalizován v nemocničním zařízení a tím velmi pomoci
s péči o ně. Pěstoun může dítě více chovat, sdílet s ním jeho bolest, podávat stravu
častěji v menších dávkách, což je potřebné v případě poruchy trávicího traktu spojených
s NAS apod.
Před propuštěním dítěte do domácí péče (v našem případě do PPPD) je intenzita
projevů NAS redukována, ale nevymizí. Dítě tedy vyžaduje speciální péči. Nároky
na pěstouna jsou tedy značné. Hlásková (2013) akcentuje nutnost přípravy
na novorozence s touto diagnózou nejen samotného pěstouna, ale i ostatních členů jeho
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rodiny/ domácnosti. Důležité je zajistit prostor, aby se členové mohli střídat v péči,
pokud dítě nespí. Riziko selhání vitálních funkcí je vyšší, proto je dobré používat
monitor dechu. Pro tyto děti je vhodné balení do zavinovaček, šátkování, klubíčkování,
klokánkování. Stejně jako ostatní novorozenci mají totiž rády polohu, ve které byly před
porodem s pokrčenými ručičkami i nožičkami (Hlásková, 2013). „Často se jedná o děti
nedonošené, proto je pro ně příjemné, když je pečující osoba doslova ‚donosí‛.“
(Hlásková, 2013).
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3. Profil pěstouna na přechodnou dobu
„Je nesporné, že náhradní rodičovství, a to ať jde o osvojení, pěstounství, nebo jinou
formu, nesmí být volbou, která je pro náhradního rodiče jakýmsi „východiskem
z nouze“. Je to „vztah založený na slibu“, který dáváme nejen dítěti, ale hlavně sobě.
(Schooler in Škoviera, 2007, str. 65)
Z předchozích kapitol je zřejmé, že profese pěstouna na přechodnou dobu
je náročná a vyžaduje specifické dovednosti a obratnost. V této kapitole představím
osobu pěstouna, co je pro ni typické, co ji charakterizuje, motivy pro výkon PPPD a její
rizika a specializaci pěstouna. Jelikož je více než příznivé, aby pěstoun nežil ve své
domácnosti sám (nepočítáme-li svěřené dítě), budu se taktéž zabývat jeho nejbližšími,
kterými jsou zpravidla vlastní děti pěstouna a jeho partner/ manžel.
Pracovní náplň jistým způsobem determinuje, jací lidé, s jakými předpoklady, mohou
určitou profesi vykonávat. Na tomto místě je tedy nutné shrnout očekávání od pěstounů
na přechodnou dobu, jež se z větší části objevila v předchozím textu.
Očekávání od pěstounů na přechodnou dobu:
•

absolvování příprav – znalosti o důležitosti vazby pro dítě, projevů poruch
attachmentu, možností terapie; identita dítěte, historie dítěte, kniha života

•

porozumění důvodům a smyslu PPPD

•

připravenost dítě předat dál

•

připravenost a ochota spolupracovat při předání dítěte s rodinou dítěte nebo
s vybranou náhradní rodinou

•

schopnost a připravenost na spolupráci s dalšími odborníky (sociální
pracovník, učitel, speciální pedagog, zdravotník, psycholog...); schopnost
přijmout rozhodnutí dalších odborníků v týmu

•

schopnost zaznamenávat pokroky dítěte, jeho problémy, potřeby, přání
a informovat o nich další odborníky v týmu

•

připravenost se dále vzdělávat a účastnit se supervize
(MPSV, [online], 2013b, str. 4)
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3.1 Kritéria výběru pěstounů na přechodnou dobu
Kritéria, která jsou v případě výběru pěstounů na přechodnou dobu posuzována,
shrnuje dokument Materiál ministerstva práce a sociálních věcí z března 2013 a určený
ke sjednocení metodických postupů obecních úřadů s rozšířenou působností a krajským
úřadům při vedení evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči
na přechodnou dobu a při umisťování dětí do této formy péče. S ohledem na charakter
kapitoly uvedu pouze některá kritéria, která se zabývají posuzováním oblasti osobnostní
a zdravotního

charakteristiky

stavu

žadatele

o zařazení

do registru

pěstounů

na přechodnou dobu. Body, které se týkají posouzení rodinné situace pěstounů, budou
rozebrány dále.
Osobní charakteristiky a zdravotní stav žadatele:
•

péče o děti na přechodnou dobu vyžaduje dostatečnou osobnostní zralost
a životní zkušenosti a zároveň může být vyčerpávající a náročná, proto je
třeba zohledňovat i věk (zpravidla by se měl pohybovat v rozmezí 28-65
let) a zdravotní stav žadatelů.

•

trestní bezúhonnost obdobně jako u žadatelů o jiné formy NRP,
v anamnéze vyloučeny závislosti (...), prostituce (...)

•

od pěstounů na přechodnou dobu se očekává spolupráce s dalšími
odborníky a také výrazný vlastní podíl na sociálně-právní ochraně dětí,
proto je třeba, aby tito pěstouni měli dostatečné intelektové schopnosti9

•

vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, členství v rizikové
skupině či sektě

9

•

zralost, pravdivé uvědomění si svých předností a nedostatků

•

trpělivost

•

motivace (v případě partnerů u obou)

•

neočekávání vděku od přijatých dětí,

•

připravenost děti předat dál

•

absence nezpracovaných traumat či nedořešených ztrát z minulosti

Dle průzkumu společnosti LUMOS mělo v době výzkumu 22% pěstounů na přechodnou dobu

vyučení, 57% pěstounů středoškolské vzdělání s maturitou, 20% pěstounů vyšší odborné či
vysokoškolské vzdělání, což i jistým způsobem poukazuje na intelektové schopnosti pěstounů
na přechodnou dobu. (LUMOS, 2015, [online])
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•

schopnost uznat vlastní chybu, sebereflexe

•

schopnost dávat lásku a přijetí
(MPSV, [online], 2013b, str. 3)

3.2 Období střední dospělosti ve vztahu k výkonu PPPD (40- 50
let)
Výsledky průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu společnosti LUMOS
([online], 2015) ukázaly, že pěstouny na přechodnou dobu jsou především ženy10 mezi
40. a 55. rokem života11. Jedná se o období střední dospělosti počátek dospělosti starší,
což je věk pro výkon PPPD velmi příhodný.
Popíši proto pozitiva nejvíce zastoupeného vývojového období střední dospělosti
a její význam v PPPD.

3.2.1 Motivace k výkonu PPPD ve střední dospělosti
Období střední dospělosti je charakteristické bilancováním (zhodnocováním
minulosti a vizemi o budoucnosti). Zhodnocování minulosti se projevuje tím, že
„Člověk posuzuje svůj dosavadní život pod vlivem zkušeností, které získal(...). Posuzuje
svou profesní pozici, rodinu partnera i děti, své zdraví, zevnějšek, psychické i somatické
kompetence(...). Z pohledu středního věku se mohou dříve atraktivní cíle zdát
nezajímavé a člověk může zjistit, že investoval svou energii do něčeho, co pro něho
ztratilo hodnotu (ať už je to kariéra, nebo partnerství a rodina).“ (Vágnerová, 2007, str.
181). Představy o budoucnosti jsou často zaměřeny na „hledání smyslu života, tj. cílů,
které by mohly být přijatelné pro druhou polovinu života“ (Vágnerová, 2007, str. 181).
Dále Vágnerová (2007) uvádí, že v tomto období hraje velkou roli stereotyp, který
nepřináší mnoho zátěže, situace jsou předvídatelné, avšak nemusí přinášet velké emoční
uspokojení. Může dokonce vyvolat pocit prázdnoty. „Mnozí čtyřicátníci se dostanou
10

85% pěstounů na přechodnou dobu jsou ženy. V porovnání s podílem mužů v ČR pobírajících

rodičovský příspěvek za rok 2014 je 15% zastoupení mužů pěstounů v přechodné pěstounské péči více
než 8x vyšší. (LUMOS, , [online], 2015)
11

„Nejmladšímu pěstounovi na přechodnou dobu bylo 33 let, nejstaršímu 62 let.“ (LUMOS,

[online], 2015, str. 6)
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do situace, kdy stereotyp svého života budou posuzovat jako projev stagnace a odmítnou
ho. Rádi by prožili ještě něco nového, co by mohlo sloužit jako impulz k jejich dalšímu
rozvoji (…) může se jim zdát, že ani jejich potřeba seberealizace není dostatečným
způsobem uspokojována.“ (Vágnerová, 2007, str. 181)
Takovéto odsunutí nástupu projevů dalšího vývojového období může být
impulzem

vedoucím

k rozhodnutí

stát

se

pěstounem

na přechodnou

dobu.

Konkrétnějšími motivy může být potřeba radikální změny stylu života, projevem
generativity12 a s tím související potřebou seberealizace (zúročení životních zkušeností),
směřování energie k něčemu smysluplnému apod.
Rolí pěstouna na přechodnou dobu pěstoun rozbourává zmíněný stereotyp.
Důvodem je samozřejmě změna profese, která vede jedince ke vzdělávání se v nové
oblasti a tedy rozšiřování vlastních obzorů. Dále, budoucí pěstoun nejen v rámci
přípravy na profesi získává v hojném počtu nové sociální kontakty s lidmi smýšlejícími
podobným způsobem. V neposlední řadě je, vzhledem k různosti dětí svěřovaných
do PPPD a jejich odlišným osudům, profese pěstouna velmi rozmanitá a zajímavá.13
Péčí o děti, jež nemohou z určitých důvodů vyrůstat v původní rodině, může
pěstoun naplňovat svojí potřebu seberealizace, potřebu vykonávat smysluplnou profesi,
čímž PPPD jistě.
Motivace k PPPD může též vycházet z potřeby o někoho pečovat, podílet se
na rozvoji osobnosti. V období střední dospělosti nebývá v případě nenasycení tato

12

Generativita – „termín E. H. Eriksona, kt. označuje sedmé stadium z osmi stadií vývoje člověka,

pro něž je typický zájem i o příští generaci, o investici rodičovství“ (Hartl a Hartlová, 2000, str. 177)
13

Dle průzkumu mezi pěstouny na přechodnou dobu LUMOS ([online], 2015) byla zajímavost

práce pěstouna na přechodnou dobu (zajímavější než práce předchozí) velmi důležitým důvodem pro
výkon PPPD u 34% respondentů a důležitým důvodem u 40% respondentů (pozn. data vypovídající
o všech věkových skupinách pěstounů na přechodnou dobu, jež byly do průzkumu zařazeny).
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potřeba příliš uspokojována, vzhledem k tomu, že většina vlastních dětí v tomto věku
pěstounů „vylétává z hnízda“ a systematickou péči již nepotřebuje.14

3.2.2 Emocionalita ve střední dospělosti ve vztahu k PPPD
Střední dospělost je dle Vágnerové (2007) vývojovou fází charakteristickou
relativní stabilitou v prožívání. „V tomto věku nedochází (...) k nápadným emočním
výkyvům. Stabilita emočního prožívání (…) přispívá k udržení stabilního sebehodnocení
i postoje k okolnímu světu. Výjimkou jsou kolize emočního prožívání spojené
s bilancováním.“ (Vágnerová, 2007, str. 193)
Emoční stabilita pěstouna je podstatná s ohledem na svěřené dítě, děti vlastní
a partnera pěstouna. Pěstoun by se i v psychicky náročných situacích, kdy je
např. vyčerpán z péče o kojence s abstinenčním syndromem nebo je na něj vyvíjen tlak
ze strany vlastního rodiče dítěte, neměl nechat emočně rozladit. Děti jsou velmi citlivé
na emoční vyladění pečujících osob a na projevy podráždění reagují nelibostí, čímž se
situace dostává do tzv. začarovaného kruhu. Příznivou skutečností je též fakt, že „(…)
intenzita prožívaných emocí je spíše střední.“ (Vágnerová, 2007, str. 194). Následující
výrok v tomto smyslu výstižně popisuje důležitý nárok na pěstouna: „Jejich stálost
nesmí být oslabena nebo zničena žádným rušivým podnětem, který dítě možná vnese
do jejich domácnosti.“ (Cairns, 2013, str. 82).
„Člověk středního věku dovede lépe porozumět svým emočním prožitkům, dokáže
je akceptovat a správně interpretovat(...).“ (Vágnerová, 2007, str. 193). Takováto
emoční sebereflexe je velmi důležitou složkou osobnosti pěstouna na přechodnou dobu,
kterému porozumění pomáhá lépe zpracovávat prožitky v různých fázích PPPD. Měl by
se naučit interpretace pocitů sdílet např. s doprovázejícím pracovníkem, partnerem,
dalšími blízkými, kteří s ním díky řečené otevřenosti mohou lépe o jeho pocitech dále
komunikovat a pomoci mu určité emočně obtížnější fáze či záležitosti řešit nebo ustát.
„Citlivější rozlišování vlastních emocí se projevuje i prohloubením emoční zkušenosti
a lepším porozuměním citových projevů jiných lidí.“ (Vágnerová, 2007, str. 194).
14

Do průzkumu organizace LUMOS ([online], 2015) uvedlo 47% pěstounů, že bylo pro ně velmi

důležitým a 48% pěstounů, že bylo pro ně důležitým důvodem pro výkon PPPD mít doma děti, protože
o ně rádi pečují.

44

Empatie je v profesi klíčovým slovem. Pěstoun s porozuměním citovým projevům
dítěte, s pomocí znalosti životního příběhu dítěte dokáže rozpoznat jeho potřeby
a reagovat na často nezvyklé projevy, je také schopen jemně jej usměrňovat příznivým
směrem. Takovéto vcítění se je velmi potřebné při uplatňování již uvedeného
terapeutického rodičovství.
„Čtyřicátník dovede své pocity a nálady ovládat či potlačovat, podle toho, jak to
považuje vzhledem k aktuálnímu kontextu za vhodné." (Vágnerová, 2007, str. 195). Zde
lze vypíchnout využití této vlastnosti v případě asistovaných kontaktů a předávání
dítěte. Pěstoun, vzhledem ke skutečnosti popsané výše, že děti jsou citlivé na emoční
vyladění svých pečovatelů, musí umět značně kontrolovat své projevy vůči biologickým
rodičům dítěte či osvojitelům a to zejména v případě, že mu tito lidé nejsou příjemní.
Zároveň se musí naučit uvolňovat vnitřní tenzi vznikající tímto setkáním. Důležité je
uvědomění, že v PPPD je na prvním místě zájem dítěte, což je získání trvalejšího
rodinného zázemí. Osobní sympatie či antipatie pěstouna nehrají v osudu dítěte žádnou
větší roli, avšak pro dítě jsou dobře čitelné a důležité k přijetí osoby, se kterou
se setkává.

3.3 Vlastní rodičovství pěstounů na přechodnou dobu
Pěstounská péče na přechodnou dobu je, jak již bylo několikráte řečeno,
institutem náhradní rodinné péče poměrně mladým. Tento fakt se promítá do nejednotné
praxe krajů ČR.
Je důležité říci, že některé kraje mají praxi PPPD více zažitou a některé mnohem
méně, tudíž při schvalování zařazení žadatelů do evidence pěstounů na přechodnou
dobu mohou podcenit určité skutečnosti. Jedná se především o úřady s rozšířenou
působností na menších městech, kde není PPPD rozšířená. Zákon neumožňuje
schvalování žádostí o zařazení do evidence pouze osobám, které mají rodičovskou
zkušenost s vlastními dětmi. Metodiky, vztahující se k PPPD pouze doporučují, aby
pěstoun měl vlastní děti. Rozhodnutí o schválení žádosti a zařazení do evidence je však
na individuálním zvážení pracovníků. Může být tedy podceněna například bezdětnost
žadatelů. O důležitosti naplněné rodičovské role u pěstounů na přechodnou dobu je
právě tato část práce.
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Alžběta Hlásková (2016) na vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu říká
„Pěstoun dává z přebytku, není jako bezdětní osvojitelé, kteří přijímají cizí dítě
z nedostatku.“ Tato slova jsou důležitá pro uvědomění, jakým způsobem se proměňuje
péče bezdětného pěstouna. Bezdětná osoba žádající o zařazení do evidence může mít
všechny osobnostní předpoklady, pro tuto profesi, jako jsou „(...) psychická stabilita,
altruismus,

komunikativnost

a prosociálnost.“

(Škoviera, 2007, str. 67)

avšak,

nenaplněné rodičovství může vztah k dítěti zkomplikovat. Zvláště, pokud je takovému
pěstounovi svěřeno do péče velmi malé dítě. (MPSV, [online], 2011) Takový pěstoun
se může, stejně jako pracovnice v ústavních zařízeních, snažit s dítětem nenavazovat
hlubší citovou vazbu, aby chránil své emoce, až bude dítě předávat do další péče. Může
dítě např. méně chovat, omezovat něžné doteky, hlazení apod. Čímž nenaplňuje
základní poslání PPPD a dalo by se s nadsázkou říci, že neplní ani svou pracovní
povinnost. Nebo mu může svěřené dítě pomáhat naplňovat rodičovskou potřebu a tím
budovat již od počátku jiný vztah než je mezi pěstounem na přechodnou dobu a
svěřeným dítětem. Může se období předávání dítěte do další péče velmi obávat a tím
nevysílá dítěti správné signály, že vše probíhá, jak má a na proces předávání ho
nepřipraví. Dítě spíše vycítí jeho obavy. „Pokud u bezdětných pěstounů vůbec uvažovat
o PPPD, pak jedině u dětí ve věku 13 let a výše, tzn. postpubertálních.“ (MPSV,
[online], 2011, str. 65).
Škoviera (2007) uvádí tři pozitivní faktory, která má naplněné rodičovství
pěstounů na přechodnou dobu:
•

nejde o motivaci vázanou na bezdětnost,

•

předpokládají se zkušenosti s výchovou dítěte, které jsou často spojeny s
realistickým očekáváním

•

v takové rodině je strukturovanější komunikační vztahová síť, přijaté dítě
netvoří jediný středobod pozornosti.
(Škoviera, 2007, str. 66)

Dále je nutné zmínit i některé z důležitých bodů, ve kterých se liší vhodní žadatelé
od žadatelů bezdětných, jež shrnul psycholog Jeroným Klimeš pro oblast především
dlouhodobé pěstounské péče, některé body jsou však výstižné i pro PPPD
a problematiku rozvedenou v tomto oddílu:
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•

Mají mnoho kontaktů s dětmi (…)

•

Jsou méně orientováni na výkon, více pozornosti směřují na rodinu
a sounáležitost.

•

Jsou méně ambiciózní a sebevědomí, současně jsou psychicky stabilní

•

Žijí si svůj život. Získání dítěte není alfou a omegou života. Jejich životní
motivace nestojí a nepadá se získáním dítěte.

•

Jde jim o zájem dítěte: „Dejte nám dítě, které potřebuje pomoc.“

•

Při vyšetření se nebojí otevřeně a přirozeně mluvit o poměrně intimních
věcech, nemají tendence k přetvářce a stylizaci. Nebojí se mluvit ani
o nepříjemných stránkách svého partnerského života.

•

Nemají sklon k manipulaci, citovému vydírání, ironizování, vyčítání a
moralizování

•

Jsou společenští, více mluví, mají blíž ke skupinovému životu (parta,
výrazné rodinné vztahy) než individualizmu. (...)

•

Umějí vycházet i s problémovými lidmi.
(Klimeš in Škoviera, 2007, str. 67)

Pěstoun na přechodnou dobu, který je stabilní, empatický, prosociální, vyrovnaný
a má naplněnou rodičovskou potřebu má nejvyšší šanci, že předávání dítěte do další
péče bude pro něj, jak říká Hlásková radostnou událostí. U pěstouna, který některou
z těchto složek nemá je vyšší riziko, že pro něj předávání dítěte nebude příjemné a toto
jeho vyladění může negativně ovlivnit i ostatní účastníky procesu a tento neproběhne
pro dítě co nejpřirozeněji a nejpříjemněji.

3.4 Specializace pěstounů na přechodnou dobu
Velmi diskutovaným tématem v oblasti PPPD je specializace pěstounů. Zákon
§ 27a odst. 3 písm. f) o SPOD hovoří o charakteristice dětí, které jsou pěstouni schopni
přijmout.
V letech, kdy ještě nebyla PPPD využívanou formou NRP, se setkáváme s názory
na specializaci pěstounů ve smyslu věku dětí a zároveň specializace na specifické typy
dětí (děti týrané, děti s postižením různého typu apod.) (Konečná, Sudová, 2011).
V současné době se nejvíce zvažuje, zda pěstouny na přechodnou dobu více
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specializovat na určitou věkovou skupinu, konkrétně nejčastěji na malé děti do 1 roku
tzv. raná pěstounská péče, o jejíž výkon je největší zájem (MPSV, [online], 2015).
Zde se opět projevuje rozdílná praxe krajů. Některé kraje, jakým je například kraj
Jihočeský, méně zužují věkovou skupinu dětí, které by pěstouni mohli přijmout.
V evidenci je tedy většina pěstounů na přechodnou dobu v tomto kraji vedena jako
pěstouni pro děti od 0 do 18 let, oproti tomu je specializace pražských pěstounů
poněkud rozmanitější. Nemůžeme tedy v případě Jihočeského kraje mnoho hovořit
o specializaci, avšak v poznámkách v evidenci ke každému pěstounovi zvlášť se lze
dočíst, že často upřednostňují děti spíše mnohem mladší než je horní hranice jejich
„specializace“ (Olomoucký kraj, [online], 2016). Je možné i spekulovat o tom,
že potencionální pěstouni na přechodnou dobu z této lokality, kteří by rádi vykonávali
ranou pěstounskou péči, jsou postaveni před rozhodnutí, zda se zároveň odváží pečovat
o děti starší, na které nemusí být připraveni, či od PPPD zcela ustoupit. Přitom
v Materiálu ministerstva práce a sociálních věcí z března 2013 je uvedeno, že „Není
odůvodněné nezařazovat do evidence žadatele, kteří mají zájem o ‚ranou péči‛, pokud
k tomu není daný jiný důvod (…).“ (MPSV, 2013b, [online], str. 5). Argumentováno je
ve prospěch specializace na takto malé děti vysokým počtem dětí v kojeneckých
ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let věku.
Často se můžeme setkat s názorem, že pěstoun na přechodnou dobu je
profesionál, z čehož vyplývá, že by neměl mít příliš možnost výběru, s jakými dětmi
bude pracovat. Tento argument je samozřejmě na místě a pomáhá udržovat
ve specializaci v PPPD určité hranice. Vždy je nutné individuální posouzení možností
a situace pěstounů. Velmi důležité je brát ohled na věk vlastních dětí ve vztahu k věku
dětí svěřovaných do PPPD, jak bude zmíněno v podkapitole 5.2 Vlastní děti pěstouna
na přechodnou dobu, kdy by měl být odstup takový, aby se v případě přijatého dítěte
jednalo o pozici nepravého jedináčka v rodině (MPSV, [online], 2011) Dále je zapotřebí
brát též v potaz věk pěstounů. Někteří starší pěstouni nemusí cítit, že zvládnou péči
o batolata, z důvodu úbytku fyzických sil, ale mohou poskytnout svůj domov a péči
dítěti staršímu, při jehož výchově spíše uplatní životní zkušenosti a dovednosti práce
s dětmi. Specializace je v těchto případech rozumná.
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Pěstouni však musejí udat rozumné a pádné důvody pro nepřijetí konkrétního
dítěte. Pokud tak neučiní, či uvedené důvody nemají dostatečnou vážnost, může být
pěstoun z evidence vyřazen a tím přestává být pěstounem na přechodnou dobu. (MPSV,
[online], 2013b).
Dovolím si však poznamenat, že příliš úzká specializace pěstounů na věk dítěte
může však znamenat zvýšené riziko vyčerpání ze stereotypní pracovní náplně, a to
psychické i fyzické. Každé vývojové období dítěte má určitou oblast péče, která je
náročnější a jinou, jež je méně náročná. Pokud tedy pěstoun dostává do péče pouze
kojence, může ho několikaletý stereotyp péče o děti, jež zahrnuje například přerušovaný
noční spánek vstáváním k dítěti, poměrně vyčerpat. Je tedy otázka, zda by nebylo
vhodné na druhou stranu z takovýchto důvodů specializaci příliš nezužovat.

49

4. Osoby žijící s pěstounem na přechodnou dobu ve společné
domácnosti
Jelikož je více než příznivé, aby pěstoun nežil ve své domácnosti sám
(nepočítáme-li svěřené dítě) budu se taktéž zabývat jeho nejbližšími, kterými jsou
z pravidla vlastní děti pěstouna a jeho partner/ manžel.
Pěstoun vykonává svou profesi přímo doma, ve své rodině. Dalo by se říci, že
pracuje z domova. Jeho zaměstnání tudíž zasahuje do života i ostatním členům
domácnosti, kteří svěřené dítě v péči nemají. Aby mohl pěstoun vykonávat svou profesi
co nejlépe, jsou pro něj vztahy v rodině důležitou základnou, která by mu ideálně měla
poskytovat oporu při výkonu jeho profese.
U pěstounské péče obecně a v případě pěstounské péče na přechodnou dobu
obzvlášť je potřeba zhodnocení jak osobnostních kvalit pěstouna, tak jeho nejbližší
rodiny a vzájemných vztahů mezi nimi. Též je nutné řádně prošetřit, zda všichni
členové domácnosti s rozhodnutím jejího příslušníka, stát se pěstounem na přechodnou
dobu, opravdu souhlasí. Značně zasáhne totiž i do jejich životů.
Podkapitola se bude tedy zabývat nejbližšími osobami pěstouna, kterými jsou
zpravidla partneři pěstounů a jejich vlastní děti.
Materiál ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2013 uvádí oblasti hodnocení
rodinné situace, které je před zařazením žadatele o výkon PPPD do evidence, posoudit.
Jedná se o tyto:
•

stabilní partnerský svazek, současný vztah – zpravidla min. 5 let
společného soužití bez aktuálních konfliktů

•

samožadatelé – osoby, které v danou chvíli nehledají partnerský vztah,
přijímají

své

postavení

a

jsou

smířeny

s tím,

že

nemají

partnera/partnerku
•

zpravidla

max.

1x

rozvedení

individuálních situací (…)

50

žadatelé

–

výjimka

na základě

•

naplňování potřeb dětí v rodině nesmí být případným přijímáním dětí
na PPPD ohroženo (děti žijící v rodině by neměly mít závažnější
výchovné problémy, chronické potíže či výrazná traumata)

•

děti v rodině mají být schopny pochopit smysl PPPD, zpravidla jsou toho
schopny okolo 8-10 let věku; zejména je třeba posoudit, zda děti
v pěstounské péči nebo osvojení, které již v rodině žijí, jsou schopny
porozumět a přijmout smysl PPPD

•

od příchodu posledního dítěte do rodiny (osvojení či klasická pěstounská
péče, narození vlastního dítěte) uplynula dostatečná doba (zpravidla
minimálně 2-3 roky) a všechny děti v rodině mají vytvořen bezpečný a
pevný vztah ke svým rodičům (pěstounům)

•

rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti, které přijde
na přechodnou dobu; jsou-li v rodině více než 3 děti, dá se předpokládat,
že kapacita rodiny je vyčerpána.
(MPSV, [online], 2013b, str. 2- 3)

4.1 Manželství/ partnerství pěstouna na přechodnou dobu
Manželství/partnerství

je

důležitou

součástí

identity

pěstouna.

Kvalita

partnerského/manželského vztahu „(…)významně ovlivňuje pocity životní spokojenosti
čtyřicátníků (…)“ (Vágnerová, 2007, str. 204), kterými, jak již bylo uvedeno, z většiny
pěstouni na přechodnou dobu jsou. Tím je ovšem ovlivněn i výkon PPPD.
„Ukázalo se, že v domácnosti s manželem/kou či stálým partnerem/kou žije 84
ze sta pěstounů na přechodnou dobu.“ (LUMOS, [online], 2015, str. 8)
Je důležité říci, že manžel/ka/ či partner/ka pěstouna na přechodnou dobu musí
stejně dobře chápat význam existence tohoto institutu pro dítě a naplňovat jeho poslání
jako je tomu u samotného pěstouna. § 965 odst. 3 Občanského zákoníku totiž uvádí,
že: „Na osobní péči o dítě v pěstounské péči se podílí i manžel pěstouna, pokud žije
v rodinné domácnosti.“ Jedná se tedy o povolání, s jehož výkonem je potřeba úplný
souhlas a pochopení toho druhého.
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Dalo by se též říci, že se pěstoun se svým partnerem dělí o to pozitivní, co PPPD
jejich životu přináší, ale i o to, co jim PPPD bere. K věcem, které výkon PPPD bere,
patří na prvních místech volný čas, spánek, soukromí atd. (LUMOS, [online], 2015)
Proto by měl splňovat stejné osobnostní kvality jako samotný pěstoun.
Partner pěstouna se též účastní přípravných kurzů na výkon PPPD, aby pochopil,
jak účinně jednat a zacházet s dítětem, které je do PPPD svěřeno.
V současnosti lze pouze spekulovat o tom, že pěstouni na přechodnou dobu, jež
mají stabilní manželský/partnerský svazek, jehož kvalita by měla být vzhledem
k hodnocení při zařazení do evidence vysoká, mají vyšší šanci, že toto povolání budou
moci vykonávat dlouhodoběji než pěstouni, kteří partnera nemají. Avšak dalo by se
shodnout na tom, že určité sdílení, vzájemná podpora a psychická i fyzická pomoc hrají
velkou roli v případě výkonu takto náročného povolání, jakým PPPD zcela nepochybně
je. Zároveň mají tyto faktory pozitivní vliv na udržitelnost psychické svěžesti pěstouna,
která je v PPPD zásadní a tím na prevenci syndromu vyhoření, který může potkat
pěstouna stejně jako jakéhokoli jiného pracovníka v pomáhajících profesích.

4.2 Vlastní děti pěstouna na přechodnou dobu
V oddíle 4.3 Vlastní rodičovství pěstounů na přechodnou dobu jsem uvedla
několik argumentů, které upozorňují u pěstounů na přechodnou dobu bez vlastních dětí
na určitá rizika. S ohledem na ně je tedy výhodnější, když pěstouni mají vlastní děti.
Bylo též uvedeno, že pěstouny na přechodnou dobu jsou především lidé ve věku 40 – 55
let. Což poukazuje na to, že velká část potomků pěstounů bydlí v současné době se
svými rodiči ve stejné domácnosti.
Největší zastoupení v domácnostech pěstounů mají dle obr. č. 1 děti ve věku
15 a více let, které žijí doma (43%) a děti téhož věku, které domů přijíždějí pouze
na víkendy (26%). 30% zastupují děti, jejichž věk se pohybuje mezi 8 – 15 lety a žijí
s pěstouny v domácnosti. V 4% se můžeme v pěstounských rodinách setkat s dětmi,
kterým ještě nebylo 8 let.
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Obr. č. 1 – Graf z průzkumu společnosti LUMOS týkající se věku vlastních dětí
pěstounů na přechodnou dobu

(Zdroj: LUMOS, [online], 2015, str. 9)

Výzkum více nerozdělil věkovou kategorii dětí ve věku 8 až 15 let, kde se
můžeme setkat s podstatnými rozdíly ve vnímání profese pěstouna na přechodnou dobu,
jež vykonávají jejich rodiče. Rozmezí od 8 do 15 let zasahuje do třech vývojových
období, přičemž každé z nich má svá specifika (mladší školní věk, střední školní věk a
starší školní věk), tudíž by si zasloužila tato kategorie i vzhledem k velkému zastoupení
podrobnější diferenciaci.
Při posuzování žadatelů o zařazení do evidence se zohledňuje též věk vlastních
dětí žadatelů. „Děti v rodině mají být schopny pochopit smysl PPPD, zpravidla jsou
toho schopny okolo 8- 10 let věku; zejména je třeba posoudit, zda děti v pěstounské péči
nebo osvojení, které již v rodině žijí, jsou schopny porozumět a přijmout smysl PPPD.“
(MPSV, [online], 2013, str. 2)
Psycholog Jeroným Klimeš a pěstouni na přechodnou dobu manželé Hláskovi se
shodují na tom, že ideální věk vlastních dětí pro zahájení PPPD je 10 let. Manželé
Hláskovi dále z vlastních zkušeností rozvádějí rizika poskytování PPPD rodinou
s vlastními mladšími dětmi.
Zde uvádím některá z nich:
•

U malého dítěte může nastat i to, že si přestane „být jisto svou pozicí v rodině“
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•

„Mladší děti neumí dobře verbalizovat svoje pocity, tudíž se o traumatizujícím
prožívání při poskytování PPPD nejsou schopny podělit a rodiče nemají
možnost tuto situaci řešit.(...)“

•

„Rozhodnutí poskytovat PPPD neudělaly děti, ale jejich rodiče. Takže i když
předem odkývnou, že se těší na to, že se v rodině budou střídat miminka či starší
děti, mohou začít žárlit nebo naopak spontánně tvořit silnou sourozeneckou
vazbu. V okamžiku předání pak cítí především pocit ztráty, protože o tohoto
„sourozence“ přicházejí.

•

„V PPPD se počítá s tím, že bude poměrně často docházet i ke kontaktům
pěstounské péče a původní rodiny. (…) Původní rodina může v některých
případech vystavovat pěstounskou rodinu určitému tlaku, neboť ne vždy souhlasí
s tím, že jí bylo dítě odebráno.“

•

„Pro mladší děti je náročné i to, že každá návštěva zpravidla soustředí
pozornost na dítě v PPPD, nikoli na děti v rodině, jak by tomu bylo normálně.
(...)“
(Hlásek a Hlásková, [online], [b.r.])
S tím úzce souvisí následující myšlenka. „Vlastní děti pěstounů nemůžeme

chránit instrukcemi a verbálními ponaučeními, ale především přirozenými okolnostmi,
které samy o sobě předcházejí vzniku intenzivní citové vazby. Tím je hlavně věkový
rozdíl.“ (MPSV, [online], 2011, str. 66)
Nejen pohlížení na věk vlastních dětí podporuje metodické doporučení
při posuzování rodinné situace žadatele, které říká, že: „Naplňování potřeb dětí
v rodině nesmí být případným přijímáním dětí na PPPD ohroženo (děti žijící v rodině
by neměly mít závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výrazná traumata).“
(MPSV, [online], 2013, str. 3)
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5. Průběh pěstounské péče na přechodnou dobu15
V této kapitole se podíváme na PPPD jako proces. Ač PPPD může trvat různě
dlouho, pouze několik málo měsíců nebo i rok 16 , vždy probíhá ve třech základních
fázích (příchod dítěte do PPPD, samotný průběh PPPD a předávání dítěte do další
péče), které by měla postihnout tato kapitola. Kromě fází PPPD je zapotřebí též přiblížit
způsob podpory, která je pěstounům poskytována. Umístění podpůrných služeb
pro pěstouny je v této kapitole nasnadě, je nutné pochopit, že ač je pěstoun tím, který
vykonává přímou péči o dítě, může a měl by využívat pomoci odborníků, kteří mají
zkušenosti se zvláštnostmi a úskalími jednotlivých fází, a dalších služeb, který výkon
jeho práce zkvalitní.

5.1 Doprovázení pěstounů na přechodnou dobu
Metodické doporučení MPSV č. 6/2009 k pěstounské péči na přechodnou dobu
uvádí, že by pěstouni měli mít „ (…) k dispozici odborného pracovníka, který jim
pomáhá zvládat obtížné situace a pomáhá dle potřeby i dítěti“. (Vítková
Rulíková, [online], 2009, str. 3) Pěstoun si zvolí doprovázející organizaci (OSPOD či
neziskovou organizaci, která se doprovázením pěstounských rodin zabývá) a uzavře s ní
dohodu o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, jejíž součástí je dohoda
o doprovázení. Zde získá i svého doprovázejícího pracovníka (často se můžeme setkat i
s označením klíčový pracovník).
Označení doprovázení evokuje sdílení a podporu v činnostech prováděných
pěstounem. Tato služba pracuje na základě § 47a odst. 2 zákona o SPOD, ve kterém
jsou uvedena práva a povinnosti pěstounů na přechodnou dobu a doprovázející
organizace je povinna jim podmínky pro jejich naplňování zajistit.

15

Podkapitola zpracována na základě informací získaných absolvováním cyklu vzdělávacích programů

akreditovaných MPSV, Průvodce pěstounské péče na přechodnou dobu 1, 2 a 3. Potvrzení o absolvování
kurzu uvedeno v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3.
16

„Průměrná délka pobytu dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu byla 6,5 měsíce (…).“

(LUMOS, [online], 2015, str. 15)
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Klientem doprovázejícího lze spíše než dítě svěřené do péče označit pěstouna,
avšak při péči o pěstouna zajišťuje zároveň potřebnosti týkající se svěřeného dítěte
a naplňování IPOD. Práce doprovázejícího se nevztahuje pouze na monitorování
pěstouna a jeho podporu, má za úkol dále reflektovat potřeby a duševní stav jeho
blízkých. Z předchozích kapitol víme, že výkon profese pěstouna na přechodnou dobu
více než v případě jiných profesí přímo ovlivňuje rodinné klima, které je takto nutné
ošetřovat společně s pěstounem.
Úkolem doprovázejícího pracovníka je pěstounovi zajistit dostatečný klid na péči
o dítě a zároveň ho informovat o tom, jak se celá situace kolem dítěte vyvíjí. Je velmi
důležité, aby měl pěstoun alespoň částečnou představu o čase, který dítě v jeho péči
stráví, a mohl s informací dále pracovat. Informace získává doprovázející pracovník
pomocí komunikace s úřady, především s OSPOD, jemuž je dítě místně příslušné. Dále
poskytuje pěstounovi právní poradenství v oblasti práv a povinností pěstounů, podávání
návrhů k soudu a další sociálně-právní otázky, pomáhá mu při jednání s úřady. Pěstoun
má dle § 47a odst. 2 písmene c) Zákona o SPOD „(…) právo na zprostředkování
psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců“,
jejíž zajištění je též úkolem doprovázejícího.
Dle § 47a odst. 2 písm. h) má pěstoun povinnost, pokud není jinak stanoveno
soudem, podporovat a udržovat vztahy dítěte s biologickou rodinou. Doprovázející
pracovník mu v tom pomáhá tím, že zajišťuje tzv. asistované kontakty a neutrální
prostředí pro tyto kontakty dle § 47a odst. 2 písm. e). Jedná se o kontakt dítěte s jeho
biologickou rodinou. Setkání mohou mít určitá rizika jak pro dítě, tak pro samotného
pěstouna, ale může představovat značnou zátěž i pro rodiče. Doprovázející pracovník
nastavuje bezpečné prostředí setkání pro všechny strany, přispívá ke klidnému průběhu
kontaktu, pomáhá nastavovat pravidla, v případě potřeby může setkání ukončit a zajistit
bezpečný odchod všech zúčastněných.
Práce doprovázejícího pracovníka musí čerpat zejména z nadhledu, který by měl
nad situací mít. Díky tomu může nezaujatě zhodnocovat situaci okolo dítěte a pěstouna,
upozorňovat na různá rizika, která může pěstoun ze své pozice přehlédnout a nemusí
si uvědomovat jejich důsledky. Pomáhá mu nalézt nejvhodnější řešení pro dané situace.
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Doprovázející organizace dále zajišťuje pěstounům bezplatné vzdělávání v oblasti
výchovy a péče o dítě dle § 47a odst. 2 písm. f). Častými tématy vzdělávání jsou
abstinenční syndrom novorozence, zpracovávání historie dítěte, psychohygiena
pěstounů, sociálně-právní

otázky apod. Dále organizuje setkávání

pěstounů

na přechodnou dobu, které slouží ke sdílení zkušeností pěstounů s PPPD.

5.2 Příchod dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
Dítě je do PPPD možné svěřit vydáním předběžného opatření dle § 76a
občanského soudního řádu po vyhodnocení, vhodnosti PPPD pro konkrétní dítě.
V opatření jsou uvedeny příčiny jeho vydání a směřování péče o dítě do PPPD (MPSV,
[online], 2013b). Je vydáváno soudem na návrh OSPOD. Zprostředkování pěstounské

péče na přechodnou dobu neprobíhá dle § 24 zákona o SPOD, který se užívá v případě
svěřování dítěte do dlouhodobější péče (osvojení, dlouhodobá pěstounská péče) a má
delší průběh, což by v krizové situaci, nebylo v zájmu dítěte.
Pěstouni

jsou

pro konkrétní

dítě

vybíráni

na základě

evidence,

která

je poskytována OSPODu krajskými úřady (MPSV, [online], 2013). V této evidenci je
uvedeno, kteří pěstouni nemají v péči dítě (jsou tzv. volní), nečerpají regeneraci
po předání posledního svěřeného dítěte, jsou tudíž připraveni potřebné dítě přijmout.
S ním je následně projednáváno, zda může přijmout toto konkrétní dítě.
Důležité je dítěti zajistit co nejhladší přechod mezi původním prostředím
a prostředím,

ve kterém

bude

do vyřešení

jeho

situace

pobývat.

Pěstounům

se doporučuje vždy myslet na pravidlo pěti smyslů. Dítěti by se pomocí působení
na tyto smysly měl přechod usnadnit. Toto pravidlo je též využíváno při předávání
dítěte do další péče. (Pěstounská péče na přechodnou dobu, [online], [b.r.]a) Například
v případě dítěte, které bylo zanedbáváno a trpělo hlady, je dobré velmi pozvolna
s dítětem přecházet na pestřejší, bohatší stravu, aby nebylo od počátku v šoku z přílišné
změny stravy, kterou nemusí ani znát. V případě doteků se musí též postupovat
u větších dětí velmi pomalu a hlavně nenásilně. Dítě si může přílišnou blízkostí lidí, jež
jsou pro něj cizí, připadat ohroženo.
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„Vstup dítěte do rodiny je emočně náročný počin, protože rodina se na ně chtě
nechtě adaptuje.“ (MPSV, [online], 2011, str. 66) Dalo by se říci, že v tomto je velký
rozdíl oproti příchodu dítěte do ústavního zařízení. Dítě je stresováno ze změny
prostředí a často neví, co se s ním vlastně děje a v prostředí ústavního zařízení se musí
přizpůsobovat jeho režimu. PPPD by se naopak měla, s jistými hranicemi přizpůsobovat
režimu dítěte a jeho potřebám. První dny PPPD mají oboustranný seznamovací
charakter. Dítě nesmí být necháváno v nejistotě. Mělo by mu být jasně řečeno, které
předměty v domácnosti pěstouna může užívat a do další péče si je může vzít s sebou, a
které u pěstouna zůstanou pro další děti. Tím je dítěti zároveň zvědomováno, že se
jedná pouze o dočasné řešení jeho situace.

5.3 Samotný průběh pěstounské péče na přechodnou dobu
Průběh pěstounské péče a naplňování dohody o výkonu pěstounské péče je dle
§ 47b odst. 5 zákona o SPOD nutné sledovat a minimálně jednou za 2 měsíce se osobně
setkat s pěstounem. Tuto povinnost mají na starosti sociální pracovnice na OSPOD,
jimž je dítě místně příslušné či OSPOD/ doprovázející organizace, s nimiž mají pěstouni
podepsanou dohodu o doprovázení. Průběh péče by měl naplňovat IPOD zpracovaný
OSPOD.

Pěstoun se v průběhu péče o dítě aktivně zajímá o řešení situace dítěte. S tímto mu
pomáhá doprovázející pracovník, který ho o všem informuje. Každý den by měl vědět,
proč ještě nemůže být dítě umístěno do dlouhodobější péče. (Pěstounská péče
na přechodnou dobu, [online], [b.r.]b)

Jak již bylo řečeno v oddíle Role pěstouna, pěstoun dokumentuje historii dítěte
a čas, který dítě tráví v jeho péči. (Pěstounská péče na přechodnou dobu, [online], [b.r.]b)

5.4 Předávání dítěte do další péče
Předávání dítěte je završením PPPD. V době, kdy se dítě předává do další péče,
je jeho situace již vyřešena. PPPD tedy splnila svou překlenovací funkci a není již
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důvodu, aby v ní dále setrvávalo. Děti z PPPD, vzhledem k tomu, že se jedná v 68%
o děti do 6 měsíců, jsou nejčastěji osvojovány (ve 47, 1%). Dále děti putují
do dlouhodobé pěstounské péče a to ve 25, 7%. Rodiče takového dítěte nebylo možné
zbavit rodičovské zodpovědnosti, avšak jejich péče o dítě není z různých důvodů
možná. Či péči převzali příbuzní dítěte. Velmi pozitivní fakt je, že v téměř 15%
biologičtí rodiče dítěte v PPPD opět zahájili řádnou péči.

Obr. č. 2 – Graf Obr. č. 1 – Graf z průzkumu společnosti LUMOS znázorňující
formy péče, do kterých byly děti z PPPD předávány

(zdroj: LUMOS, [online], 2015, str. 18)

Někteří lidé mají představu o přechodu dítěte z jedné péče do druhé jako o krátké
jednodenní záležitosti. Ovšem tomu tak není. Již název této podkapitoly naznačuje, že
se jedná o delší proces se svými fázemi (seznámení, načítání způsobu péče, přebírání
péče, definitivní předání, provázení po předání). Délka od započetí do definitivního
předání se různí. Vše je uzpůsobeno potřebám dítěte. (Pěstounská péče na přechodnou
dobu, [online], [b.r.]c)
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Proces předávání je daleko delší než, když je dítěte přebíráno náhradními rodiči
z ústavního zařízení. Dítě nemá totiž potřebu pěstounskou rodinu opouštět, na rozdíl
od citově strádajících dětí v ústavní péči. (Hlásek a Hlásková, [online video], 2016).
Toto se tedy na počátku může pro přebírající jevit, jako nevýhoda PPPD, avšak
investice do zdravého vývoje dítěte je v porovnání s „pohodlím“ zainteresovaných
dospělých osob při přebírání z ústavní péče mnohem hodnotnější.

Předávání koordinuje OSPOD dítěte. Důležité je sdílení informací. Je potřeba, aby
každý ze zúčastněných, jimiž jsou kromě dítěte doprovázející pěstouna, OSPOD dítěte,
OSPOD přebírající rodiny, pěstoun, přebírající rodina/ zařízení, popřípadě sanační
organizace rodiny věděli, jak předávání pokračuje. Pěstoun musí po každém setkání psát
na OSPOD a doprovázející pracovnici záznam ze setkání.

Jak už bylo mnohokrát řečeno, musí pěstoun s dítětem navázat citovou zdravou
vazbu. Proto je předávání dítěte do následující péče delším procesem než přebírání
dítěte do PPPD z prostředí, ve kterém se spíše předpokládá absence takové vazby.

Tato fáze PPPD je z vnějšku vnímána jako nejtěžší část péče. Mezi prvními dotazy
na pěstouna na přechodnou dobu většinou zazní dotaz typu: „Jak se toho dítěte potom
můžete vzdát?“ Následující popis fází předávacího procesu by měl alespoň trochu
nastínit, jak je to možné.

Důležité je si uvědomit, že pěstoun na přechodnou dobu nikdy nebyl rodičem
svěřeného dítěte. Toho by si měli být pěstouni a většinou jsou vědomi, a proto nelze
předávání označit jako vzdávání se dítěte. (Hlásek a Hlásková, [online video], 2016)

Z průzkumu mezi pěstouny LUMOS vyplynulo, že tato fáze PPPD je pro pěstouny
nejméně náročná. Celých 79% uvádí, že pro ně není těžká. (LUMOS, [online], 2015)
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5.4.1 Seznámení
Jedná se o počáteční fázi, ve které se zainteresované strany (dítě, pěstoun
na přechodnou dobu, přebírající osoby) seznamují. Dítě přijímá nové lidi a dělá si
o nich názor prostřednictvím reakcí pěstounů. První setkávání by měla probíhat spíše
formou přátelských posezení pěstounů s přebírajícími osobami. Dítě si připadá méně
sledováno a není pod takovým tlakem. (MPSV, [online], 2011)

Pěstouni by si měli přebírající osoby určitým způsobem zamilovat, což může být
někdy lehčí někdy těžší. Proto se doporučuje, aby při prvokontaktu těchto dospělých
nebylo přítomno ve stejné místnosti i dítě, jež bude předáváno. Děti totiž velice rychle
vycítí atmosféru a možné počáteční zaražení pěstounů, kterému se v určitých případech
nemusí ubránit ani stabilní a zralá osoba. Dále je pro všechny zúčastněné přínosnější,
když se toto odehrává v neutrálním prostředí.

Dle § 24 odst. 3 Zákona o SPOD žadatel (přebírající osoba) musí do 30 dnů
od doručení oznámení, že je v evidenci dětí vhodných k osvojení či dlouhodobé
pěstounské péči dítě, pro něž by byl vhodným pečovatelem, podat žádost o svěření
dítěte do péče, pokud se pro péči o toto dítě rozhodl.

5.4.2 Načítání způsobu péče
Tato fáze může začít až ve chvíli, kdy jsou přebírající rozhodnuti dítě dle
zmíněného paragrafu převzít.

Návštěvy by měly probíhat co nejintenzivněji, nejlépe každý den. Nejprve
se uskutečňují v dítěti známém prostředí pěstounova domova. V počátcích péči provádí
pěstoun a postupně do péče přibírá i přebírající osoby. Je nutné si uvědomit, že pokud se
jedná o osvojitele často bez rodičovské zkušenosti, mohou být pěstounovými
dovednostmi péče o dítě „zastrašeni“ a jejich úsilí o to, udělat vše co nejlépe může
dítěti připadat nepřirozené, křečovité až nepříjemné. Zodpovědnost na tom, aby se
osvojitelé cítili co nejlépe, je na pěstounovi, který citlivým způsobem vysvětluje
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a ukazuje. Pěstoun seznamuje přebírající s režimem dne dítěte, s tím, co má a dělá rádo,
co dělá spíše nerado apod. Přebírajícím osobám z počátku připravuje činnosti pro dítě
příjemné a ty nepříjemné plní sám.

Zde se znovu vracíme k pravidlu pěti smyslů. Pěstoun společně s osobou
přebírající péči o dítě přenášejí vjemy známé z péče pěstouna do jeho nového domova a
do péče přebírající osoby. Uvádím zde u jednotlivých smyslů pro lepší představu
některé příklady, kterými lze dítěti přechod usnadnit. (Pěstounská péče na přechodnou
dobu, [online], [b.r.]c).

Čich - aviváž, který pěstounka používala, zvláště je toto důležité u ložního prádla;
krémy na ruce, používané pěstounkou
Zrak – různé hračky, na které se dítě dívalo např. v kočárku
Sluch – barva lidského hlasu je nepředatelná, proto se doporučuje dětem v PPPD
také hodně pouštět reprodukovanou hudbu a tu předat přebírajícím osobám
Hmat – různé materiály na spaní, hračky
Chuť – pěstoun poskytne recepty jídel, která dítěti vařil

5.4.2 Přebírání péče
Tato fáze často probíhá již v prostředí, do kterého dítě směřuje. Pěstoun je
spíše jen přítomen a většinu péče o dítě zastávají přebírající pečovatelé. Často
přebírající pěstounovi zajistí v jejich domě místo na přespávání. V této fázi by měli být
už s dítětem rozloučeny ty osoby, se kterými se dítě v péči pěstouna často vídalo (tzv.
babičky, dědečkové apod.). Toto je důležité, protože i ony potřebují vědět, že se péče
pěstouna chýlí ke zdárnému konci.
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5.4.3 Definitivní předání
Definitivní předání může proběhnout až dle rozhodnutí soudu. Vazba, kterou
původně s dítětem vytvořil pěstoun, již musí být pomocí předchozích postupů
překlopená na přebírající osoby. Klimeš mluví o tom, že dítě nesmí zažít pocit osiření
od péče pěstounů. (MPSV, [online], 2011)

5.4.4 Provázení po předání
„Bývalý pěstouni by tedy měli ještě dlouho fungovat jako rodinní známí, kteří
občas zajdou na návštěvu a naopak nová rodina zajde k nim.“ (MPSV, [online], 2011,
str. 72). Pěstouni často jezdí navštěvovat dítě i dlouho po předání. První takový kontakt
po definitivním předání se doporučuje hned druhý den. Nový pečovatelé, zejména
osvojitelé, mohou mít strach, a můžou chtít dítě od pěstounů odříznout. Nastavit mu
„odvykací“ období. (MPSV, [online], 2011). Toto sice není správný přístup, jedná se
však o naprosto pochopitelnou reakci osvojitelů a zákon jim nenařizuje se s pěstouny
dál stýkat.

První setkání může být například navázáno na předání knihy života a deníku
dítěte.

5.4.5 Regenerace rodiny po předání
Po předání, které je vždy emotivně náročné pro všechny zúčastněné, je nutné, aby
si tyto emoce pěstoun a jeho rodina zpracovali. Pěstoun by měl zhodnotit sám
i s doprovázejícím pracovníkem celý průběh PPPD, co se stalo dobrého, ve kterých
místech byl pěstoun zranitelnější, která část péče mu dělá problémy apod. (Pěstounská
péče na přechodnou dobu, [online], [b.r.]d)

V čase regenerace je dobré dělat to, co pěstoun při péči o dítě dělat nemohl. Najít
si čas na členy své rodiny, opět ji stmelit. Nabrat tzv. další dech a síly na péči o další
dítě, kterému pěstoun dá šanci nepoznat ústavní zařízení. (Pěstounská péče
na přechodnou dobu, [online], [b.r.]d)
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Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala přednostmi, které plynou z využívání
PPPD v pomoci ohroženým dětem, oproti pomoci umístěním dítěte do ústavní výchovy.
Dále jsem se pokusila o přiblížení náplně práce pěstouna na přechodnou dobu, vystižení
ideální

osoby pěstouna

i charakteristiku

její

rodinné

situace.

Snažila

jsem

se neopomenout ani faktory, negativně ovlivňující průběh PPPD a pocházející právě
ze strany pěstouna, na které by měl být též brán zřetel.

K dosažení první části cíle - význam PPPD v pomoci ohroženým dětem - jsem
využila odborné literatury a účasti na vzdělávacím programu určeném ke vzdělávání
pěstounů na přechodnou dobu, pracovníků OSPOD a doprovázejících pracovníků.
Ačkoli se jedná o poměrně rozsáhlé téma, mám za to, že přínos PPPD v péči o tyto děti,
byl základním způsobem v práci postihnut. Souhrnně, umístění dítěte do PPPD
ohroženému dítěti poskytuje rodinnou péči i v době, kdy ještě není jeho situace
vyřešena a není mu tedy možné poskytnout jiný typ péče rodinného typu. Doba, kterou
dítě v PPPD stráví je sice krátká a přechodná, avšak riziko negativního ovlivnění vývoje
dítěte, byť i krátkým setrváním v ústavním prostředí, je značné. V PPPD má oproti
tomu dítě ideální rodinné podmínky pro svůj rozvoj.

Další část cíle, měla přesněji vydefinovat náplň práce pěstouna na přechodnou
dobu a s tím spojenou nutnost charakteristiky osob vhodných pro její výkon.
Doporučení v ČR k posuzování vhodnosti osob pro výkon PPPD, ze kterých jsem
v tomto případě nejvíce čerpala informace, stojí dle mého názoru spíše, z důvodu
mladosti tohoto institutu, na teoretickém základě a dále praxi při posuzování funkčnosti
rodiny. Funkčnost rodiny je důležitým ukazatelem pro zvládnutí nároků kladených
na pěstouna, avšak nelze ho považovat za určující předpoklad být pěstounem
na přechodnou dobu. Při zpracovávání kapitol s touto tématikou jsem postrádala přístup
k případům selhání pěstouna ve výkonu PPPD či spíše zobecněné výstupy. Pro stručné
naplnění druhé části cíle ovšem informace postačily. Souhrnně, pěstoun musí
svěřenému dítěti zajistit bezpečný prostor pro vývoj, případně mu pomoci překonat
určitá traumata. Zároveň spolupracuje s OSPOD při naplňování IPOD. Z toho vyplývá,
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že pěstounem by měla být stabilní osoba, s rodičovskou zkušeností a fungujícím
rodinným zázemím.

Dále si na tomto místě dovolím uvést několik postřehů a připomínek k praxi
PPPD v ČR.

Všechny instituce, které pracují s ohroženými dětmi (soud, OSPOD, pěstouni,
pečovatelé v ústavních zařízeních apod.), by se měly na situaci dítěte pokusit podívat
jeho očima. Některé tak činí více, některé méně. Je důležité si uvědomit, že čas dětem
plyne pomaleji než dospělým. Doba, kdy se dítě nachází v právní nejistotě, byť zdánlivě
krátké, se na něm může v případě umístění do ústavní péče, jež neposkytuje ochrannou,
přijímající a láskyplnou náruč, neblaze podepsat a zkomplikovat mu tak následující
vývoj a život.

Vzhledem k tomu je zapotřebí všechny zúčastněné strany, které se podílejí
na osudu dítěte, důkladně proškolit v oblasti PPPD. Aby byl odstraněn problém
neznalosti nového institutu a přínosu, který při řešení situace má. Orgány rozhodující
o osudu dítěte by se ho neměly obávat využívat se všemi jeho možnostmi, ale při tom
by neměly žádat po pěstounech to, co nemohou splnit. Zároveň se domnívám, že by
bylo vhodné naopak zajistit pěstounům řádné proškolení v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí, jíž jsou součástí. Každá ze stran týmu, který pracuje na tom, aby bylo
pro dítě co nejdříve nalezeno nejvhodnější dlouhodobé řešení jeho nelehké situace, by
měla být informována o tom, které kroky se k dosažení řečeného cíle podstupují,
a chápat co pro každou z nich jednotlivě znamenají.

Do budoucna bude jistě zapotřebí, s přibývající praxí v PPPD, ošetřit rodiny
pěstounů a zaměřit se na intenzivnější práci s nejbližšími osobami pěstouna, pro které
prozatím, kromě povinnosti manžela pěstouna účastnit se přípravy na výkon PPPD, není
vytvořen dostatečný podpůrný program. Taková intervence by se mohla stát součástí
prevence selhávání pěstounů/ pěstounských rodin.
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Myslím, že PPPD má pro ohrožené děti velký smysl a je jen otázkou času a zažití
této formy NRP v praxi než se stane institucí, o jejímž systému a přínosu dětem již
nebudeme pochybovat.

66

Seznam literatury
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona: (včetně deuterokanonických knih) : český
ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1985. ISBN 80-8581037-9.
CAIRNS, Kate. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem: traumata v raném
vztahu a psychická odolnost. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0370-4.
CHMELAŘ, Tomáš, Oldřich MATOUŠEK a Hana PAZLAROVÁ. Děti potřebují
rodinu: inovativní přístupy v práci s ohroženými rodinami : sborník příspěvků z
mezinárodní konference konané v Praze ve dnech 22. a 23.5.2008. Praha: Občanské
sdružení Člověk hledá člověka, 2008. ISBN 978-80-254-2683-8.
KOUKOLÍK, František. Před úsvitem, po ránu: eseje o dětech a rodičích. Praha:
Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1496-0.
LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Praha:
Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.
MALÁ, Eva. Dítě a stres. Praha: Tigis, 2007. ISBN 978-80-903750-1-7.
MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte: normy vývoje a vývojové
milníky z pohledu psychologa : základní duševní potřeby dítěte : dítě a lidský svět. Praha:
Grada, 2005. Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1.
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající
profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.
MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80717-8548-2.

67

PURVIS, Karyn B., David R. CROSS a Wendy Lyons SUNSHINE. Dítě v nové rodině.
Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4535-0.
ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy: [teorie a praxe výchovné péče o děti v
rodině a v dětských domovech]. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-318-5.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Praha:
Středisko náhradní rodinné péče, 2012. ISBN 978-80-87455-14-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese: dětství a
dospívání. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum,
2005. ISBN 80-246-0956-8.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum,
2007. ISBN 978-80-246-1318-5.
VAVŘINKOVÁ, Blanka a Tomáš BINDER. Návykové látky v těhotenství. Praha: Triton,
2006. ISBN 80-725-4829-8.
Zákon č. 359/1999, Sb.o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Užité slovníky a encyklopedie
HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
ISBN 80-717-8303-X.
MATOUŠEK, Oldřich, KŘIŠŤAN, Alois (ed.). Encyklopedie sociální práce. Praha:
Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.

68

MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 2., přeprac. Praha: Portál, 2008.
ISBN 978-80-7367-368-0.

Seznam použitých elektronických zdrojů
Attachment: o důležitosti citového pouta v životě, o jeho poruchách a léčení. Šance
dětem [online]. Praha: Šance dětem, 2015 [cit. 2016-06-26]. Dostupné z:
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/attachment-o-dulezitosticitoveho-pouta-v-zivote-o-jeho-poruchach-a-leceni-89.html#rizikove-faktory
Attachment: o důležitosti citové vazby v životě, jejích poruchách a možnostech léčení,
rozhovor se Sandy Anderson, Nancy Cohen a Neera Paine [online video]. Publ.
1.8.2013

[cit

.

2016-6-6]

Dostupné

z:

https://www.youtube.com/watch?v=C4f1XAjVzV4
Dobré konce, rozhovor s Vratislavem Hláskem a Alžbětou Hláskovou [online video].
Publ.

11.6.2016

[cit

.

2016-6-26]

Dostupné

z:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11537884703-dobre-konce/21652216026

HLÁSEK, Vratislav a Alžběta HLÁSKOVÁ. Proč by neměla poskytovat PPPD rodina s
malými dětmi? In: Pěstounská péče na přechodnou dobu: [online]. Praha: Pěstounská
péče

na

přechodnou

dobu

[cit.

2016-06-26].

Dostupné

z:

https://www.rpp.cz/inpage/duvody-pro-vek-nejmladsiho-ditete/
Informace ze dne 14. března 2013 o postupech spojených s umisťováním dětí do
pěstounské péče na přechodnou dobu po přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb.
Http://www.mpsv.cz [online]. Praha: MPSV, 2013b [cit. 2016-06-03]. Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14851/umistovani_deti_PPPD.pdf
Legislativa a systém sociálně-právní ochrany: Co znamená, když se řekne sociálněprávní ochrana dětí? Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Praha: MPSV, 2013a
[cit. 2016-06-26]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/14304

69

Péče o ohrožené děti. Http://www.mpsv.cz [online]. Praha: LUMOS, 2014 [cit. 2016-0603]. Dostupné z: http://czech.wearelumos.org/sites/default/files/material-seminar1111.pdf
Péče o ohrožené děti. Http://www.mpsv.cz [online]. Praha: LUMOS, 2015 [cit. 2016-0603]. Dostupné z: http://czech.wearelumos.org/sites/default/files/material-seminar1111.pdf
Pěstounská péče na přechodnou dobu pro nejmladší děti [online]. Praha: Ministerstvo
práce a sociálních věcí, 2011 [cit. 2016-06-06]. ISBN 978-80-7421-039-6. Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/15309/PPPDpro_nejmensi_deti.pdf
Pěstounská péče na přechodnou dobu: Co dělat po předání dítěte z PPPD [b.r.]d [online].
[cit. 2016-06-25]. Dostupné z: https://www.rpp.cz/inpage/co-delat-po-predani-ditete/
Pěstounská péče na přechodnou dobu: Jak probíhá předávání dítěte z PPPD [b.r.]c
[online]. [cit. 2016-06-25]. Dostupné z: https://www.rpp.cz/inpage/predani-ditete-apodpora-prebirajici-rodiny/
Pěstounská péče na přechodnou dobu: Průběh PPPD [b.r.]b [online]. [cit. 2016-06-25].
Dostupné z: https://www.rpp.cz/inpage/prubeh-pppd/
Pěstounská péče na přechodnou dobu: Převzetí dítěte do PPPD [b.r.]a [online]. [cit.
2016-06-25]. Dostupné z: https://www.rpp.cz/inpage/prevzeti-ditete-do-pppd/
Pěstounství je profese [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015
[cit.

2016-06-06].

ISBN

978-80-7421-115-7.

Dostupné

z:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/23252/Pestounstvi_profese_archiv.pdf
Psycholožka: Ústavní péče způsobuje poruchy chování, děti jsou agresivní a lžou, jde o
vývoj mozku, rozhovor s PhDr. Janou Kovařovicovou [online video]. Publ. 9.2.2016.
Dostupní

z:

http://video.aktualne.cz/dvtv/psycholozka-detem-v-ustavech-se-spatne-

vyviji-mozek-selhat-m/r~2e7eea28ce5311e5a0ca0025900fea04/

70

Seznam pěstounů na přechodnou dobu [online]. Olomouc: Olomoucký kraj, 2016 [cit.
2016-06-26].

Dostupné

z:

https://urad.kr-

olomoucky.cz/pestouni/Lists/Seznam%20pstoun%20na%20pechodnou%20dobu/Praha.
aspx
Seznam pěstounů na přechodnou dobu [online]. Olomouc: Olomoucký kraj, 2016 [cit.
2016-06-26].

Dostupné

z:

https://urad.kr-

olomoucky.cz/pestouni/Lists/Seznam%20pstoun%20na%20pechodnou%20dobu/Jihoce
sky_kraj.aspx
TŘEŠŇÁK, Petr. Čekáme, až zazvoní telefon. In: Respekt [online]. Praha: Respekt,
2011 [cit. 2016-06-26]. Dostupné z: http://www.respekt.cz/tydenik/2011/5/cekame-azzazvoni-telefon
VÍTKOVÁ RULÍKOVÁ, Klára. Metodické doporučení MPSV č. 6/2009 k pěstounské
péči. In: MPSV [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2006 [cit. 2016-0626].

Dostupné

z:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7270/Metodicke_doporuceni_MPSV_c-6.pdf
VYSKOČIL, Filip. Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice. In:
Středisko náhradní rodinné péče [online]. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2014
[cit.

Dostupné

2016-06-26].

z:

http://www.nahradnirodina.cz/files/File/Projekty/Pravni_uprava_NRP_v_CR_2014.pdf

Jiné zdroje
HLÁSKOVÁ, Alžběta. Novorozenecký abstinenční syndrom (NAS). Praha, 2013.
Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Průvodce
pěstounské péče na přechodnou dobu 1: zařazení pěstouna pěstounské péče
na přechodnou dobu a přebírání dítěte do pěstounské péče na přechodnou, uskutečněný
10. 2. 2016, potvrzení o účasti viz příloha č. 1
Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Průvodce

71

pěstounské péče na přechodnou dobu 2: průběh pěstounské péče na přechodnou dobu a
příprava na předávání dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu, uskutečněný 16. 2.
2016, potvrzení o účasti viz příloha č. 2
Vzdělávací program akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Průvodce
pěstounské péče na přechodnou dobu 3: Předávání dítěte z pěstounské péče
na přechodnou dobu a regenerace rodiny poskytující pěstounské péče na přechodnou,
uskutečněný 3. 3. 2016, potvrzení o účasti viz příloha č. 3

72

Přílohy
Příloha č. 1 – Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu: Průvodce pěstounské
péče na přechodnou dobu 1: zařazení pěstouna pěstounské péče na přechodnou dobu a
přebírání dítěte do pěstounské péče na přechodnou, uskutečněný 10. 2. 2016

73

Příloha č. 2 - Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu: Průvodce pěstounské
péče na přechodnou dobu 2: průběh pěstounské péče na přechodnou dobu a příprava
na předávání dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu, uskutečněný 16. 2. 2016

74

Příloha č. 3 - Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu: Průvodce pěstounské
péče na přechodnou dobu 3: Předávání dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobu a
regenerace rodiny poskytující pěstounské péče na přechodnou, uskutečněný 3. 3. 2016

75

