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Anotace
Tato předložená bakalářská práce zpracovává téma práce pěstounů přechodné pěstounské
péče. Vysvětluje, v čem spočívá přechodná pěstounská péče jako taková a zasazuje ji
do kontextu ostatních forem náhradní rodinné péče.
Přibližuje proces zprostředkování a zapojení různých sociálních organizací, především potom
OSPOD. Pomocí výzkumů provedených v České republice ukazuje, jací lidé převážně
vykonávají tuto formu náhradní péče. Seznamuje s tím, jaké kroky museli absolvovat, než
byli zařazeni do evidence uchazečů. Popisuje jednotlivé fáze práce přechodného pěstounství
od přípravy, očekávání, péče o děti, po nejtěžší období předání do následné péče nebo zpět
do rodiny a vyrovnání se s tím. Také se zabývá motivacemi přechodných pěstounů, důvody,
proč se pro tuto službu rozhodují, a proč ji vykonávají.
Součástí je také kazuistika manželského páru pěstounů přechodné pěstounské péče, kde jsou
vyobrazeny všechny etapy. Tato práce může sloužit jako informační brožura pro uchazeče a
zájemce o přechodnou pěstounskou péči.
Přechodná pěstounská péče souvisí s trendem deinstitucionalizace v sociálních službách, je
jednou ze zásadních změn, kterou přinesla novela Nového občanského zákoníku.

Klíčová slova:
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deinstitucionalizace, pěstouni přechodné pěstounské péče, motivace

Abstract
The topic of this thesis is “The work of temporary foster parents care”.
It explains what the temporary foster care is. It puts it into the context of others alternative
family cares.
It approaches the mediation process and the involvement of various social organizations,
especially after OSPOD. Using researches conducted in the Czech Republic it shows
what people mostly engaged in this form of alternative care. Acquainted with it, what steps
had to pass before they were included in the register of applicant. It describes each phase
of temporary foster work, from the preparation, anticipation child care, after a difficult period
– sending child to the aftercare or back to the family and dealing with it. It also examines
the motivations of temporary foster parents, the reasons for this service decisions, and why
perform it.
Also there is included a case report of a married couple foster temporary foster care, where
are all the stages shown. This work can serve as an information brochure and for applicants
of the temporary foster care.
Temporary foster care is related to the trend of deinstitutionalization of social services. It is
one of the fundamental changes brought by the amendment to the New Civil Code.
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Temporary foster care, foster care, early foster care, the trend of deinstitutionalization,
temporary foster parents, motivation
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1. Úvod
Tématem této bakalářské práce jsou pěstouni přechodné pěstounské péče. Námět jsem zvolila
ze dvou důvodů. Prvním je, že se ve svém okolí setkávám s rodinami, které začaly vykonávat
tuto formu náhradní péče. To mě ovlivnilo, tím způsobem, že jsem se o přechodnou
pěstounskou péči začala blíže zajímat. Druhým mým motivem je aktuálnost a změny v tomto
tématu, které přišly v souvislosti s Novým občanským zákoníkem.
Cílem této práce je zaměřit se na pěstouny přechodné pěstounské péče. Účelem je zmapovat,
kteří lidé se stávají pěstouny PPPD, jaké je k tomu vedou motivy, co obsahuje proces k tomu
začít s pěstounstvím PPPD a seznámit s jejich prací.
Záměrem není zabývat se problematikou ústavní péče, trendem deinstitucionalizace nebo
vývojem a péčí o děti. Přestože tato témata jsou v práci zmíněna a jsou důvodem k vytvoření
institutu přechodné pěstounské péče.
První kapitola slouží k zařazení přechodné pěstounské péče do ostatních forem náhradní
rodinné péče. Druhá kapitola se týká zprostředkování PPPD. Ostatní části jsou věnované
přímo přechodným pěstounům, jejich práci. Poslední kapitola je kazuistika Manželů
Novákových.
Tato práce může sloužit jako informační brožura pro zájemce o přechodnou pěstounskou péči.
Většinu informací a zdrojů jsem čerpala z internetu. Je to z důvodu novosti institutu
přechodné pěstounské péče.
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2. Formy náhradní rodinné péče
Formy náhradní rodinné péče jsou připravené způsoby řešení pro výchovu dítěte. Využívají se
v případech, kdy se biologická rodina nechce, nemůže nebo neumí postarat o své dítě.
V dnešní době je snaha o to, aby děti měly možnost vyrůstat se svou biologickou rodinnou. A
proto se v první řadě věnuje úsilí zlepšení podmínek původního prostředí. Za okolností, kdy
dítě musí být z rodiny odebráno nebo se rodina o něj nechce starat, přichází na řadu formy
náhradní rodinné péče.
To, že děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči je zakotveno v Listině základních práv
a svobod (LZPS čl. 32 odst. 4,[online]). Náhradní rodinná péče je základní právo, které je
zakotvené v Úmluvě o právech dítěte v článku 20. Je trendem dnešní doby upřednostnit,
pokud možno přirozené rodinné prostředí před ústavní výchovou.
2.1 Osvojení
Osvojení neboli adopce je v Novém občanském zákoníku definováno spíše jako forma
rodičovství, než způsob náhradní rodinné výchovy.
Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. (NOZ §794, [online]). Předpokládá se, že
mezi osvojitelem a osvojencem má vzniknout takový vztah jako mezi rodičem a dítětem.
Proto je stanoven věkový rozdíl, který musí být alespoň šestnáct let.
Osvojitelem se může stát člověk, který je zletilý a svéprávný. Jeho zdravotní stav je takový,
že je schopen se o dítě postarat.
Není možné, aby se stal osvojitelem člověk, který je příbuzným v přímé linii nebo
sourozenec.
Osvojit je možné nezletilé dítě, které nenabylo svéprávnosti. Existují podmínky pro osvojení i
zletilého (NOZ § 846, [online]). K osvojení je zapotřebí souhlasu rodičů nebo osob, které jsou
zmocněni rozhodnout o osvojení místo rodičů.
Právní volnost
V souvislosti s dítětem, které je možné si osvojit, se používá termín právně volné dítě. Tento
pojem není v zákoně jako takový definovaný, ale běžně se užívá.
Tzv. právně volné dítě, je právě takové dítě, o které rodiče prokazatelně nejeví zájem. Nebo
jeho biologická rodina souhlasí s osvojením, ve výjimečných případech se jedná o sirotky
bez blízkých příbuzných. (Právně volné dítě, [online]).
K osvojení musí dát také souhlas opatrovník, který dohlíží na zájmy dítěte.
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Péče před osvojením
Protože je tato práce zaměřena především na pěstouny přechodné pěstounské péče, nechci
opomenout zmínit téma, které je také součástí NOZ, a tím je péče před osvojením.
Péče před osvojením je doba, kdy je dítě předané do péče osvojitelům, ale osvojitel se ještě
nestal jeho rodičem. O jeho předání rozhoduje soud. Rozhodnout tak může v okamžiku
souhlasu budoucího osvojitele, a pokud soud není jiného názoru, potom i souhlasu rodiče
dítěte. Jinak je dítě předáno do péče před osvojením tři měsíce po rozhodnutí soudu
o osvojení. Tato péče trvá šest měsíců. (Péče před osvojením, [online]).
Zrušení osvojení
Přestože se osvojitel stává rodičem se všemi právy a povinnostmi, existuje zákonem
stanovená lhůta tří let, do kdy je možné za určitých okolností osvojení zrušit.
(NOZ §840-842,[online]).
2.2 Opatrovnictví
Forma opatrovnictví je stanovena v případech, kdy hrozí střet osoby na straně jedné a jiné
osoby na straně druhé. Soud jmenuje opatrovníka, v praxi většinou sociálního pracovníka
Orgánu sociálně právní ochrany dětí, který má za úkol hájit a zastupovat zájmy dítěte
před soudem. Kromě toho opatrovník může být jmenován, když jsou v ohrožení majetkové
zájmy dítěte, při omezení rodičovské zodpovědnosti, při řízení o osvojení nebo pěstounské
péče.
V rozhodnutí o opatrovnictví soud uvádí důvod jmenování opatrovníka, dobu, po kterou bude
dítě zastupovat, jeho práva a povinnosti, nárok na odměnu. Pokud bude spravovat jmění,
potom musí být definován jeho rozsah, nakládání a jiná omezení. (NOZ § 943-952, [online]).
2.3 Poručenství
Poručenství- náhradní forma rodičovství, připomíná v některých ohledech institut
opatrovnictví. Poručníka soud určí v případech, kdy je zapotřebí chránit zájmy nezletilých
po delší dobu, například v případě úmrtí rodičů. Poručníkem se obvykle stává fyzická osoba,
ale může jí být jmenován i Orgán pro sociálně právní ochranu dětí.
Poručník má vůči svému poručenci všechna práva a povinnosti jako rodič, stává se z něj
zákonný zástupce, ale každé rozhodnutí, pokud se nejedná o běžnou záležitost, musí být
schváleno soudem. Také nemusí o dítě přímo pečovat a nemá vyživovací povinnost.
(NOZ §928-929,[online]).
Poručenství začíná jmenováním a končí, pokud jeden z rodičů nabude rodičovské
zodpovědnosti, když se poručenec stane svéprávným nebo osvojeným (NOZ §935,[online]).
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2.4 Svěření do péče jiné osoby
V případech, kdy se o dítě nemůže starat žádný z rodičů ani poručník, přichází na řadu forma
svěření do péče jiné osoby. Zpravidla se vyhledává osoba, která je s dítětem příbuzná nebo
jiným způsobem blízká s bydlištěm na území ČR.(Náhradní rodinná péče,[online]).
Práva a povinnosti pečujícího jsou vymezeny soudem, nebo se používají v přiměřené míře
jako v pěstounství. Tento institut má přednost před ústavní péčí. Nenahrazuje pěstounskou
péči ani péči před osvojením.
Rodiče dítěte nadále mají vyživovací povinnost, kterou pečující osoba má právo vymáhat.
Jinak jsou jejich práva vůči dítěti omezena. Soud určí výši výživného podle jejich možností.
(NOZ §956,[online]).
2.5 Pěstounská péče
V České republice existují dva způsoby pěstounské péče a to dlouhodobá pěstounská péče
(PPD) a pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD).
a) Pěstounská péče dlouhodobá (PPD)
Pěstounská péče dlouhodobá se používá v případech, kdy se rodiče nemůžou postarat o své
dítě, a zároveň nesouhlasí s osvojením. PPD má přednost před ústavní výchovou. Pěstounská
péče má zajistit dětem, které nemůžou vyrůstat ve své biologické rodině, náhradní rodinné
prostředí.
Využívá se tedy předně pro děti, které nejsou tzv. právně volné k osvojení.
Existuje možnost, že biologický rodič u OSPOD soudní cestou bude požadovat dítě zpět
do své péče a bude mu vyhověno. Také je mu umožněno se s dítětem stýkat. Je to povinností
pěstouna, prohlubovat sounáležitost a umožňovat dítěti kontakt s jeho rodiči či příbuznými.
Rodičům je stanovena vyživovací povinnost podle jejich možností. (NOZ § 967,[online]).
Dítě se na základě svých schopností podílí na chodu domácnosti, když má nějaký příjem,
potom i po finanční stránce (NOZ § 968,[online]).
Pěstounská péče dlouhodobá zaniká nabytím svéprávnosti nebo zletilosti.
(NOZ § 970,[online]).
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Předpěstounská péče
Podobně jako při péči před osvojením je možné mít dítě v předpěstounské péči.
(NOZ §963,[online]).
Děje se tak na základě rozhodnutí soudu nebo v případě, kdy rodiče souhlasí s pěstounskou
péčí. Dítě se tímto způsobem může vyhnout ústavní výchově. Předpěstounská péče je časové
období, v němž se rozhoduje o pěstounské péči. Používá jak při rozhodování o dlouhodobé,
tak pěstounské péči na přechodnou dobu. Doba trvání této péče je obvykle tři měsíce.
(Předpěstounská péče,[online]).

b) Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD)
Historie
Od roku 2000 jsou umísťovány děti do pěstounské péče, ať už u nich přestala být obstarávána
výchova rodičů z dlouhodobého či krátkodobého hlediska. Důvodem bylo, že ze zákona
o pěstounské péči, (zákon č.50/ 1973 Sb.) byla vypuštěna podmínka potřeby dlouhodobé
péče. (Vránová, 2011, s 31.).
Přechodná pěstounská péče jako taková existuje v České republice od roku 2006 definovaná
v Zákoně o rodině (zákon č.163/94 Sb. § 45 odst. 2). Zákon o rodině upravoval podmínky,
za kterých je vhodné využití přechodné pěstounské péče.
V roce 2013 vstoupila v účinnost novela zákona o sociálně právní ochraně dětí
(zákon č. 359/1999 Sb.), která se věnuje PPPD a stanovuje jasné podmínky pro tuto službu.
Účel
Záměrem přechodné pěstounské péče je poskytnout především biologickým rodičům čas,
přechodnou dobu, během které budou mít možnost uzpůsobit své domácí a životní podmínky,
tak aby mohli přijmout dítě zpět do své péče.
Přechodná pěstounská péče také poskytuje orgánům zastupujícím dítě čas v případech, kdy je
potřeba vyhledat pro dítě vhodné dlouhodobé pěstouny nebo osvojitele.
Účelem této služby je zajistit, aby se dítěti dostávalo co nejvíce náhradní rodinné péče
na místo ústavní.
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Specifika PPPD
Přechodné pěstounské péči jako takové se budu více věnovat v následujících kapitolách.
Přesto zdůrazním, několik specifik, na které bych ráda poukázala už nyní.
a) Přechodná pěstounská péče trvá 1 rok
b) U přechodné pěstounské péče se od pěstounů očekává, že se této službě budou

věnovat profesionálně, což znamená, že bude jejich hlavním pracovním úvazkem
c) Je to v České republice nová forma náhradní rodinné péče, podmínky se neustále
upravují.
Jednotlivé orgány se učí, jak v tom zacházet.
d) Přestože PPPD je plánovaná pro děti každé věkové skupiny, nejčastěji je, alespoň
v současnosti, využívána pro skupinu od 0 do 3 let.
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a) Porovnání přechodné pěstounské péče dlouhodobé a (PPD) pěstounské péče
na přechodnou dobu (PPPD)

Oblasti
Práva a povinnosti pěstouna
Doba trvání péče

PPD
-Zastupuje dítě jenom
v běžných záležitostech,
-Přímo pečuje o dítě
-Může trvat jenom po období,
kdy trvá překážka, která brání
rodičům v osobní péči o dítě,
-Dítě, rodič nebo pěstoun
mohou kdykoli požádat
o ukončení
(soud vyhoví vždy, podá-li
návrh pěstoun)
-Nebo skončí zletilostí dítěte

Děti, pro které je vhodná

-Děti, které nejsou právně
volné k osvojení (jejich rodiče
nedali souhlas k osvojení a
zároveň nebyli zbaveni svých
práv a povinností)
-Děti, pro které se nedaří najít
vhodnou osvojitelskou rodinu

Práva a povinnosti původní
rodiny

-Rodičům zůstávají práva a
povinnosti s výjimkou těch,
které pěstounovi stanoví zákon
- Mají vyživovací povinnost
- Mají právo na informace i se
s dítětem pravidelně stýkat,
pokud soud nerozhodne jinak
- Pěstoun má povinnost
rozvíjet vztahy dítěte s rodičem

(Základní rozdíly NRP,[online]).
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PPPD
-Zastupuje dítě jenom
v běžných záležitostech
-Přímo pečuje o dítě
- Na dobu, kdy rodič nemůže
o dítě pečovat
(tato doba také slouží jako, čas,
kdy se rodič rozhoduje, zda dá
souhlas k osvojení nebo ho
odvolá; je to prostor, kdy má
možnost zlepšovat podmínky
pro dítě
- Do nabytí právní moci
rozhodnutí soudu, že není třeba
souhlasu k osvojení
- PPPD může trvat nejdéle 1
rok
- Děti, které potřebují zázemí,
protože se ocitly v nějaké
krizové situaci

-Rodičům zůstávají práva a
povinnosti s výjimkou těch,
které pěstounovi stanoví zákon
- Mají vyživovací povinnost
-Mají právo na informace i se
s dítětem pravidelně stýkat,
pokud soud nerozhodne jinak
- Od pěstouna se očekává
velmi úzká spolupráce
s původní rodinou v případě,
kdy se dítě bude do rodiny
vracet,
jestliže dítě bude osvojeno,
nebo přecházet do dlouhodobé
pěstounské péče, potom se
od pěstouna očekává
spolupráce s nimi

2.6. Ústavní výchova
Soud může nařídit ústavní výchovu v případech, jestliže výchova dítěte nebo jeho tělesný,
rozumový, duševní stav či řádný vývoj jsou ohroženy nebo narušeny do té míry, že je
v rozporu se zájmem dítěte, aby zůstávalo v péči rodičů. Soud také může rozhodnout
o ústavní péči v případech, kdy rodiče nemůžou nebo nechtějí zabezpečovat péči o dítě.
(NOZ § 971, [online])
Řešení ústavní péče by mělo nastoupit až jako poslední možnost. Všechny ostatní formy
náhradní rodinné péče by měly mít přednost před ústavní.
Důvody k odebrání dítěte z biologické rodiny nesmí být nedostatečné bytové nebo majetkové
poměry. (NOZ §971, [online]).
Soud může nařídit ústavní výchovu nejdéle na tři roky, ale může ji prodlužovat. Ústavní
výchova může nejpozději skončit rok po nabytí zletilosti. (NOZ§972 odst. 1,[online]).
Soud by měl každých šest měsíců přezkoumat, zda trvají důvody k ústavní péči a jestli je
reálné pro dítě najít alternativu náhradní rodinné péče. (NOZ §973,[online]).

Trend deinstitucionalizace
Deinstitucionalizace a transformace služeb ústavní péče do domácího prostředí je trendem
dnešní doby. Snaha o přenos sociální péče do domácího prostředí je podporována
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
V České republice se nahlíží na deinstitucionalizaci jako na proces přechodu směrem
od ústavní péče do domácího prostředí. Účelem je zlepšení a zkvalitnění života lidem se
zdravotním postižením. V případě dětí bez možnosti přirozeného domácího zázemí je to
možnost náhradní péče v rodinném prostředí. Deinstitucionalizace je řízený postup rušení
ústavních zařízení. (MPSV,Transformace sociálních služeb,[online]).
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3. Proces spolupráce pěstounů PPPD, subjektů a odborných pracovníků
Účelem této kapitoly je popsat celý proces přechodné pěstounské péče od doby, kdy se
jedinec nebo pár rozhodne zažádat o možnost stát se profesionálním pěstounem PPPD až
po jednotlivé fáze, kterými musí jako pěstouni projít.
Přechodná pěstounská péče je krizovou a dočasnou službou. Snaží se řešit období, kdy se dítě
nachází v nějaké těžké životní situaci bez zázemí, proto je zde potřeba mnoho subjektů a
pracovníků, kteří mají za úkol zajistit další, pokud možno trvalou rodinou péči. Navíc je
zapotřebí institucí, popřípadě organizací, které se starají o poměry a stav pěstounů.
3.1 Proces zprostředkování přechodné pěstounské péče
Proces pěstounské péče je upraven v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
který byl novelizován s účinností od 1. 1. 2013.
Zprostředkování pěstounské péče v praxi znamená aktivní vyhledávání dětí, pro které je tato
péče vhodná, dále vyhledávání osob vhodných pro tuto službu a jejich odbornou přípravu.
Také najití vhodných pěstounů pro konkrétní dítě. (ZOSPOD §19,[online]).
Proces zprostředkování přechodné pěstounské péče obsahuje následující kroky:
a) Prvním krokem je podání žádosti o zprostředkování, která se odevzdává

na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
b) Poté přichází na řadu posuzování žadatelů a následné předání žádosti

krajskému úřadu.
c) Krajský úřad, který schraňuje, jak evidenci žadatelů, tak evidenci dětí

vhodných pro přechodnou pěstounskou péči, znovu žádost posoudí.
d) V případě, že došlo ke kladnému posouzení, započne příprava budoucích

pěstounů na přijetí dítěte do rodiny. To zahrnuje mnoho faktorů, od přípravy
prostředí až po proškolování pěstounů, všechny oblasti musí být uspokojující,
jinak uchazeč není zařazen do evidence.
e) V okamžiku, kdy se vše zdařilo, začíná proces vyhledávání vhodných pěstounů

pro konkrétní dítě.
f) Po nalezení následuje buď přímé převzetí dítěte do péče, nebo postupné
navazování kontaktu s ním. Záleží na různých okolnostech, z jakého prostředí
dítě k přechodným pěstounům přichází, jaký je jeho věk a další. V praxi,
protože se jedná o krizovou péči, tato doba, pokud je nutná, netrvá příliš
dlouho. (Vyskočil, 2014, s 15).
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3.2 Orgány, organizace a pracovníci podílející se na zprostředkování přechodné
pěstounské péče:
a) orgán sociálně právní ochrany:
b) Jedním z nejdůležitějších orgánů jsou Krajské úřady.

Jejich úkoly jsou: posouzení žádosti uchazečů, zajištění přípravy potencionálních
pěstounů, poskytují budoucím i stávajícím pěstounům poradenství, vedou evidenci
dětí vhodných pro pěstounskou péči i osvojení a zároveň evidenci pěstounů,
žadatelů o osvojení. (ZOSPOD §22).
c) Obce s rozšířenou působností - sledují nepříznivé vlivy, které na děti působí,

zjišťují jejich příčiny a snaží se zajistit nějaká opatření, pravidelně vyhodnocují
situaci v rodině, vypracovávají individuální plány pro děti a svolávají případové
konference. Svým způsobem vytipovávají děti pro evidenci krajského úřadu. Také
poskytují poradenskou pomoc. ( ZOSPOD§11 odst. 1).
d) Obecní úřad – vyhledává děti (ZOSPOD § 19 a odst. 1) a vhodné osoby, které by

se mohly stát pěstouny ( ZOSPOD §21). Ty následně může doporučit úřadům
Obce s rozšířenou působností.
e) Ministerstvo práce a sociálních věcí – podává podměty krajskému úřadu a Úřadu

ke zprostředkování pěstounské péče.
f)

Úřady práce České republiky – přijímají žádosti a vyplácejí dávky pěstounské
péče, rozhodují o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
(Vyskočil, 2014, s 18-21).

g) Úřad práce, který přijímá žádosti o vyplácení dávek pěstounské péče a následně je

vyplácí. Krajská pobočka Úřadu práce rozhoduje o přiznání státního příspěvku.
( ZOSPOD §47 d). Jeho úkolem je mimo jiné provádět inspekci u osob, které jsou
pověřené poskytováním sociální ochrany. (ZOSPOD § 50 a).
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b) Fungování OSPOD ve věci související s podáním návrhu na PPPD
První povinností OSPOD je posoudit případ dítěte a jeho rodiny. Nejdůležitější je zajištění
bezpečí dítěte.
Sestavení individuálního plánu
Individuální plán dítěte se sestavuje od doby, kdy se dítěti začne poskytovat sociálně-právní
ochrana, nejpozději však do jednoho měsíce od zařazení do evidence obecního úřadu
s rozšířenou působností. (ZOSPOD §10 odst. 5 písm. b).
V okamžiku, kdy se rozhodne o umístění dítěte do PPPD, musí se individuální plán
aktualizovat tak, aby souvisel s ustanovením § 10 odst. 5 písm. c zákona o sociálně právní
ochraně dětí.
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
Komise pro sociálně právní ochranu dětí má několik funkcí. Uvádím zde pouze ty, které
za určitých okolností mohou souviset s přechodnou pěstounskou péčí, ve smyslu, kdy komise
vyhodnotí, že se dítě nachází v krizové situaci.
Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí (ZOSPOD §38) jsou jimi:
a) Projednávání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
b) Svolávání případové konference za účelem řešení problému dítěte. Náhradní rodinou
péči ovlivňuje nepřímo. Spíše k ní může přispět, ale je to velmi ojedinělé.

Poučení rodičů a poskytnutí pomoci
Předání do přechodné pěstounské péče, pokud je to možné, nesmí proběhnout bez poučení
rodičů. Musí být obeznámeni s důvody výběru služby PPPD, se svými právy a povinnostmi,
důsledky.
(ZOSPOD §14 odst. 2 písm. a).
Rodiče dítěte mají nárok na poskytnutí pomoci a poradenství. (ZOSPOD §14 odst. 2 písm. d).
Mohou také využít odborné pomoci. (ZOSPOD § 12).
Založení spisové dokumentace
Spisová dokumentace je spis o dítěti, kam se ukládají veškeré dostupné informace o něm.
Slouží ke zprostředkování náhradní rodinné péče.
Je to zakotvené na základě § 21 odst. 1 zákona o sociálně právní ochraně dětí.
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Návrh na svěření dítěte do PPPD
O svěření dítěte do PPPD rozhoduje soud, ale může tak učinit jenom v případě, že OSPOD
sestaví a podá návrh (ZOSPOD § 27a odst. 7 zákona).
c) Doprovodná organizace
S doprovodnou organizací pěstoun uzavírá takzvanou dohodu o výkonu PPPD
(ZOSPOD § 47b). Dohodou o výkonu se budu více zabývat v kapitole Pěstoun PPPD.
Taková organizace má za úkol doprovázet pěstouna při všech fázích, které přechodná
pěstounská péče obsahuje, dbát na všechna jeho práva a v rámci svých možností je hájit,
pomáhat mu při jeho povinnostech.
Doprovodná organizace může pomoci pěstounovi například se zajišťováním vzdělání,
komunikací s ostatními subjekty, soudem, s původní i náhradní rodinou, úřadem práce. Může
být nápomocná ve shánění praktických věcí na dítě. (Výsledky 1. vlny mapování, [online]).
Kontrola provádění opatření v oblasti sociálně-právní ochrany
Podle § 50 ZOSPOD kontrolu sociálně-právní ochrany provádí krajská pobočka úřadu práce.
Dohlíží na kvalitu poskytování sociálně-právní ochrany.
d) Pracovníci při PPPD
K zajištění a fungování přechodné pěstounské péče je zapotřebí spolupráce poměrně velkého
množství subjektů a organizací, které jsou zastupovány jednotlivými pracovníky. Také je zde
zapotřebí odborné péče pro vývoj dítěte, na který dohlíží psycholog a pediatr.
Klíčový pracovník
Především bych chtěla poukázat na klíčového pracovníka a jeho práci.
Klíčový pracovník je zaměstnanec doprovodné organizace, je to hlavní spojovací článek nejen
mezi pěstounem PPPD a samotnou organizací, ale také může napomáhat v komunikaci
s ostatními subjekty. Je to člověk, na kterého se pěstoun obrací pro radu a pomoc.
Klíčový pracovník usiluje o vytvoření bezpečného prostředí pro dítě. Snaží se podporovat
pěstouny tak, aby mohli poskytnout dítěti co nejkvalitnější péči. Klíčový pracovník poskytuje
konzultace, poradenství, psychickou a emoční podporu, náhled na celou situaci. Měl by být
schopen v případě, že je to potřeba, pěstouny vést. (Manuál klíčového pracovníka,[online]).
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4. Pěstoun PPPD před přijetím dítěte
Cílem čtvrté kapitoly je zaměřit se na pěstouny PPPD před přijetím dítěte do své péče, a to
od okamžiku jejich rozhodnutí pro tuto formu náhradní rodinné výchovy.
4.1 Kdo se může stát pěstounem PPPD
Jako první vyvstává otázka, kdo se vůbec může stát pěstounem PPPD. Existují zde některá
zákonem stanovená kritéria, ale zároveň je důležitá osobnost a vlastní možnosti
potencionálního pěstouna.
Zákon určuje několik podmínek, které platí pro všechny žadatele bez rozdílu, zda se jedná
o dlouhodobou nebo přechodnou pěstounskou péči.
Nový občanský zákoník určuje, že pěstounem může být člověk, který bude dítěti zaručovat
řádnou péči. Musí mít bydliště na území České republiky a musí souhlasit se svěřením dítěte
do pěstounské péče. (NOZ §964,[online]).
Proto, aby se osoba mohla stát pěstounem, musí projít některými byrokratickými kroky,
absolvovat řádnou přípravu a na základě posudků může být následně zařazen do evidence
uchazečů o pěstounskou péči.
Všeobecně pěstounství může být pro každého, kdo cítí pro tuto službu dostatek sil a určité
povolání. Ideálními pěstouny, jsou většinou lidé středního věku, kteří mají naplněnou potřebu
vlastního rodičovství. Zpravidla lépe dokážou přijmout dítě takové, jaké je. Proto pro mladší a
bezdětné páry bývá vhodnější volba osvojení. Pěstouny se nemusí stát jenom lidé, kteří žijí
v páru, ale i osoby žijící samostatně. (Asociace náhradních rodin, rok neuveden, s 7, [online]).
Jinak doporučené věkové rozmezí pěstounů je 28 až 65 let.
(MPSV, Macela, 2014, s 3,[online]).
Lidé, kteří přemýšlí o pěstounské péči, by si měli být vědomi faktu, že to naruší jejich
dosavadní život i kariéru. Především u přechodné pěstounské péče se očekává, že se to stane
profesí. (Asociace náhradních rodin, rok neuveden, s 7, [online]).
Je potřeba zvážit nejenom vlastní povahu, schopnosti a praktické možnosti. Ti, kdo uvažují
o pěstounské péči, by se měli zamyslet nad svými finančními prostředky, uzpůsobením
bytového prostoru.
Co se týče bytových podmínek, dítě by mělo mít vyhrazenou část prostoru, o které bude
vědět, že je jeho vlastní. (Karlovarský kraj, 2016, s 10,[online]).
Protože příchod nového dítěte do rodiny naruší celé její fungování, je nutné, aby s touto
změnou souhlasili všichni její členové. (Karlovarský kraj, 2016, s 10,[online]).

19

Zdravotní stav pěstouna, ať už po psychické nebo fyzické stránce by měl být takový, aby
nijak neovlivňoval jeho pečovatelské a vychovatelské schopnosti. Žadatelé o pěstounskou
péči musí zvážit míru své tolerance k různým skupinám: etnickým, věkovým, tělesně či
duševně postiženým. (Karlovarský kraj, 2016, s 10,[online]).
Pěstounství obecně a především pěstounství přechodné pěstounské péče vyžaduje být
v úzkém kontaktu s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, psychology a dalšími pracovníky.
Další kontakty by měli dodržovat buď s biologickou rodinou, nebo s osobami z náhradní
rodinné péče. Do rodiny tedy nepřichází jenom dítě, ale spolu s ním další lidé. I toto musí
pěstouni posoudit, jestli to není příliš velká zátěž pro jejich rodinu.
Přechodná pěstounská péče se vyznačuje tím, že po uplynutí jednoho roku se dítě předává
do jiné péče nebo zpět do rodiny. Pěstouni PPPD musí být schopni se dítěte nejen vzdát, ale
někdy ho předat do náročnějších podmínek, než mělo u nich.
4.2 Praktické kroky k tomu stát se pěstounem PPPD
K tomu, aby se člověk mohl stát pěstounem, je zapotřebí učinit dva praktické kroky:
a) Podat žádost o zprostředkování na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, aby se

zjistilo, zda jsou vhodnými osobami pro tuto službu.
Tento krok spustí proces osobních pohovorů a domácích návštěv.
b) Projít veškerými školeními, po nichž jsou zařazeni do evidence uchazečů.
Obvykle trvá tento proces zařazení do evidence mezi půl rokem až třemi lety.
(Asociace náhradních rodin, rok neuveden, s 7, [online]).
4.3 Odborná příprava pěstounů
Odborná příprava pěstounů na přijetí dítěte do rodiny je podmínkou nutnou k zařazení
do evidence uchazečů. Zajišťuje ji krajský úřad. Jedná se o 72 hodin, které zájemci
o pěstounskou péči musí splnit.
Budoucí pěstouni jsou školení v těchto tematických okruzích: sebepoznání, naplňování potřeb
dítěte v náhradní péči, osvojení si práce s dalšími odborníky, komunikace s dítětem, rozvoj
schopností a zájmů dítěte, uspokojení citových potřeb dítěte, styk s osobami blízkými dítěte,
práce s dětmi žijícími v rodině žadatele.
Žadatelé připravující se na přechodnou pěstounskou péči jsou školeni navíc v oblastech:
proces předání dítěte, dovednosti pro spolupráci s rodinou dítěte.
Příprava probíhá jak skupinově, tak individuálním způsobem.
Krajský úřad má na starosti nejen školení žadatelů, ale také přípravu jejich nezletilých
dětí.(MPSV,Proces zprostředkování, [online]).
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4.4 Specializace pěstounů PPPD
Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí § 27 odst. 3 písmeno f, každý z pěstounů by se
měl specializovat na určitou věkovou skupinu dětí.
Není úplně jednoduché určit přímo věkové skupiny rozmezí, je především na konkrétním
krajském úřadu, aby rozhodl, pro jak staré děti přechodné pěstouny potřebuje.
(MPSV, Macela, 2014, s 4,[online]).
V současnosti je největší poptávka po rané pěstounské péči, tedy péči pro nejmenší
od 0 do 3 let. A to jak ze strany pěstounů, tak především ze strany OSPOD.
(MPSV, Macela, 2014, s 4,[online]).
4.5 Rozhodnutí a zařazení do evidence
Zákon nestanovuje žádnou lhůtu během, které musí rozhodnout o zařazení do evidence. Jak je
zmiňováno v podkapitole – Praktické kroky k tomu stát se pěstounem PPPD, tento proces se
může protáhnout až na dva roky. Pokud žadatelé v jakékoli oblasti nevyhovují, mohou být
zamítnuti. Podle zákona se proti rozhodnutí mají možnost odvolat. (ZOSS § 27,[online]).
4.6 Dohoda o výkonu PPPD
Uzavření dohody o výkonu je jednou z prvních povinností člověka. Je na ní zákonem
stanovená lhůta třiceti dnů, a to od vydání rozhodnutí způsobilosti být pěstounem PPPD
do zařazení do evidence uchazečů. (ZOSPOD § 47b).
Tuto dohodu může uzavřít buď s obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským
úřadem, Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, nebo s doprovodnou organizací, která se
tímto přímo zabývá. Uzavření dohody s doprovodnou organizací je nejčastějším řešením,
s ostatními je to jenom ve výjimečných případech. (Karlovarský kraj, 2016, s 6,[online]).
Obsah dohody o výkonu
Dohoda o výkonu obsahuje především zákonná, ale také individuální práva a povinnosti
pěstounů. Záleží na komunikaci mezi vybranou doprovodnou organizací a pěstouny. Základní
práva a povinnosti pěstounů jsou definována v zákoně o sociálně právní ochraně dětí § 47a.
a) Práva pěstounů PPPD
1. Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné péče pomoci při zajištění osobní péče o dítě.

Jedná se především o krátkodobé hlídání, například v případě nemoci pěstouna, nebo
vyřizování jiných důležitých záležitostí.
2. Právo na poskytnutí pomoci s celodenní péčí pro dítě ve věku od dvou let, v rozsahu
14 dnů.
3. Jednou za 6 měsíců má pěstoun nárok na terapeutickou nebo psychologickou pomoc.
4. Právo bezplatně zvyšovat své znalosti a dovednosti.
(Karlovarský kraj, 2016, s 6,[online]).
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b) Povinnosti pěstounů PPPD
1. Pěstoun má povinnost se průběžně vzdělávat v oblasti výchovy a péče o dítě.

Během dvanácti měsíců by měl absolvovat 24 hodin školení.
2. Umožnit sledování naplnění dohody.
3. Pěstoun má povinnost udržovat a rozvíjet sounáležitost s osobami dítěti blízkými.
(Karlovarský kraj, 2016, s 6,[online]).
Při těchto povinnostech může být doprovodná organizace nápomocná.
4.7 Finanční zajištění profesionálních pěstounů PPPD
Protože se od přechodných pěstounů očekává, že budou tuto službu vykonávat na plný
úvazek, je zde pro ně vytvořený systém finančního zajištění. Tento systém je upraven
novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, §47. Kromě dávek a jiných příspěvků tento
zákon upravuje takzvanou odměnu pěstouna.
Odměna pěstouna
Pěstoun má nárok na odměnu 20 000 Kč od doby, kdy je zařazen do evidence osob
vykonávajících PPPD. Na tuto odměnu má nárok v případech, kdy nepečuje o žádné dítě nebo
pečuje o dítě v I. stupni závislosti na péči. (MPSV, Macela, 2014, s 11,[online]).
Pokud pěstoun přechodné pěstounské péče pečuje o jedno dítě, které je na něm závislé ve II.
stupni (středně těžká závislost), nebo ve III. stupni (těžká závislost), nebo ve IV. stupni (úplná
závislost), potom jeho odměna je 24 000 Kč. (ZOSPOD § 47j odst. 1, písm. d).
Pěstoun PPPD nemá nárok na odměnu, když je přerušené zprostředkování přechodné
pěstounské péče. (ZOSPOD §47, odst. j, písm. d.).
Když je pěstounovi, který je zařazený v evidenci svěřené další dítě do jiného typu péče,
zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč
.
Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti. (ZOSPOD §47k.).
Odměnu pěstouna může pobírat pouze jeden z manželů, přestože v evidenci mohou být
zařazeni oba. (MPSV, Macela, 2014, s 11,[online]).
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Finanční zajištění potřeb dítěte v PPPD
Pěstoun PPPD má možnost využit různých příspěvků a dávek k zajištění péče o dítě. Jsou
jimi:
1) Příspěvek na úhradu potřeb zajištění péče o dítě
- pěstoun může čerpat tento příspěvek v případě, že pečuje o nezaopatřené dítě.
Termín nezaopatřené dítě znamená, že se jedná o dítě, které ještě neukončilo povinnou
školní docházku, soustavně se připravuje na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let.
(Portál MPSV,Dávky pěstounské péče, [online]).


Výše příspěvku za kalendářní měsíc

Věk dítěte
Výše příspěvku v Kč
Do 6 let
4 500
Od 6 do 12 let
5 550
Od 12 do 18 let
6 350
Od 18 do 26 let
6 600
(Portál MPSV,Dávky pěstounské péče, [online]).


Dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby

Věk dítěte

I. stupeň
II. stupeň
závislosti
závislosti
(příspěvek v Kč) (příspěvek v Kč)
Do 6 let
4 650
5 550
Od 6 do 12 let
5 650
6 800
Od 12 do 18 let 6 450
7 800
Od 18 do 26 let 6 750
8 100
(Portál MPSV, Dávky pěstounské péče, [online]).

III. stupeň
závislosti
(příspěvek v Kč)
5 900
7 250
8 300
8 600

IV. stupeň
závislosti
(příspěvek v Kč)
6 400
7 850
8700
9 000

1) Je možný souběh s jinými státními sociálními dávkami podpory jako přídavek na dítě,

příspěvek na bydlení, rodičovský přípěvek. (MPSV, Macela, 2014, s 11,[online]).

2) Podle § 32odst. 1 písm. b) zákona č. 187/ 2006 Sb., o nemocenském pojištění, má

pojištěnec, který převzal do náhradní péče dítě nárok na peněžitou odměnu
v mateřství. Pokud jsou splněny další podmínky pro nárok na peněžitou odměnu
v mateřství. Tento nárok není, když je účast na nemocenském pojištění podložena
pouze pobíráním odměny pěstouna.
(MPSV, Macela, 2014, s 12,[online]).
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5. Práce Pěstounů PPPD, raná pěstounská péče
Ve chvíli, kdy jsou žadatelé zařazeni do evidence přechodných pěstounů, stávají se z nich
takzvaní profesionální pěstouni. To pro ně znamená, že v následujícím období mohou
očekávat pět základních fází, kterými budou procházet. Specifika těchto fází jsou rozebrány
v této kapitole, přičemž jsou soustředěny především na ranou pěstounskou péči.
5.1 Raná pěstounská péče
Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, do rané péče spadají děti ve věku od 0 -do 3
let. Pro tento typ péče jsou pěstouni PPPD využívaní nejčastěji. Existuje několik důvodů, proč
tomu tak je.
Prvním důvodem je, že pro vývoj dítěte jsou první tři roky velmi důležité, dokládá to mnoho
výzkumů.(Langmeier, Matějček, 1963, s 34-67). V nich se uvádí, že děti, které v tomto
věkovém rozmezí prošly ustavní péčí, mají sklony k problémovému chování. Mívají horší
výsledky ve školách, potíže v zaměstnání, ve vztazích a dalších oblastech.
Druhou příčinou je trend deinstitucionalizace a snaha soustředit sociální služby do domácího
prostředí. (MPSV, Transformace sociálních služeb,[online]). Česká republika je poslední
Evropskou zemí, kde jsou do ústavů posílané děti v takto raném věku.
(Česko je poslední zemí v Evropě, kde jsou v ústavech děti do tří let, [online]).
5.2 První fáze – Být připraven
První fázi je možné charakterizovat slovy- Být připraven. V této fázi jsou již žadatelé zařazeni
do evidence přechodných pěstounů. Od této chvíle mohou kdykoli očekávat příchod nového
dítěte do rodiny. Tento čas je vhodné využít pro odpočinek a dokončení posledních příprav.
Pěstouni by v této fázi měli mít uzavřenou dohodu s organizací, která je bude doprovázet.
Neměli by zapomenout podat si žádost o odměnu pěstouna. Dále by měli mít rozmyšlené, jak
budou reagovat na otázky lidí z okolí a jakým způsobem budou vést dokumentaci dítěte.
(Česko je poslední zemí v Evropě, kde jsou děti v ústavech do tří let, [online]).
Čekání na příchod dítěte trvá různě dlouhou dobu, v rozmezí dnů až týdnů.
5.3 Druhá fáze – Příchod dítěte
Přechodná pěstounská péče, jak už bylo zmíněno, je krizovou péčí. To znamená, že příchod
dítěte do rodiny, může být velice rychlý. Záleží, z jakého prostředí je dítě přebíráno, na postoji
jeho biologické rodiny a dalších okolnostech.
Možnosti, které jsou konkrétně uvedeny ve výzkumu mapování pěstounské péče:
a) Dítě opuštěné v porodnici.
b) Převzetí dítěte z ústavního zařízení.
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c) Z péče rodiče či rodičů.
d) Z péče příbuzných, nebo osob blízkých dítěti.
e) Z jiné pěstounské rodiny.
f) Dítě je sirotek.
g) Dítě bylo nalezeno, babybox.
(Výsledky 1. vlny mapování, [online]).
Za ideální způsob by mohlo být považováno převzetí dítěte z porodnice, je to nejpřirozenější
cesta, kdy dítě má možnost odejít do náhradního domova.
Před a při přebírání se pěstoun PPPD dozvídá zjištěné informace o dítěti. Kromě porodních
údajů a základních vyšetření, která probíhají v nemocnici, jsou mu k dispozici informace
o zdravotním stavu matky a dítěte během těhotenství (pokud matka byla sledována po dobu
očekávání gynekologem).
Otázka je vždy v sestavování rodinné anamnézy. U dětí, které přicházejí do náhradní rodinné
péče, je velmi často otec neznámý. V některých případech může mít matka snahu informace
zamlčovat, děje se tak například, když se v rodině vyskytuje psychiatrické
onemocnění.(Čermáková, 2012, s 7).
5.4 Třetí fáze – Péče o dítě
Třetí fáze je samotná praxe pečování. Děti, o které pečují přechodní pěstouni nebo procházejí
péčí jiných náhradních rodinných forem, mohou vyžadovat jistým způsobem specifičtější
péči.
Tyto děti pocházejí z různých složitých prostředí. Jejich rodiče se obvykle potýkali a potýkají
s různými problémy. Z výzkumu mapování první vlny PPPD, vychází najevo, že jedním
z velkých problémů je nevyřešené bydlení a finanční potíže. Dalšími těžkostmi jsou alkohol,
drogy, psychiatrická diagnóza, utajené těhotenství a porod. Jindy rodič nezvládá péči o
narozené dítě nebo je ve výkonu trestu, matka není zletilá. Rodiče také odkládají své děti
z důvodu, že už si netroufají pečovat o další narozené dítě.
(Výsledky 1. vlny mapování,[online]).
Přechodná pěstounská péče je náročná tím, že pěstouni dostávají do péče děti, které se musí
vypořádat právě s nelehkým začátkem, poznamenané různými neduhy.
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Syndromy
Ráda bych zde pro lepší představu zmínila několik syndromů, které se vyskytují u
novorozenců, jejichž matky užívají návykové látky během těhotenství.
Návykové látky mohou způsobit, spontánní ukončení těhotenství, vývojové vady CNS,
rozštěpové vady, vady srdce.(Pediatr pro praxi, 2006, s 110).
Přechodní pěstouni nedostávají do péče dítě, které potřebuje stálý lékařský dohled. Musí ale
čelit některým příznakům nebo dozvukům jejich syndromů.
a) Syndrom NAS
Novorozenecký abstinenční syndrom je souhrn poporodních symptomů u novorozeného
dítěte, jehož matka užívala návykové látky. Průměrně 5-10% rodiček užívá nadměrné
množství léků.
(Poláčková, 2006, s 1, [online]).
Tento syndrom se může projevit už v děloze u plodu, dokonce dříve než u matky. A to jeho
zvýšenou pohybovou aktivitou, křečemi, nedostatkem přísunu kyslíku do mozku,
nitroděložním úmrtím.
Po porodu jsou projevy obdobné. Projevují se křeče, nespavost, zrychlené nebo zpomalené
dýchání, dušnost, výtoky z nosu. Novorozenec může mít problémy při krmení zkoordinovat
sání a hltání, objevují se průjmy, poruchy prokrvování kůže, nadměrné pocení, rychlá srdeční
aktivita.
Dalším ztížením je, že tito novorozenci se rodí až v polovině případů předčasně a velmi často
mají nižší porodní hmotnost.
U většiny dětí se neprojeví dlouhodobé následky, některým dětem zůstane somatická a
psychosomatická retardace, někdy dojde k náhlému úmrtí novorozence.
(Abstinenční syndrom novorozence, [online]).
b) Syndrom SIDS
Syndrom SIDS je náhle úmrtí novorozence, které se nedá předpokládat vzhledem k jeho
předcházejícímu zdravotnímu stavu. (Pediatr pro praxi, 2006, s109).
SIDS je stále velkou záhadou. Nicméně v roce 1993 byl sestaven takzvaný osudový
trojúhelník, který zobrazuje trojici faktorů, které dohromady zvyšují možnost náhlého úmrtí
novorozence. První je zranitelný vývoj CNS a imunitní systém, druhý bod jsou genetické
předpoklady. Třetím bodem jsou spouštěcí faktory jako poloha dítěte ve spánku, infekce
během posledních dvou týdnů života a kouření matky. (Pediatr pro praxi, 2006, s109).
Právě kouření je častou příčinou potratů, narození mrtvého plodu, předčasných porodů. Také
snižuje množství přísunu kyslíku pro plod, zvyšuje srdeční frekvenci dítěte, narůstá riziko
vývojových vad u dítěte. A přispívá k náhlému úmrtí novorozenců.(SIDS,[online]).
Náhlá úmrtí v kojeneckém věku, konkrétně do prvního roku života, tvoří velký podíl celkové
kojenecké úmrtnosti. (Pediatr pro praxi, 2006, s110).
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Do přechodné pěstounské péče přicházejí právě děti, které mají sníženou imunitu, a jejichž
matky byly kuřačkami. Proto je potřeba, aby přechodní pěstouni byli s tímto faktem
obeznámeni.
c) FAS syndrom
Fetální alkoholový syndrom- FAS, může vzniknout, když žena v těhotenství konzumuje
alkohol. Tento syndrom se objevuje, když žena během těhotenství pije větší množství
alkoholu, ale může ho způsobit i jednorázový příjem většího množství alkoholu.
(Alkohol v těhotenství,[online]).
Děti, u kterých se objevují příznaky FAS,bývají zaostalí v růstu, a to často během celého
dětství. Jedním z nejtypičtějších znaků je deformace obličeje: mají malé úzké oči, plochý
střed tváře, mají hladký prostor pod nosem, dítě má celkově malou hlavičku a velmi malý nos.
Hrozí omezený pohyb kloubů, poškození ledvin, srdce a cév. Co se týče centrální nervové
soustavy, je zde nebezpečí mentální retardace, slabého sacího reflexu, poruchy spánku,
sociálního kontaktu, děti mají sklon k labilitě. (Alkohol v těhotenství,[online])
Průběh péče
Pěstoun PPPD je obeznámen s individuálním plánem dítěte, podle kterého je možné
odhadnout, zda jeho péče bude trvat spíše delší či kratší období. Dítě může být svěřeno
do PPPD maximálně na jeden rok od doby rozhodnutí soudu do svěření péče pěstounovi.
V praxi se může teoreticky stát, že dítě u přechodných pěstounů stráví déle než jeden rok.
Zákon se nevyjadřuje k tomu, zda se jeden rok určuje od doby, kdy pěstouni fyzicky převzali
dítě do péče, nebo od chvíle, kdy soud rozhodl o svěření. Záleží tedy na tom, jak tomu daný
soudce rozumí a na jeho rozhodnutí, od kdy se daný rok počítá.
Jednou z povinností pěstouna je zajišťovat dítěti lékařskou péči, veškeré zdravotní vyšetření a
prohlídky. Je dobré, když pěstoun navštíví pediatra do dvou dnů od přijetí do péče.
(Průběh PPPD,[online]).
Důležitou součástí při péči o dítě je dokumentace jeho života, kterou si dítě
odnese od přechodných pěstounů do dalšího prostředí, také je ukládána v archivu na krajském
úřadě. Tato dokumentace obvykle obsahuje fotky, údaje o vývoji a pokrocích dítěte. Mnoho
pěstounů sepisuje dítěti deník.
Po celou dobu pěstoun musí spolupracovat s pracovníky všech orgánů podílejících
se na PPPD.
Podstatou přechodné pěstounské péče je nejen zajištění praktických oblastí, ale především
citových potřeb dítěte.
5.5 Čtvrtá fáze – předávání dítěte
Přechod dítěte do další péče je pro všechny zúčastněné velmi náročný proces. Přechodní
pěstouni se vzdávají častokrát milovaného dítěte, které odchází k jiným lidem. Celý proces
předávání se může protáhnout na různě dlouhou dobu. Náhradní rodiče čekající na dítě nebo
původní rodina musejí být trpěliví. Vše probíhá pod dohledem všech orgánů, které se
na průběhu PPPD podílely doposud.
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a) Jednotlivé kroky předávání
Jednotlivé kroky předávání nejvíce ovlivňuje to, zda se dítě vrací zpět do biologické rodiny
nebo přechází do jiné náhradní rodinné péče. Dalšími faktory jsou vzdálenost bydliště rodin a
jejich časové možnosti (od pěstounské rodiny se očekává velká flexibilita, stejně tak
od náhradní rodiny).
První krok- seznámení
Když je dítě předáváno do náhradní rodinné péče, existují dvě varianty umístění, a to osvojení
a dlouhodobá pěstounská péče. Odchod do ústavní péče je vždy považován za selhání. Dítě i
přechodní pěstouni se obvykle seznamují s novými lidmi, novou rodinou pro dítě.
Pokud se dítě vrací do své původní rodiny, mělo by být už předem určeno v individuálním
plánu, jakým způsobem bude zajištěn kontakt mezi rodiči a pěstouny s dítětem.
(MPSV, Macela, 2014, s 13,[online]).
Dítě i pěstouni se v tomto případě, v průběhu péče o dítě postupně seznamují s rodiči, jejich
prostředím.
Druhý krok - prohlubování vztahu
Délka procesu poznávání a navazování je u každého případu jiná, může se pohybovat v řádu
dnů až měsíců. Více než na délce doby, po kterou se dítě vídá se svou budoucí rodinou, záleží
na frekvenci. Zpravidla zprvu navštěvuje nová rodina pěstounskou. Dítě nahlíží na příchozí
pohledem svých dosavadních pěstounů, proto je důležitý profesionální postoj pěstounů.
(MPSV, 2011, s74).
U dítěte je možné poznat, že přijalo nové rodiče v okamžiku, kdy je od něj ochotné přijmout
hračku nebo se nechat nakrmit. Doporučená frekvence vídání se dítěte a náhradní rodiny je
každý den nebo ob dva dny.(MPSV, 2011 s74).
V praxi se tak ale často neděje kvůli různým okolnostem.
Následují návštěvy přechodných pěstounů u náhradní rodiny, seznamování dítěte s novým
prostředím. Do nového prostředí by měli dítě uvádět pěstouni, nikoli noví rodiče, protože jim
dítě důvěřuje více. (MPSV, 2011 s74).
Pěstoun v průběhu prohlubování a následného předávání podává zprávy příslušným orgánům
o celkové situaci.
Třetí krok- konečné předání
Profesionální pěstouni při odevzdávání dítěte předávají jeho dokumentaci, hračky nebo
předměty, které si dítě oblíbilo, a na které si zvyklo.
Doporučuje se, aby předání nebylo provedeno formou okamžitého utnutí kontaktu s pěstouny.
Dítě se tak spíše vyhne pocitu osiření.(Jak probíhá předávání dítěte z PPPD,[online]).
Dagmar Zezulová ve své knize Pěstounství a adopce píše, že předání by mělo proběhnout
ještě před tím, než by v jeho vývoji mělo dojít k separační úzkosti.(Zezulová, 2011, s174).
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Období kdy může nastat separační úzkost, to znamená fázi, kdy je dítě fixované na jednu
osobu, většinou matku, v případě PPPD pěstounku, nastává kolem osmého měsíce života.
Toto není ideální doba na předávání. Je tedy lepší to stihnout před tímto období nebo po něm.
Je zde zapotřebí, aby nová náhradní rodina rozuměla principu PPPD a předem souhlasila
s daným postupem předávání. (MPSV, Macela, 2014, s 13,[online]).
Pro pěstouny je toto citově velmi náročné období.
Z výzkumu mapování PPPD vyplývá, že poměrně častým faktorem, který celou situaci
ztěžuje, je dlouhé předávání z důvodů dlouhého čekání na rozhodnutí soudu.
(Jak probíhá předávání dítěte z PPPD,[online]).

5.6 Právo pěstounů PPPD nepřijmout dítě do péče
Za situaci, kdy pěstouni potřebují delší čas k odpočinku, je preferovaným způsobem přerušení
jejich vedení v evidenci.(ZOSPOD§24, [online]).
V zákoně není řečeno, zda má pěstoun PPPD právo odmítnout přijmout dítě do své péče, či
nikoli. Zřejmě zde záleží na jejich důvodu, komunikaci s orgány sociálně-právní ochrany dětí
a doprovodnou organizací pěstouna.
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6. Motivace pěstounů PPPD
Ottův naučný slovník definuje motiv jako: „Psychickou pohnutku, uvědomělý důvod konání,
který nás posouvá z jednoho bodu do druhého.“(Ottův naučný slovník, 9001, s786).
Podle této definice motivace vyjadřuje souhrn pohnutek nebo důvodů, které nás nutí k nějaké
činnosti nebo změnám v životě.
Motivací a důvody lidí, kteří se rozhodli pro povolání pěstoun přechodné pěstounské péče, se
zabývá tato kapitola.
Existuje poměrně velký počet názorů a teorií, jaké jsou pravé motivace pěstounů PPPD
pro tuto službu. Lidé jsou různí, a proto se nedá jednoznačně určit jediný nejčastější důvod.
Také každý z pěstounů bude mít pravděpodobně více argumentů, které ho vedly k rozhodnutí
věnovat se této oblasti. Přechodní pěstouni by měli být lidé, kteří jsou schopni své pohnutky
pro PPPD alespoň do určité míry reflektovat a vyhodnocovat.
6.1 Kdo jsou pěstouni PPPD
Nejprve specifikuji z jakého prostředí a z jakých podmínek přicházejí lidé, kteří již
přechodnou pěstounskou péči vykonávají.
Výzkum mezi pěstouny PPPD v roce 2015

V roce 2015 proběhl mezi pěstouny přechodné pěstounské péče výzkum, jehož cílem bylo
zjistit, z jakého vzorku lidí se skládají pěstouni PPPD.
Průzkum probíhal v sedmi krajích České republiky a zúčastnilo 46% pěstounů PPPD
z celkového počtu v zemi.(LUMOS, 2015, [online]).
Pěstoun PPPD
Přechodné pěstouny tvoří z 85% ženy. Mužů je tedy 15%, což je více než můžu, kteří
zůstávají na rodičovské dovolené.
Průměrný věk je 48 let, až 90% pěstounů je mladších 56 let. Jsou to tedy převážně lidé
s vlastní rodinou a dětmi.
Průzkum ukázal, že domácí prostředí pěstounů PPPD je velmi stabilní. Se stálým manželem
či partnerem žije až 84% pěstounů PPPD. Pěstounek žijící o samotě bylo pouhých 16% ze sta.
Velká většina rodin PPPD tvoří dva až pět členů. Ovlivňuje to také okolnost, že pěstouni už
mají vlastní děti odrostlé a už nežijí v domácnosti. Nejčastěji pěstouni vychovávají doma
jedno dítě starší patnáct let. (LUMOS, 2015, s9, [online]).
V přechodné pěstounské péči se ve většině případů angažují pěstouni, kteří mají naplněné
vlastní rodičovské potřeby, také mají jisté zkušenosti v péči a výchově o děti.
Vzdělání pěstounů je nejčastěji středoškolské zakončené maturitní zkouškou. Přes 80%
odpovídajících úspěšně dokončilo středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské studium.
Pouhé jedno procento má jen základní vzdělání.
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Z toho zjištění vyplývá, že pěstouni PPPD jsou celkově vzdělanější než česká populace
ve stejném věkovém rozmezí. Nejvíce, tedy 57%, pěstounů dokončilo střední školu
s maturitou, což celkově v české populaci jen 32% lidí.
Výzkum také vypovídá o tom, že v podstatě jedna třetina pěstounů je vzdělaná v některé
z pomáhajících profesí, která se vztahuje k dětem. Téměř 10% vystudovalo střední
zdravotnickou školu, přes 8 % má vysokoškolské nebo vyšší odborné pedagogické vzdělání a
4% absolvovalo střední školu zaměřenou na sociální péči či sociální práci.
(LUMOS, 2015, s6-8 [online]).
6.2 Altruismus jako motivace pro pěstounství PPPD
„Altruismus znamená nezištné chování ve prospěch druhých lidí, nesobecký způsob
přemýšlení. (SCS.ABZ.CZ, slovník cizích slov,[online]).
Je to protiklad egoismu. Samozřejmě jsou zde velké pochybnosti, zda existuje člověk, který je
schopen mít postoj úplného altruismu. Nicméně když porozumíme altruismu jako snaze
pomoci druhému člověku, není tento pojem už tak vzdálený.
Lidé pěstounům obecně kladou otázku, proč si ztěžují život tím, že přijímají děti
do pěstounské péče. Dagmar Zezulová ve své knize Pěstounská péče a adopce odpovídá, že
jim život těchto dětí nebyl lhostejný.(Zezulová, 2012, s19).
Pěstouni PPPD se mohou setkat s otázkou, jak poté, co přijmou dítě do své péče, mohou být
schopni ho po měsících předat. Okolí princip přechodné pěstounské péče může připadat
nemilosrdný.
V již zmíněném dotazníku přechodné pěstounské péče z roku 2015 88% respondentů
odpovědělo, že jedním z velmi důležitých důvodů, proč se věnují této náhradní rodinné péči,
je možnost napomoci tomu, aby děti nemusely procházet ústavní péčí a 11% to označilo jako
důležité.
(LUMOS, 2015, s13 [online]).
Také zde mohou působit mateřské city nebo soucit, když převážný počet pěstounů tvoří ženy.
Vliv má také význam rodiny pro samotné pěstouny, jejichž vlastní vztahy jsou velmi stabilní,
proto snaha nechat zažít dítě rodinnou péči na místo ústavní. Jisté je, že pěstouni PPPD sami
u sebe jistou míru altruismu vnímají.
6.3 Víra jako motivace pro pěstounství PPPD
Víra určitým způsobem může souviset s altruismem. Víra, alespoň ta křesťanská, v sobě
zahrnuje milosrdenství.
Ve výše zmiňovaném dotazníku se zjišťovalo, jestli a jak velký měla víra význam
při rozhodování pro přechodnou pěstounskou péči.
Více jak polovina odpovídajících se vyjádřila, že víra na jejich rozhodování neměla vůbec
žádný vliv. Oproti tomu 17% lidí vyjádřilo, že to pro ně bylo velmi důležité, pro 18%
důležité.
Naproti tomu je také z dotazníku zřejmé, že 56% přechodných pěstounů se považuje za věřící,
z toho 36% osob se hlásí ke konkrétní církvi. (LUMOS, 2015, s8-9 [online]).
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Z tohoto můžeme usoudit, že víra má velký vliv při rozhodování se pro PPPD. O to více, že se
jedná o Českou republiku, kde při sčítání lidu v roce 2011 pouhých 20,8% obyvatelstva
uvedlo, že jsou věřícími.(Český statistický úřad, 2014, s14).
Jak velký vliv má víra na PPPD je možné taky pozorovat na rozložení přechodných pěstounů
po České republice.
Čím blíže na východ České republiky, tím se zvyšuje koncentrace věřících. Na Moravě se
tedy nachází nejvíc osob hlásících se k víře.(Český statistický úřad, 2014, s12). Také je zde
mnohem více pěstounů než na západě České republiky.(Poslanecká sněmovna PČR,2012, s8).
6.4 Zaplnění prázdného hnízda jako motivace pro PPPD
Jednou z motivací pro přechodnou pěstounskou péči může být snaha takzvaně zaplnit prázdné
hnízdo, prázdné místo v domácnosti po odchodu vlastních dětí.
Syndrom prázdného hnízda

Syndrom prázdného hnízda znamená existenci souborů prvků, které charakterizují nějaký jev,
v tomto případě způsob chování a prožívání.
Hlavní znakem syndromu prázdného nebo opuštěného hnízda je silný pocit osamělosti,
smutku, který přepadne rodiče ve chvíli, kdy jejich děti dopějí a opouštějí domov. Syndrom
prázdného hnízda není nemocí nebo diagnózou, ale popisuje určité životní stadium.
(Emty nest syndrom, 2017,[online]).
Další specifika kromě pocitu osamělosti a odchodu dětí z domu jsou strach z budoucnosti, co
se stane s nimi samotnými, ztráta smyslu života, může nastat nechuť chodit do práce, scházet
se s přáteli. V určitých případech je vhodné vyhledat odbornou pomoc.
(Emty nest syndrom, 2017,[online]).
Pocit prázdného hnízda rodiče mohou prožívat různě dlouhou dobu a s různou intenzitou.
Dříve či později by měli nasměrovat svoji pozornost a energii do jiných, nových oblastí.
Souvislost pocitu prázdného hnízda s PPPD
Je zde určitá pravděpodobnost, že přechodná pěstounská péče je jedním ze způsobů, jak se
vyrovnat s pocity osamělosti v období, kdy vlastní děti pěstounů opouštějí domov.
Nasvědčují tomu již zmíněné výsledky výzkumu, kdy většina biologických dětí pěstounů je
odrostlá a víceméně s rodiči už nebydlí. (LUMOS, 2015, s6 [online]).
Dalším argumentem je, že velké procento pěstounů se nachází ve věku, kdy cítí, že mají dost
sil se postarat o dítě. (LUMOS, 2015, s13 [online]).
Devadesát pět procent osob, které se zúčastnily výzkumu PPPD v roce 2015, uvedlo, že
pro ně bylo velmi důležité mít doma děti, protože o ně rádi pečují.
(LUMOS, 2015, s13 [online]).
Není to přímý důkaz toho, že právě takto se pěstouni často vyrovnávají s pocitem prázdného
hnízda. Je to ale argument, který tuto teorii lehce podporuje.
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6.5 Potřeba získat zaměstnání jako motivace pro PPPD
Dalším důvodem, proč vykonávat PPPD, může být potřeba získat zaměstnání z důvodu
nezaměstnanosti. Dotazník z roku 2015 se zabýval i touto otázkou.
Převážná většina respondentů byla ekonomicky aktivní předtím, než začala fungovat v PPPD.
Pouhých 14% bylo nezaměstnaných a jenom 3% osob nebyla zaměstnána déle než dva roky.
Někteří pěstouni na přechodnou dobu uvedli, že opustili své zaměstnání právě z důvodu, aby
mohli vykonávat PPPD a více než 8% pracovníků opustilo vedoucí pozici, téměř 20%
odpovídajících před tím pracovalo jako nižší odborný zaměstnanec.
(LUMOS, 2015, s9[online]).
Z úřadu práce se o možnosti pěstounské péče nedozvěděla žádná z osob vyplňující dotazník
výzkumu. (LUMOS, 2015, s11 [online]).
Dalším faktorem, který vyhovoval více, jak polovině přechodných pěstounů byl fakt, že
přechodná pěstounská péče je práce z domova, a to jim umožňuje zkoordinovat zaměstnání
s péčí o rodinu. (LUMOS, 2015, s13 [online]).
Motiv potřeby získání zaměstnání se tedy podle výzkumu nepotvrdil, spíše naopak. Přechodní
pěstouni byli ochotní vzdát se předchozích zaměstnání.
Nicméně pro 74% odpovídajících je důležitým motivem skutečnost, že přechodná pěstounská
péče pro ně byla zajímavějším zaměstnáním, než které vykonávali předtím.
(LUMOS, 2015, s13[online]).
Pěstouni PPPD tedy vnímají přechodnou pěstounskou péči jako zajímavé zaměstnání a
možnost, jak dobře skloubit pracovní úvazek s péčí o vlastní rodinu.
6.6 Finance jako motivace pro PPPD
Finance jsou jedním z ožehavých témat v souvislosti s přechodnou pěstounskou péčí. Toto
téma určitým dílem souvisí s předchozí podkapitolou – potřeba zaměstnání jako motivace
pro PPPD, která ukázala, že potřeba získat zaměstnání spíše nebývá důvodem pěstounů
věnovat se přechodné pěstounské péči.
Důležitost souvislosti motivace a financí souvisí se správným nastavením systému přechodné
pěstounské péče. Ideálně by PPPD měla být nastavená tak, aby pěstouni byli dostatečně
ohodnoceni za svoji práci, ale zároveň, aby tento institut nesklouzl do obchodu a dělání
pěstounské péče pouze pro peníze.
Dagmar Zezulová v knize Pěstounství a adopce, vysvětluje, že pěstouni dostávají peníze za to,
že investují svůj čas do péče o dítě s těžkou minulostí. Poukazuje na to, že tím prokazují státu
velkou službu, protože má pak dané dítě lehčí start pro budoucnost.(Zezulová, 2012, s20).
Co se týče finanční situace profesionálních pěstounů PPPD, výzkum z roku 2015 ukázal, že se
v jejich rodině z 51% nezměnila. Ke zhoršení došlo u 8 % respondentů a 41% pěstounů
odpovědělo, že došlo ke zlepšení. (LUMOS, 2015, s11[online]).
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Odměna pěstouna PPPD se pohybuje v rozmezí 20 000 – 24 000 Kč.(ZOSPOD §47j).
Jako důležitou ji v dotazníku označilo 36% odpovídajících, z toho pro pouhé 1% odměna
pěstouna byla velmi důležitým hlediskem. (LUMOS, 2015, s13[online]).
Odměna pěstouna není natolik vysoká, aby byla obrovským lákadlem pro lidi stát se pěstouny
PPPD. Pohybuje se v blízkosti částky průměrné mzdy v České republice, spíše ji nedosahuje.
Průměrná mzda v České republice pro rok 2017 je 28 232 Kč.
(Průměrná a minimální mzda pro rok 2017, [online]).
Celou stav věci dobře vystihuje citát z knihy Pěstounství a adopce, že pěstouni nevykonávají
svoji službu pro peníze, ale za peníze.(Zezulová, 2012, s20).
6.7 Rozdíly v motivaci mezi PPPD, dlouhodobou pěstounskou péčí
Přechodná pěstounská péče je ojedinělý institut náhradní rodinné péče. Je to způsob péče, kdy
pěstouni přijímají dítě do svého domova, ale jenom dočasně, na krátký čas. Jsou s tím předem
velmi dobře obeznámeni a připravují se na to. Z toho vychází jeden z hlavních rozdílů
v motivaci přechodných a dlouhodobých pěstounů. U pěstounů na dlouhou dobu existuje
poměrně vysoká pravděpodobnost, že dítě u nich zůstane až do dospělosti, vytváří tedy
rodinu.
Dlouhodobí pěstouni mohou dokonce přijímat dítě do rodiny jako náhradu za osvojení.
(Zezulová, 2012, s18).
Tato motivace u pěstounů PPPD nelze předpokládat právě kvůli její krátkodobosti. Je velmi
nepravděpodobné, že by motivací pěstounů PPPD bylo vybudovat, rozšířit rodinu, mít další
dítě, dalšího sourozence.
Rozdíly jsou ve financování těchto dvou oblastí pěstounství. Pěstoun PPPD se stává
profesionálním pěstounem, to znamená, že s největší pravděpodobností musí opustit své
dosavadní zaměstnání a naplno se věnovat dítěti, také proto, že v České republice je
nejčastější raná pěstounská péče. Jeho odměna je tudíž podstatně vyšší než u dlouhodobých
pěstounů. U dlouhodobého pěstounství není pravděpodobnost, že nutně musí opouštět své
zaměstnání.
Výzkum z roku 2015 prokázal, že motivací pro přechodné pěstounství ve většině případů
zdaleka není finanční odměna pěstouna. Nicméně toto hledisko může hrát roli v tom, zda se
žadatelé o pěstounskou péči rozhodují pro přechodnou nebo dlouhodobou formu.
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7. Kazuistika
7.1 Praktická část kazuistiky
Cílem kazuistiky je pomocí rozhovoru a vlastního pozorování nahlédnout do života pěstounů
přechodné pěstounské péče. Druhým účelem je znázornit teoretickou část práce praktickým
způsobem na skutečném příběhu. Přiblížit jednotlivé aspekty přechodného pěstounství.
Vybraná kazuistika je o manželském páru, který vykonává přechodnou pěstounskou péči.
Jejich příběh je rozdělený do několika fází. Jsou seřazeny chronologicky od počátečních fází,
seznámení se s PPPD, jejich rozhodnutí, přípravě, praktickým krokům, samotnému
pěstounství a jeho koloběhu.
Mezi zvolené metody jsem použila v první řadě pozorování. Protože tento pěstounský pár
osobně znám již mnoho let, mohla jsem tedy nahlédnout z blízkosti do jejich života a jejich
práce. Druhou metodou byly rozhovory. Měla jsem možnost položit otázky, pomocí kterých
jsem si mohla doplnit informace, které jsem neznala.
V této kazuistice je nejen popsaný příběh a práce pěstounů na přechodnou dobu, ale také
životní cesta dvou jim svěřených dětí. Tato kazuistika je psaná způsobem, aby z ní byly
zřejmé jednotlivé etapy PPPD.
Použitá jména a některé informace jsou změněny z důvodu utajení identity.
7.2 Kazuistika manželského páru, pěstounů PPPD
a) Přestavení manželského páru
Radka a Karel Novákovi jsou v současné době manželé 25 let. Dohromady mají jedno
nezletilé a dvě dospělé děti. Ve společné domácnosti s nimi žije už jenom nejmladší
šestnáctiletý potomek.
Pan Karel a paní Radka jsou mladší padesáti let a oba mají střední školu zakončenou výučním
listem. Pan Karel, kromě toho, že je profesionálním pěstounem, vykonává civilní zaměstnání,
které je časově náročnější. Největší část péče o dítě tedy leží na jeho manželce, která je
s dětmi doma. Odměnu pěstouna tedy pobírá paní Radka, pan Karel nikoli.
Tento pár pracuje v PPPD od roku 2014, kdy mu byl svěřen do přechodné péče první chlapec.
Od té doby manželé Novákovi měli v péči další dva chlapce. V této kazuistice jsou vybrány
příběhy dvou chlapců.
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Seznámení s PPPD
Manželé Novákovi se o pěstounské péči dozvěděli od své přítelkyně při náhodném rozhovoru.
Paní Radka v té době hledala takové zaměstnání, aby mohla pravidelně kontrolovat a případně
být k dispozici babičce, která žije v dolním patře jejich domu.
Novákovi vždy rádi pečovali o děti. Kromě svých vlastních dětí, které vychovávali, u nich
často trávili prázdniny jejich synovci a neteře.
Přechodná pěstounská péče se zdála být vhodnou příležitostí, která by vyřešila jejich situaci
s péčí o babičku. A zároveň prací, která by je mohla naplňovat a obohatit.
Začali tedy vyhledávat informace o PPPD, převážně na internetu. Zeptali se na názor svých
dětí a přátel. Po vzájemné dohodě se rozhodli, že podají žádost o přechodné pěstounství a
pokusí se projít všemi testy a přípravnými školeními.
Proces zprostředkování PPPD
V létě roku 2013 manželé Novákovi podali žádost na krajském úřadě, aby se mohli stát
přechodnými pěstouny. Tím se rozběhl celý proces. Postupně byli zvaní na různé pohovory.
Rozebírali s psychology a dalšími odbornými pracovníky službu přechodné pěstounské péče,
jejich možnosti, schopnosti a motivace. Také procházeli různými školeními, kde se
připravovali na všechna úskalí, seznamovali se s prostředím, ze kterého děti pocházejí. Byli
proškolováni, jak jednat v různých krizových situacích. Samozřejmě absolvovali psychotesty.
Také všechny jejich děti museli absolvovat pohovor s psychologem. Po jednom roce testování
a příprav byli zařazeni do evidence přechodných pěstounů.
Pan Karel s paní Radkou hodnotí tento proces jako dlouhý. Nicméně jednotlivá školení,
přípravy a pohovory pro ně byly velmi přínosné. Pozitivně hodnotí profesionální přístup
odborníků. Velmi kladně hodnotí zkušenost ze školení, kterých se účastnili nejen budoucí
pěstouni PPPD, ale také dlouhodobí pěstouni a žadatelé o osvojení. Manželé Novákovi mohli
nahlédnout i do problematiky náhradní rodinné péče jako takové, z pohledu nejen
přechodných pěstounů. Také tam navázali různá přátelství, která trvají do dnes, získali
podporu lidí, kteří procházejí podobnými situacemi. Oceňují profesionalitu odborníků.
Pan Karel zprvu prožíval obavy ze školení a rozhovorů, jakým způsobem budou probíhat,
jestli to nebude ztráta času. Podle jeho slov se jeho obavy nepotvrdily. Naopak celý proces byl
přínosný, sice časově náročný, ale obohacující.
Po zařazení do evidence pěstounů na přechodnou dobu si vybrali doprovodnou organizaci,
kde dostali klíčovou pracovnici, se kterou v průběhu byli velmi spokojeni. Jméno organizace
není v této kazuistice zmíněno, protože zde v pozdějším období nastala různá nedorozumění a
paní Radka s manželem se rozhodli organizaci v létě předchozího roku změnit.
Manželé Novákovi se rozhodli pro péči o děti od 0 do 3 let. Měli k tomu několik důvodů.
První motiv byl, že paní Radka si přála, aby si ji v období předávání dítě dobře nepamatovalo
a rychle se adaptovalo v nové rodině. Druhý důvod byl, že paní Radka cítí, že dokáže právě
v tomto věku poskytnout nejlepší péči. A třetí argument podporoval dva předchozí. Pěstouni
PPPD jsou nejvíce využíváni právě pro tento věk.
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a) Jan
První fáze – být připraven
Od zařazení do evidence, nyní už pěstouni na přechodnou dobu Novákovi, netrpělivě
očekávali příchod prvního dítěte. Novákovi zatím připravili postýlku a další nezbytné věci
pro příchod miminka nebo batolete. Po několika týdnech očekávání obdrželi telefonát, že se
narodil chlapeček, který půjde do jejich péče.
Druhá fáze – příchod dítěte
První dítě si tedy pěstounka PPPD Radka, vyzvedávala přímo z porodnice. Domluvili se, že
jednu noc stráví paní Radka s chlapečkem v nemocnici a druhý den si ho odveze domů. Tak to
také bylo. U propouštění z porodnice byla přítomná paní Radka, sociální pracovnice
z OSPOD a klíčová pracovnice pěstounky.
Příchod dítěte do rodiny popisují pěstouni Novákovi jako velkou radost. Celá rodina si musela
zvyknout na fakt, že s nimi bydlí malé miminko. Chlapeček Jan byl zdravý, napůl romského
etnika. Jeho matka se rozhodla pro adopci. Novákovi tedy od začátku věděli, jaký je plán
s dítětem.
Manželé dostali podporu pro péči PPPD od celé širší rodiny. Také ve svém okolí se v průběhu
setkávají s pozitivními reakcemi na přechodnou pěstounskou péči. Pouze jednou se setkali
s velmi negativní reakcí ve smyslu, co jsou za lidi, kteří jsou schopni poslat dítě, o které se
starají, pryč.
Třetí fáze – péče o dítě
Chlapeček Jan prospíval velmi dobře. Vyvíjel se velmi dobře. Nebylo u něj zapotřebí nijak
výjimečné péče, než u jiných zdravých dětí. Neobjevily se u něj žádné ze znaků syndromů
zmíněných v této práci. Pěstounka Radka pečlivě shromažďovala dokumentaci, psala deník,
připravovala takzvanou fotoknihu, schovávala předměty do vzpomínkového kufříku.
Podle pěstounů Novákových byl Jan velmi hodné, usměvavé a spokojené miminko, které bylo
nejraději, když ho někdo choval v náručí.
V průběhu byl malý Jan vyšetřován dětským psychologem a samozřejmě pediatrem.
Za Novákovými také pravidelně dojížděla klíčová pracovnice. Pěstouni také posílali trvale
fotky a zprávy o Janovi na OSPOD.
Čtvrtá fáze – předávání dítěte
Po šesti měsících je zkontaktovala pracovnice OSPOD, že mají pro Jana vybranou rodinu.
Manželé Novákovi se tedy začali připravovat na seznamování s novou rodinou a následné
předávání.
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První krok – seznámení s rodinou
Začátkem dubna přijela vybraná náhradní rodina podívat se na malého Jana. Pro chlapečka
přijel pár milých lidí. Jejich manželství je smíchané česko-romské, ideální pro Jana. Tito
budoucí rodiče si před dvěma lety, osvojili chlapcovu biologickou sestru z kojeneckého
ústavu. Proto jim byl nabídnut i on. S radostí to přijali.
První návštěva proběhla krátce, budoucí maminka si zkusila malého Jana nakrmit. Společně
s manželem sdělili Novákům, jak ho plánují pojmenovat, aby už tak mohl být oslovován.
(Pro zjednodušení v této kazuistice nadále používám jméno Jan).
Druhý krok – prohlubování vztahu
O necelý týden později přijeli budoucí rodiče znovu. O dalších sedm dní později jeli
Novákovi ukázat Janovi, kde bude jednou bydlet. Seznámil se i se svou starší sestrou. Kontakt
mezi dětmi proběhl nad očekávání dobře. I vše ostatní probíhalo v pořádku. Manželé
Novákovi i nová rodina si vycházeli vstříc. Obě strany vyvíjely maximální snahu, aby si malý
Jan na vše zvykl co nejrychleji. Některé věci se musely podřídit rytmu jeho sestry.
Třetí krok – konečné předání
Podle manželů Novákových, konečné předání vyplynulo v rámci prohlubování vztahu. Měli
určený jenom přibližný termín, do kdy by měli předání Jana zvládnout. Na konci dubna
proběhl soud, který svěřil malého chlapce novým rodičům oficiálně do péče.
Hned následujícího dne přijela Janova maminka i s dcerou na víkend k Novákům. Otec
z pracovních důvodů přijet nemohl. Za dohledu paní Radky převzala veškerou péči o malého
Jana. Paní Radka společně s panem Karlem ukazovala nové mamince vše, na co byl chlapec
zvyklý. Celý čas probíhal dobře.
V neděli odpoledne se rozhodli, že pojede pěstounka Radka do rodiny nových rodičů a
seznámí chlapce s prostředím a rodinným fungování. V rodině zůstala další tři dny. Nová
maminka postupně přebrala veškerou péči o chlapce. Jan byl pomalinku schopný vydržet
v nové rodině i bez pěstounky, když se šla projít. Nejtěžší prý bylo sladit rituály a fungování
Jana a jeho sestry dohromady. Toto byla pro paní Radku nejtěžší část, když viděla, že malý
Jan nemá matku jenom a pouze pro sebe. Musel se o ni v tom těžkém přechodu dělit.
Nakonec se vše podařilo a po poradě s pracovníky OSPOD se rozhodli, že bude nejlepší, když
se paní Radka vrátí domů už sama bez chlapce.
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Pátá fáze – období po předání
Toto období označili Pan Karel s paní Radkou jako to nejobtížnější. Dítě oběma velmi
chybělo, stýskalo se jim. Utěšovali se faktem, že malý Jan vyrůstá v krásné rodině s vlastní
biologickou sestrou. Období po předání má být odpočinkové, ale manželé Novákovi se
rozhodně necítili jako na dovolené. Vyrovnávali se se situací a zpracovávali svůj smutek.
Věděli, že se musí připravit na přijetí dalšího dítěte.
Velkou pomocí pro ně bylo a stále je, že jsou v kontaktu s celou Janovou rodinou. Pravidelně
se navštěvují, spřátelili se. Mohou vidět chlapce vyrůstat. Jsou pro něj jako strýc a teta.
Hodnocení pěstounů Novákových
Přechodná pěstounská péče je náročná služba. Nejnáročnější je fáze předávání a období po
něm. Bylo to těžké, ale vidí velký význam v péči o děti, aby nemusely své dětství trávit
v kojeneckém ústavu. Mají radost, že se celý proces podařil. Práci odborných pracovníků
zhodnotili také pozitivně.
b) Tomáš
První fáze- být připraven
Po takzvané etapě truchlení a odpočinku se manželé Novákovi znovu přesunuli do první fáze
připravenosti. Přibližně po jenom měsíci od předání se pěstounům opět ozvala pracovnice
OSPOD.
By pro ně připravený další chlapeček Tomáš. Novákovi se nemohli dočkat, protože období
odpočívání je podle nich to nejtěžší.
Pan Karel s paní Radkou připravili věci, které jim chyběly. Na začátku léta si jeli pro druhého
chlapečka Tomáše.
Druhá fáze – příchod dítěte
Manželé Novákovi si přijeli skoro pro měsíc starého chlapečka z porodnice z jednotky
intenzivní péče. Malý Tomáš byl narozený předčasně. Byl malinký. Jeho biologická matka
souhlasila jak s přechodnou pěstounskou péčí, tak s osvojením.
Tomáš byl romského etnika. Protože v České republice je velmi malý zájem o osvojení
romských dětí, byli už od začátku manželé Novákovi připravováni na to, že dítě bude dáno
do mezinárodní adopce. To znamená, že u nich pravděpodobně zůstane delší dobu než první
chlapec.
Fungování rodiny už bylo navyklé na přítomnost miminka. Příchod dítěte byl klidnější,
protože každý už věděl, co může očekávat. Také malý Tomáš první měsíc svého pobytu u
pěstounů doslova prospal, protože byl narozený předčasně.
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Třetí fáze – péče o dítě
Pěstouni Novákovi péči o malého Tomáše hodnotí v některých ohledech jednoduší a v jiných
složitější než u předchozího chlapce.
Paní Radka se domnívá, že téměř měsíční pobyt na jednotce intenzivní péče, kde byl
bez matky, na něm zanechal jisté stopy. Tomáš byl, alespoň zpočátku, úzkostlivé miminko,
které nemělo rádo změny.
Největší problém spočíval v tom, že přestával dýchat, nejčastěji potom, když trochu déle
plakal. Je těžké posoudit, zda to bylo vlivem toho, že matka byla kuřačka, předčasným
narozením nebo úzkostmi. Novákovi v té době byli velmi vděční za podložku, která
monitorovala dech dítěte.
Také s krmením z lahve to z počátku bylo náročné. Tomáš se velmi často dusil.
Jinak byl Tomáš velmi bystrý. Měl hodně rád hudbu. Trochu obtížné s ním bylo kamkoli
cestovat, nejraději byl doma. Lidi snášel dobře.
Protože Novákovi věděli, do které země bude pravděpodobně adoptován, učili ho některá
slůvka z toho jazyka.

Čtvrtá fáze – Předávání dítěte
Tomáš u manželů Novákových oslavil první rok života. Na konci května dostali informaci, že
pro Tomáše jsou vybraní rodiče z jedné nejmenované evropské země. Tomáš měl být osvojen
společně se svým o dva roky starším bratrem, který byl v kojeneckém ústavu. Celý proces byl
komplikovaný, nejen proto, že se jednalo o cizojazyčný pár, ale také že se předávaly dvě děti
z různých prostředí.
Celý plán spočíval v tom, že první si Tomášův bratr zvykne na nové rodiče a stráví s nimi čas.
Teprve potom se začnou seznamovat s Tomášem.
První krok – seznámení s rodinou
První seznamování s rodinou proběhlo u Nováků. Přijela psycholožka z UMPOD, sociální
pracovnice OSPOD, překladatelka a noví rodiče s Tomášovým biologickým bratrem.
Seznamovací schůzka proběhla dobře. Pracovníci se zdrželi asi jednu hodinu. Dohodlo se,
jakým způsobem bude proces předávání uzpůsobený. Rodiče spolu s Tomášovým bratrem
zůstali až do večera. Novákovi z nich byli nadšení. Poněkud komplikované bylo se s nimi
dorozumět, ale v tomto pomohly dospělé děti Nováků.
Paní Radka však měla na konci dne smíšené pocity. Měla radost, jací noví rodiče jsou, že je
snadné se s nimi domluvit. Viděla, že budou oba chlapce milovat. Negativní pocit měla z paní
psycholožky z UMPOD, která neměla příliš porozumění pro proces předávání PPPD a chtěla
vše hodně urychlit.
Také manželům Novákovým bylo oznámeno, že předávání bude trvat 6-8 týdnů, což je běžné
časové období na tento proces. Teď po nich chtěli, ať to zkrátí na dva týdny. Paní Radka měla
velké obavy, že je to na Tomáše příliš rychlé.
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Druhý krok – prohlubování vztahu
Prohlubování vztahu z časových důvodů probíhalo velmi intenzivně. První týden dojížděli
nový rodiče s Tomášovým bratrem k Novákům, kde trávili společně celý den. Druhý týden
dojížděla paní Radka k nim do blízkého města, kde měli pronajatý byt.
Tam postupně nechávala malého Tomáše samotného s rodiči a bratrem. Dva dny před
předáváním zůstal Tomáš přespávat přes noc. Chlapec to zvládal dobře. Paní Radka by byla
ráda, kdyby se celé předávání protáhlo alespoň o týden, protože takto to bylo pro všechny
strany vyčerpávající.
Třetí krok – konečné předání
Po dvou týdnech opravdu intenzivního seznamování a prohlubování vztahu přijela paní Radka
k novým rodičům na návštěvu (pan Karel musel být v práci, rozloučil se tedy o den dříve),
pochovala si Tomáše, předala jim veškeré věci, které po celou dobu pro Tomáše pečlivě
připravovala. Také zbytek rodiny se přijel rozloučit a poté společně odjeli.
Pátá fáze – období po předávání
Období po předávání Tomáše bylo velmi náročné, protože u Nováků strávil jeden rok života.
Viděli ho růst, dělat pokroky, hráli společně jednoduché hry.
Pan Karel se zvládl s celým předáním vypořádat rychleji, než v případě Jana. Už věděl, co
může očekávat, že bude prožívat, a proto bylo pro něj snazší se k tomu postavit.
Pro paní Radku to bylo podstatně složitější. O Tomáše společně s manželem pečovala po delší
časový úsek. Také věděla, že bude mnohem déle bez dalšího dítěte, protože Tomáše měla celý
rok. Trápilo ji, že je možné udržovat kontakt s rodinou Tomáše pouze na dálku.
Podle svých slov volný čas hodně potřebovala. Cítila se velmi unavená. První dva dny po
předání jenom prospala, strávila o samotě, v klidu. Mnohokrát Tomáše oplakala. Po nějaké
době se Novákovi rozhodli odjet na dovolenou obnovit síly.
Koloběh
Postupně se společnými silami opět dostali do fáze – být připraven. Po nějaké době se s nimi
znovu spojila pracovnice OSPOD, že má pro ně třetího chlapce Matěje. A vše začalo od
začátku. (Tento příběh ještě není ukončen, proto ho v této práci nebudeme popisovat).
Hodnocení manželů Novákových
Péče o malého Tomáše byla náročnější než o malého Jana. Jednak z důvodu zástavy dechu,
ale také protože péče o něj trvala podstatně déle. Horší bylo loučení s ním a vyrovnání se
s jeho odchodem. Novákovi oceňují práci OSPOD, jehož pracovnice vypracovala velmi dobrý
individuální plán. Naopak rozpačití byli z jedné pracovnice UMPOD, která neměla mnoho
pochopení k praxi přechodné pěstounské péče.
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Porovnání dvou případů v kazuistice
Proces přechodné pěstounské péče se v případě obou chlapců ukázal jako velmi úspěšný.
Největší rozdíl spočíval ve fázi předávání, to kvůli osvojení do ciziny. Také doba trvání péče a
osobnost chlapců se lišila a vyžadovala jiný přístup. Novákovi jsou v kontaktu s oběma
rodinami chlapců.
7.3 Motivace pěstounů Novákových pro PPPD
Součástí této kazuistiky je zamyšlení se nad otázkou motivace, se kterou manželé Novákovi
vstupovali do přechodné pěstounské péče. A také nad důvody, proč v ní pokračují i nadále.
Altruismus jako motivace pro pěstounství PPPD
Jak už bylo zmíněno, manželé Novákovi mají rádi děti a péče o ně jim nevadí. Altruismus je
nepochybně jedním z motivů jejich péče, protože PPPD není jednoduchá činnost. Tento postoj
se rozvinul především během školení, kdy měli možnost z blízka nahlédnout do problematiky
ústavní péče.
Víra jako motivace pro pěstounství PPPD
Pro manželé Novákovi víra nebyla prvotním důvodem, proč vykonávat přechodnou
pěstounskou péči. Není jí ani dnes. Víra je pro ně spíše silnou oporou v jejich péči o děti a
celém životě. I když pomáhat lidem, mít k nim soucit, milosrdenství je podstatnou hodnotou
jejich víry. Manželé Novákovi jsou členy jedné protestantské církve.
Víra jim konkrétně pomáhá tím způsobem, že mají důvěru, že se Pán Bůh může o děti
postarat i potom, co je odevzdají do dalšího prostředí. Věří, že se postará o jejich potřeby a dá
jim sílu, trpělivost a vytrvalost v péči o děti.
Zaplnění prázdného hnízda jako motivace pro pěstounství PPPD
Motivací manželů Novákových může být i do jisté míry snahou zaplnit takzvané prázdné
hnízdo v domácnosti. Jejich dvě nejstarší děti už dospěly, osamostatnily se, nepotřebovaly již
péči svých rodičů. Těžší období prožívala spíše paní Radka, která je starostlivější a velmi
pečovatelská.
Podle slov pěstounů, Novákovi hledali nějakou věc, kterou by rádi dělali společně, která by je
spojovala. Péče o děti je vždy bavila a dělali ji s radostí.
Potřeba získat zaměstnání jako motivace pro pěstounství PPPD
Cesta, kterou se manželé Novákovi dozvěděli o přechodné pěstounské péči vedla přes to, že
paní Radka hledala zaměstnání, které by jí umožňovalo flexibilitu kvůli babičce, která bydlela
v patře pod nimi.
Motivací pro paní Radku tedy bylo získání zaměstnání, ale ne pro nedostatek možností na jiná
místa, ale z rodinných důvodů. Pan Karel s paní Radkou, říkají, že musíte být pro toto
povolání stavění, protože je to vztahově a citově velmi vyčerpávající.
Přechodná pěstounská péče naplnila jejich potřebu získání vhodného zaměstnání.
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Finance jako motivace pro pěstounství PPPD
Finance souvisí s potřebou získat zaměstnání. Manželé Novákovi říkají, že by v současné
době přechodnou pěstounskou péči nevykonávali, kdyby za ni nebyla odměna pěstouna.
Jejich domácí rozpočet je vyrovnaný, nikde nejsou zadlužení. Finance nejsou důvod, proč
vykonávají tuto formu náhradní rodinné péče. Odměna pěstouna jim umožňuje, že mohou
přechodnou pěstounskou péči vykonávat.
Výběr PPPD a ne přechodné pěstounské péče
Manželé Novákovi, především paní Radka dává přednost určitě přechodné pěstounské péči.
Vyhovuje jí jednoznačně princip poskytnutí dítěti krizové péče než dlouhodobé. Také ji
vyhovuje péče o děti raného věku, což je institutem PPPD využívanější forma. Své děti už
vychovali, a zatím se necítí, že by měli další vést až k dospělosti.
Pan Karel také preferuje v současné době přechodné pěstounství z důvodu pracovního
vytížení. Je si vědom, že kdyby se stali dlouhodobými pěstouny, bylo by potřeba, aby byl
častěji doma. To v současné době jeho zaměstnání neumožňuje.
Závěr kazuistiky
Pan a paní Novákovi tvoří podle průzkumů průměrný manželský pár pěstounů na přechodnou
dobu. Vymykají se lehce svým věkem. Jsou mladší, než je věkový průměr pěstounů PPPD.
Jejich motivace také odpovídají běžným průzkumům.
Manželé Novákovi vykonávají PPPD od roku 2014. Nevědí, jak dlouho budou schopni tuto
péči dělat. Říkají, že ze školení vědí, že průměrná „životnost“ pěstounů na přechodnou dobu
je pět let.
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8. Závěr
V úvodu práce jsem si stanovila hlavní cíl zaměřit se na pěstouny přechodné pěstounské péče.
Zmapovat, kdo jsou pěstouni PPPD, jaké jsou jejich motivy, zaměřit se na proces pěstounství
PPPD a práci přechodných pěstounů jako takovou.
Tato práce může sloužit také jako informační brožura pro lidi, kteří o přechodné pěstounské
péči uvažují. Celý institut přechodné pěstounské péče jsem se pokusila znázornit na kazuistice
manželů Novákových, která napomáhá k představení si celého procesu a veškerých fází
v praxi. Příběh manželů Novákových je mi dobře znám převážně z vlastního pozorování a
rozhovorů s nimi.
Do práce jsem zapracovala již provedené výzkumy provedené v rámci České republiky a
poznatky z doby fungování přechodné pěstounské péče jako takové.
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