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Úvodem
Vážení þtenáĜi, milí studenti,
studijní text, který jste právČ otevĜeli, vznikl v rámci dvouletého projektu „Akþní
pole sociální práce – východisko i cíl studia oboru“ (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265),
který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské
republiky. CílĤ, kterých se Ĝešitelský tým snažil v letech 2006 – 2008 dosáhnout, bylo
mnoho a smČĜovaly k intenzivnímu propojení akademického svČta se svČtem praxe,
jinými slovy k rozvoji kompetencí studentĤ zejména z hlediska získání aktuálních
vČdomostí a dovedností potĜebných pro jejich budoucí povolání. Tento kvalitativní
rozvoj studia byl podpoĜen nejen nárĤstem prĤbČžných i souvislých praxí studentĤ
(zejména studijního oboru Pedagogika – sociální práce), ale pĜedevším vytvoĜením
nabídky workshopĤ pro všechny studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Jednotlivé workshopy, tematicky uspoĜádané do šesti modulĤ,
reflektovaly aktuální témata, která by z teoretického i praktického hlediska mČl znát
nejen sociální pracovník, ale každý, kdo má ambice vČnovat se pomáhající profesi.
V dnešní dobČ plné promČn pĜedstavuje fungující a zdravá rodina dĤležitý
pĜedpoklad pro harmonický rozvoj osobnosti þlovČka. DČti a dospívající,
kteĜí z nejrĤznČjších dĤvodĤ ve funkþní rodinČ nevyrĤstají, mohou být ohroženi celou
Ĝadou negativních jevĤ. Aby takových pĜípadĤ bylo co nejménČ, existuje v naší zemi
systém náhradní výchovné a náhradní rodinné péþe. Tímto tématem se zabýval modul
„Rodina a náhradní rodinná péþe“. Poznatky a zkušenosti, které byly náplní uvedeného
modulu, shrnuje právČ pĜedkládaný studijní text, pĜiþemž téma každého z pČti
workshopĤ je obsahem jedné jeho þásti. Cílem celého studijního textu je pĜedevším to,
abyste z pohledu sociální práce získali základní pĜedstavu o náhradní rodinné péþi
a také ústavní výchovČ v dČtském domovČ.
V první þásti, nazvané „Cesta k pĜijetí dítČte do náhradní rodinné péþe“, se velmi
podrobnČ seznámíte se systémem náhradní rodinné péþe v ýeské republice. Získáte
nejen poznatky o osvojení, pČstounské péþi a dalších institutech, ale také se dozvíte
zajímavé informace o psychologických aspektech pĜijetí dítČte do náhradní rodiny.
Druhá þást textu, nazvaná „Sociální práce v dČtském domovČ“, pĜehlednČ
pojednává pĜedevším problematiku úkolĤ a povinností sociálního pracovníka
v dČtském domovČ. Zahrnuty jsou zde i obecné informace o dČtském domovČ, které
Vám usnadní studium následujících dvou þástí textu.
TĜetí þást se zabývá tématem „Práce s dítČtem po umístČní do dČtského domova“.
Pozornost je vČnována pĜedevším období adaptace dítČte v dČtském domovČ, jeho
jednotlivým oblastem a aspektĤm a také faktorĤm, které ovlivĖují jeho prĤbČh.
Ve þtvrté þásti studijního textu, nazvané „PĜíprava dítČte na vstup do samostatného
života po ukonþení pobytu v dČtském domovČ“, se seznámíte s tím, jaké výchovné
postupy jsou využívány pro usnadnČní vstupu mladého dospČlého do samostatného
života poté, co opustí dČtský domov. Získáte také poznatky o problémových
momentech tohoto procesu a o nČkterých formách podpory poskytované ze strany
dČtského domova, vþetnČ možnosti zĤstat v tomto zaĜízení i po dosažení zletilosti
(až do ukonþení povinné školní docházky).
Pátá þást, „Raná péþe jako terénní sociální služba“, pojednává o problematice
sociální práce s rodinami dČtí se zrakovým a kombinovaným postižením. Raná péþe se
orientuje vždy na pomoc celé rodinČ, proto také toto téma bylo zaĜazeno do tohoto
studijního textu.
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ZávČrem nám dovolte popĜát Vám, abyste díky tomuto textu lépe poznali jednu
z dĤležitých dimenzí sociální práce, aby Vás co nejvíce obohatil o nové a zajímavé
informace a zároveĖ Vás podnítil i k pĜemýšlení a dalšímu studiu.
Jana VašĢatková a Pavla Vyhnálková
(editorky)
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Cesta k pĜijetí dítČte do náhradní rodinné péþe
Markéta ýožíková

Cíle
Po prostudování této kapitoly budete:
• znát systém náhradní rodinné péþe v ýR, jeho filozofii a úkoly,
• umČt vymezit sociální skupinu dČtí pĜicházejících do náhradní rodinné péþe,
popsat proces jejich právního uvolnČní pro náhradní rodinnou péþi,
pojmenovat práva a povinnosti biologických a náhradních rodiþĤ,
• schopni identifikovat motivaci, postoje a cíle žadatelĤ o zprostĜedkování
náhradní rodinné péþe a žadatelĤ mimo proces zprostĜedkování,
• schopni identifikovat nejdĤležitČjší problematické momenty a obtížné situace
v náhradní rodinné péþi.
PrĤvodce studiem
Problematika náhradní rodinné péþe je pomČrnČ komplikovaná nejen v právní,
ale pĜedevším v psychologické rovinČ. Proto dĜíve, než se budeme zabývat jednotlivými
formami náhradní rodinné péþe a tím, jak je upravuje legislativa, zamyslíme se
v následujícím textu nad významem rodiny pro uspokojování základních potĜeb þlovČka
a nad tématem rodinné identity v rodinČ vlastní a v rodinČ náhradní. Pozornost
budeme vČnovat také dvČma oblastem, které s výchovou v náhradní rodinČ úzce
souvisejí (nebo mohou souviset) – problematice sdČlení pravdy dítČti o jeho pĤvodní
rodinČ a problematice psychické deprivace.
Úkol – k zamyšlení
Náhradní rodinná péþe se pojí s celou Ĝadou mýtĤ a pĜedsudkĤ. Uvádíme jen nČkteré
z nich. Pokuste se nad tČmito otázkami þi výpovČćmi zamyslet a odpovČdČt na nČ:
• Proþ musíme na dítČ tak dlouho þekat, když dČtské domovy jsou plné dČtí,
které þekají, až si je nČkdo vezme?
• Proþ se musíme pĜipravovat na pĜijetí dítČte do rodiny, když biologiþtí rodiþe
se pĜipravovat nemusí?
• Proþ není možné, abychom si sami vybrali dítČ v kojeneckém ústavu nebo
v dČtském domovČ?
• Pro dítČ je vždy lepší žít v rodinČ, aĢ je jakákoliv, než vyrĤstat v ústavu.
Význam výchovy dítČte v rodinČ
Rodina má ve vztahu k výchovČ dČtí a v širším slova smyslu také k vývoji nové
generace zásadní význam. Proto je tĜeba, aby byla rodina ze strany celé spoleþnosti
dostateþnČ podporována. Rodina plní Ĝadu funkcí nezastupitelných jinými formami
spoleþenské struktury. Historický vývoj instituce rodiny vedl ke snížení reprodukþní
aktivity jejích þlenĤ, v souþasné dobČ se setkáváme stále více þasto s plánovaným
rodiþovstvím. Souþasným trendem je vznik malé, dvougeneraþní rodiny, tvoĜené rodiþi
a dČtmi þi dítČtem. JistČže se þasto v našich podmínkách také vyskytuje neúplná rodina
s jedním rodiþem a dítČtem, ale pro vyjádĜení významu instituce rodiny se tématu
neúplných rodin následující text vČnovat nebude. Pro vnitĜní soudržnost rodiny nejsou
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urþující pouze vnČjší faktory napĜ. materiálního rázu, nýbrž zejména faktory vnitĜní.
Rozhodující roli zde sehrávají citové vazby, vycházející z úsilí o harmonické vztahy
v rodinČ, ze vzájemného pochopení, tolerance, trvalého a hlubokého citu. Tyto velmi
dĤležité vztahy pro dČti i pro dospČlé jsou však zároveĖ neobyþejnČ citlivé a zranitelné.
Rodina je základním þinitelem pro vývoj dítČte, je pro dítČ nejvhodnČjším
prostĜedím. V této souvislosti hovoĜíme o pĤsobení rodiny na dítČ ve smyslu
socializaþnČ výchovném. Tím, že se dítČ do urþité rodiny narodí, stane se þlenem této
malé spoleþenské skupiny a pĜenáší se na nČj její základní charakteristiky. Rodina je
tedy tČžištČm pro výchovu dítČte, zde se poþíná proces socializace dítČte, pĜijímání
norem konkrétní rodiny, zaujímání pĜíslušných postojĤ a rolí v ní. Rodina má tedy
urþující vliv ve všech oblastech života a vývoje nejen dČtí, ale všech svých þlenĤ.
Napomáhá k vytváĜení vztahĤ dítČte k sociálnímu okolí, dítČ se zde uþí solidaritČ
a odpovČdnosti. Vážným ohrožením socializace dítČte je nestabilita rodinného života.
Fungování rodinného systému je založeno na charakteru a osobnosti rodiþĤ, na jejich
citových vztazích a na odpovČdnosti za celou rodinu. Selhání jednoho þi obou partnerĤ
v úloze rodiþe narušuje þi dokonce rozvrací rodinné spoleþenství, tak dĤležité
pro zdravý a harmonický vývoj dítČte. Nedostateþná péþe a výchova rodiþĤ, ztráta
pocitu bezpeþí a jistoty u dČtí mĤže v extrémních pĜípadech vést až ke ztrátČ domova.
Kvalitní rodiþovství je proto rozhodující pro uchování rodiny, uspokojování potĜeb
dítČte þi dČtí, jejich kvalitního rozvoje a úspČšného završení procesu socializace.
Rodiþovství je jednou ze základních potĜeb þlovČka. Jejím uspokojením
se naplĖuje život muže a ženy jako rodiþĤ, jde o jednu ze základních funkcí jejich
biologické a sociální existence. Pokud však rodiþe splnili pouze svoji biologickou
úlohu a neplní požadavky ve smyslu pravého rodiþovství, spojené s výchovou dČtí
a zajišĢováním jejich potĜeb, pak by spoleþnost mČla dát tČmto dČtem šanci vyrĤstat
v náhradní rodinČ, která jim zajistí harmonické prostĜedí pro jejich všestranný rozvoj.
Protože pouze v kvalitnČ fungujícím rodinném systému plném porozumČní a lásky
k dČtem, aĢ vlastním þi novČ získaným, je možno poskytnout dítČti vše, co potĜebuje.
Rodina pro dítČ znamená domov a pocit domova mohou dítČti „náhradní rodiþe“
zajistit þasto mnohem kvalitnČji než rodiþe biologiþtí. Pojem domova je totiž
pĜedznamenán naším vlastním pojetím domova, naší zkušeností. Lidé jsou zde
dĤležitČjší než místo a lidské vztahy, jsou mnohem významnČjší než známky
blahobytu. Co dČti ve své orientaþní rodinČ, ve svém domovČ získají (lhostejno,
zda v rodinČ biologické þi náhradní), to budou jednou pĜedávat další generaci. Zajisté
existují životní osudy dČtí, které díky kvalitnímu náhradnímu rodinnému prostĜedí,
v nČmž vyrostly, pĜedávají dnes jako rodiþe svým dČtem právČ to dobré.
Má-li se dítČ vyvíjet po duševní a charakterové stránce v osobnost zdravou
a spoleþnosti užiteþnou, potĜebuje vyrĤstat v prostĜedí stálém, citovČ pĜíznivém, vĜelém
a pĜijímajícím. Rodina má tedy klíþový význam pro vývoj dítČte:
• ovlivĖuje vývoj dítČte v poþáteþních tedy nejcitlivČjších fázích,
• nejvydatnČji a nejpĜirozenČjším zpĤsobem uspokojuje základní psychické
potĜeby dítČte,
• je modelem mezilidských vztahĤ, který si dítČ nese do života a dle nČj bude
smČĜovat i vztahy další, do kterých samo vstoupí.
Rodina by mČla pro dítČ znamenat základní životní jistotu a nefunguje-li z rĤzných
dĤvodĤ (rodiþe se nemohou, nedovedou nebo nechtČjí o dítČ starat) rodina biologická,
je tĜeba co nejdĜíve najít vhodnou rodinu náhradní, která tuto jistotu dítČti poskytne.
Instituce náhradního rodiþovství je stará jako instituce rodiny samotné. V prĤbČhu
vývoje lidstva a dvou shora uvedených institucí došlo k vytvoĜení rĤzných forem
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náhradní rodinné výchovy, které jsou ustanoveny formou právních pĜedpisĤ, neboĢ
spoleþnost poznala, že jde o nesmírnČ významnou záležitost. Náhradní rodinná
výchova si vskutku zasluhuje nejen opravdové sympatie veĜejnosti, ale také pomoc
a podporu.
Uspokojování základních psychických potĜeb v rodinČ
Pokud jde o uspokojování základních psychických potĜeb v rodinČ, je tĜeba
dodat, že se zdaleka nejedná o jednostranný proces. Existuje-li snaha na problém
nahlížet zejména z pohledu dítČte, jde o pĜirozený jev, neboĢ dospČlí mají mít smČrem
k dČtem ochranitelské tendence, pĜesto se sluší pĜipomenout, že uspokojování
základních psychických potĜeb probíhá také ve smČru od dČtí k rodiþĤm. DČti svou
existencí a soužitím s rodiþi stejnČ tak úþelnČ a pĜirozenČ uspokojují základní
psychické potĜeby svých dospČlých vychovatelĤ.
Rozlišujeme pČt základních psychických potĜeb:
• potĜeba urþitého množství, kvality a promČnlivosti vnČjších podnČtĤ – jejich
náležitý pĜísun zvenþí je jedineþnou vývojovou stimulací dítČte, umožĖuje,
aby se organismus naladil na žádoucí úroveĖ aktivity (jedinec se nebude nudit
ani nebude soustavnČ pĜetČžován),
• potĜeba urþité stálosti, Ĝádu a smyslu v podnČtech – základem uþení je Ĝád
a smysl podnČtĤ, které se na jeho základČ stávají poznatky a zkušenostmi.
ěíkáme tomu smysluplný svČt. Kdybychom všechny podnČty z okolí vnímali
jako náhodné, nemohli bychom se niþemu nauþit,
• potĜeba primárních citových a sociálních vztahĤ, tj. vztahĤ k osobám prvotních
vychovatelĤ – naplĖuje se v citových vztazích k lidem v okolí, její uspokojení
pĜináší dítČti pocit životní jistoty a je podmínkou pro žádoucí vnitĜní uspoĜádání
jeho osobnosti. NenaplnČní této jistoty mĤže vést ke vzniku agresivního
chování,
• potĜeba identity, tj. potĜeba spoleþenského uplatnČní a spoleþenské hodnoty –
potĜeba být uznáván, oceĖován þi prostČ pĜijímán. Z uspokojení této potĜeby
vychází zdravé vČdomí vlastního já. To je podmínkou osvojení si užiteþné
spoleþenské role a stanovení si hodnotných cílĤ pro svá snažení,
• potĜeba otevĜené budoucnosti neboli životní perspektivy – uspokojení této
potĜeby dává lidskému životu þasové rozpČtí neboli možnost žít od minulosti
do budoucnosti, na nČco se tČšit, k nČþemu smČĜovat, o nČco se snažit.
Pro rodinu je ovšem pĜíznaþné, že dospČlí vychovatelé nejsou zdaleka pouze
uspokojovateli potĜeb svých dČtí. Výchova dČtí není pro rodiþe nČco jako jejich
zamČstnání, rodiþe se v roli vychovatelĤ svých dČtí na jejich osudu tzv. bytostnČ
angažují, budoucnost dítČte pĜedvídají, plánují þi formují. Protože však svĤj þas
neoddČlují od þasu dítČte, pĜedvídají, plánují a formují tak i budoucnost svoji vlastní.
Je tedy možné tvrdit, že rodiþe v dČtech pĜekonávají svĤj osobní þas, protože v dČtech
bude pokraþovat jejich osobní vklad, až rodiþe tento svČt opustí. S ohledem na téma
náhradní rodinné výchovy je mínČn samozĜejmČ nikoliv vklad genetický, ale ten,
který dČti od rodiþĤ získají jejich výchovou a životem s nimi.
Ve spojitosti s výchovou v rodinném systému je užíváno termínu interakþní
model. Znamená ve své podstatČ pĜedávání podnČtĤ mezi dvČma nebo více lidmi.
Jde o vzájemné pĤsobení zúþastnČných mezi sebou navzájem. Nejde tedy
o jednosmČrné zámČrné cílevČdomé pĤsobení, které se projevuje všestranným
formováním osobnosti pasivního vychovávaného, jak bývá výchova v pedagogických
disciplínách v širším smyslu definována. Funkce profesionálního vychovatele bývá
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vázána na jeho pracovní prostĜedí a vČtšinou také na pracovní þas. Výchova v rodinČ je
specifická tím, že rodiþ je ve výchovČ dítČte osobnČ angažován a jeho funkce jako
vychovávajícího není þasovČ ani místnČ omezená. Rodinná výchova je tedy osobitá
souþinnost, z níž mají výchovný prospČch jak vychovávající tak vychovávaní, tím se
odlišuje od výchovnČ vzdČlávacího procesu v institucích k tomuto úþelu vytvoĜených.
Hodnotíme-li výchovu v rodinČ z hlediska pedagogických zásad, najdeme zde Ĝadu
odlišností. U profesionálního vychovatele se oþekává, že bude k vychovávaným
spravedlivý, bude jednat uvážlivČ a klidnČ, bude dbát na plánovité, soustavné
a dĤsledné udílení odmČn za chování a jednání žádoucí a za nežádoucí pak bude
následovat trest. U vychovatele v rodinČ je však nemožné tento postup zachovat, neboĢ
citová neutralita rodiþĤ k dítČti je sotva možná a co je nejdĤležitČjší, není ani žádoucí.
Protože podstatným principem výchovy v rodinČ je obdarovávání se radostí. Jeden
druhému dČlají nebo se snaží dČlat radost, to vše bez podmínek a bez zásluhy. Rodinné
prostĜedí totiž poskytuje dítČti možnost odpuštČní, které má velkou výchovnou
úþinnost. JistČ vČtší než samotný trest ve své zastrašovací funkci. Síla rodinné výchovy
totiž spoþívá zejména ve vzájemných citových vztazích.

Osobní identita

Osobní a rodinná identita ve vlastní a náhradní rodinČ
Pojem osobní identita je pro náhradní rodinnou výchovu velmi významný, a to jak
pro rodiþe, tak pro dČti. Aþkoliv je termín identita velmi frekventovaným výrazem
souþasné epochy, je tĜeba zmínit, že základní teorie jsou spojeny se jmény Erik Erikson
a J. E. Marcia. I když Erikson pĤvodnČ vyšel z psychoanalýzy, pĜekroþil její rámec
zdĤrazĖováním konstruktivní a psychosociální podstaty identity. Považuje ji za aspekt
aktivního hodnocení a organizace sebepercepce. Naproti tomu Marcia vytvoĜil model
þtyĜ stavĤ identity, kde se pĜedpokládá následující vývoj: od difuze identity
k pĜedþasnému uzavĜení, dále se oþekává prožívání krize identity ve stadiu
tzv. moratoria a nakonec vyĜešení krize dosažením stabilní identity. Na rozdíl od teorie
Marcii se dnes pĜedpokládá, že identita v životČ jedince není fixním výsledkem,
ale že jsou možné její promČny. NejzĜetelnČji to vyjadĜuje teoretický smČr sociálního
konstruktivismu, který Ĝíká, že sebedefinování a redefinování je nepĜetržitým
procesem. Identitu jedince tedy mĤžeme vyjádĜit ve tĜech oblastech jako:
• hluboký pocit vlastní totožnosti založený na prožívání vlastní kontinuity
(tj. definice intrapersonální),
• ztotožnČní jedince s jeho životními rolemi (tj. definice interpersonální),
• prožívání pĜíslušnosti k vČtším þi menším spoleþenským celkĤm (tj. sociální
rámec sebevymezení).
Problematiku identity lze také formulovat jako subjektivní prožívání vlastní
autenticity, jedineþnosti a konzistentnosti v þase a prostoru.
Shrneme-li shora uvedené informace, identita je vnitĜní odpovČdí jedince
na otázku, kdo jsem. Ne tedy co mám a co mi patĜí, ale co já sám pro sebe samotného
a pro druhé lidi znamenám, jaké místo zaujímám v systému vztahĤ, které existují
v mém sociálním okolí. Identita je tedy záležitost vztahová, což je pro rodinný systém
velmi typickým rysem. Jde o internalizované vztahy uvnitĜ spoleþenského prostĜedí,
které mají své vnČjší formy a jsou do urþité míry institucionalizovány.
NepĜíznivé psychosociální podmínky vývoje u dČtí mohou mít devastující vliv
na vývoj identity v dČtství. K této problematice se však text vrátí dále pĜi pojednání
o psychické deprivaci, která s identitou zásadnČ souvisí. Absence pevného citového
pouta a kontinuální rodiþovské péþe mohou vyústit také v poruchu utváĜení osobní
identity, neboĢ je ohroženo prožívání vlastní individuality. Po umístČní takového dítČte
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do kvalitní náhradní rodiny, namnoze pČstounské rodiny, lze kompenzovat nestálost
a nejistotu prožitých životních situací. Nezvládnutí vystavČní základĤ osobní identity
vede k prožívání pocitĤ nezakotvenosti a nezakoĜenČnosti a je velkým nebezpeþím,
které mĤže mít Ĝadu podob.
Rodiþovská identita je jedním ze základních rozmČrĤ osobnosti þlovČka, a to,
jak se v rodiþích resp. vychovatelích utváĜí, má pak dalekosáhlý vliv na sociální vývoj
dítČte. PorozumČt rodiþovské identitČ znamená možnost porozumČt i vývoji dítČte.
U náhradních rodiþĤ, zejména u osvojitelĤ toto téma zaznívá stále s obzvláštní
naléhavostí. Osvojitelé totiž mají mimoĜádnČ intenzivní potĜebu rodiþovské identity,
mají tedy problémy osvojenému dítČti skuteþnost adopce sdČlit a tuto s ním také sdílet.
Systémový pĜístup k rodinČ ji umožĖuje vidČt jako složitý, vzájemnČ se ovlivĖující
vztahový a komunikaþní systém. V souvislosti s psychologickou strukturou rodiny
mĤžeme problém rodinné identity popsat takto:
• rodinná identita je subjektivním aspektem rodinné celistvosti. Je to kognitivní
a emocionální „My“ dané rodiny. PĜedstavuje zachování jistých hodnot,
spojenectví pĜi Ĝešení problémĤ adaptace, vzájemné doplĖování se v procesu
uskuteþĖování rodinných rolí. Rodinná identita zahrnuje pocity vzájemné
blízkosti, sounáležitosti, projevy zájmu a vĜelosti. Úzce souvisí s kohezí rodiny;
• jde vlastnČ o rodinnou stabilitu, která udržuje rodinnou identitu v þase, udržuje
kontrolu nad konflikty, schopnost rodiny mČnit se a dále se rozvíjet.
Rodinná identita je v optimálnČ fungujících rodinách v relativní rovnováze
s osobní autonomií jejích þlenĤ. Výsledky výzkumu provedeného v Olomouci
na poþátku 90. let 20. století v pČstounských rodinách hovoĜí jasnČ, v náhradních
rodinách, zejména pak ve velkých pČstounských rodinách bývá rodinná identita
zejména v prvních fázích kĜehká a náchylná k nezdravým fixacím ve snaze pČstounĤ
posílit rodinné vztahy. DĤvodem je zejména to, že pČstounská rodina vzniká jako
umČlý systém, kde nejsou pĜítomny pĜirozené sekvence. PČstoun musí prokázat
vysokou míru flexibility a adaptability, když pĜijímá do rodiny ze dne na den
biologicky „cizí“ dítČ, þasto starší a s urþitým handicapem ve vývoji. PrávČ obavy
z absence biologických pout, z nepĜedvídatelnosti vývoje dČtí a z celkovČ zvýšených
rizik mohou vést ke zbytnČní rodinného My na úkor identity jednotlivých þlenĤ rodiny,
v tomto pĜípadČ dČtí. V provedeném výzkumu se ukázalo, že k utvoĜení takového
nezdravého My pĜispívají urþité osobnostní rysy pČstounĤ jako napĜ. úzkostnost,
rigidita, dominance apod.
Je tedy dĤležité pĜedcházet problémĤm v oblasti vývoje rodinné a osobní identity,
a to následujícím zpĤsobem:
• zamČĜit se na kvalitní psychologickou diagnostiku žadatelĤ o pČstounskou péþi
– zejména zvýšit obezĜetnost v pĜípadech, kdy manželé nejdĜíve žádali
o adopci, neboĢ zde mohou pĜetrvávat vyšší nároky na dítČ a menší tolerance
poruch a odchylek ve vývoji dítČte;
• ctít zásadu „vhodné dítČ do vhodné rodiny“ – zdĤraznit možnost volby k pĜijetí
konkrétního dítČte do rodiny, podcenČní tohoto citlivého aspektu mĤže mít
nepĜíznivé následky pro celou rodinu;
• poskytovat odbornou psychologickou pomoc zejména v prvních fázích sžívání
rodiny a pĜi pĜijetí dalších dČtí, za klíþové lze také považovat ponechat
mezi pĜijetím jednotlivých dČtí do rodiny dostateþný odstup;
• klást vČtší dĤraz na prevenci možných problémĤ prostĜednictvím výchovnČ
vzdČlávacích aktivit pro náhradní rodiþe, týž princip je tĜeba uplatnit již pĜi
tvorbČ koncepce pĜípravy fyzických osob k pĜijetí dítČte do rodiny (pĜíprava
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budoucích pČstounĤ a osvojitelĤ);
• podporovat spolupráci odborníkĤ a náhradních rodiþĤ – aby se nestali pouze
objektem výzkumu a odborné péþe, je tĜeba zamČĜit se také na spolupráci i mezi
státními orgány a neziskovým sektorem.
V posledních letech byly zejména þeskými odborníky definovány dva druhy
rodiþovství. Rozlišujeme rodiþovství biologické a rodiþovství psychologické.
Za optimální samozĜejmČ považujeme situaci, kdy rodiþovství biologické existuje
ve shodČ s rodiþovstvím psychologickým. V oblasti náhradní rodinné výchovy se však
setkáváme spíše s pĜípady rodiþovství nejprve biologického, kdy rodiþe své dítČ
opouštČjí (aĢ už k tomu mají jakýkoli dĤvod) a následnČ pak s pĜípady rodiþovství
psychologického, kdy cizí lidé pĜijímají cizí dítČ za své. Proces pĜijetí dítČte za své
bývá oznaþován jako pravé rodiþovství. Lidé, kteĜí se ujímají opuštČného dítČte
bez vlastní rodiny a rozhodnou se mu jeho rodinu vytvoĜit, se chovají lidsky, pĜirozenČ,
zdravČ a vyspČle, když dokáží pĜekonat osobní egoismus.
Úkol – k zamyšlení
Zamyslete se a zkuste ohodnotit následující situace nebo tvrzení þísly od jedné do pČti
(5 – naprosto souhlasím, 4 – souhlasím, 3 – nejsem rozhodnut/a, 2 – nesouhlasím, 1 –
naprosto nesouhlasím):
1. DítČ se pravdu o svém pĤvodu nemusí vĤbec dozvČdČt, nepovažujeme to
za dĤležité.
2. Když se dítČ pravdu o svém pĤvodu pĜece jen dozví, vysvČtlíme mu, že jsme jej
tím nechtČli zbyteþnČ zatČžovat.
3. Pravdu dítČti o jeho pĤvodu bychom mČli sdČlit my, osvojitelé.
4. Pravdu dítČti o jeho pĤvodu by mČla sdČlit nČjaká nezúþastnČná osoba,
napĜ. sociální pracovnice.
5. Pravdu dítČti o jeho pĤvodu by mČl sdČlit nČkdo vzdČlaný a odbornČ
kompetentní, napĜ. dČtský psycholog.
6. Pokud budeme hovoĜit s dítČtem o jeho pĤvodu, musíme poþkat, až „pĤjde
do školy“, lépe našemu sdČlení porozumí.
7. Jestliže bude paní uþitelka v prvouce požadovat po dítČti údaj, do kdy bylo dítČ
matkou kojeno, nČco si už vymyslíme.
8. Když si budou dČti v mateĜské škole dČlat výstavku fotografií z kĜtin nebo
miminek po návratu z porodnice, Ĝekneme, že je nemĤžeme najít,
9. Pokud se bude lékaĜka dítČte ptát, jaké nemoci jsme v rodinČ mČli, uvedeme
všechno, co jsme zjistili ze spisové dokumentace dítČte a nebudeme ji zatČžovat
faktem, že jde o dítČ pĜijaté.
10. Když nČkdo cizí Ĝekne dítČti, že není naše, pĜesvČdþíme jej o opaku, nám pĜeci
uvČĜí lépe než cizím lidem.
11. Bude-li se dítČ pĜedškolního vČku ptát, jak se dostalo miminko švagrové
do bĜíška, Ĝekneme, že byla na operaci a zaĜídil to pan doktor.
12. Než pĤjde dítČ do mateĜské školy, mČlo by znát pravdu o svém pĤvodu,
vysvČtlíme mu to prostĜednictvím pohádky o dČtech z bĜíška a ze srdíþka.
13. Když se budou ostatní dČti k našemu dítČti nehezky chovat a posmívat se mu,
Ĝekneme našemu dítČti, že ony se svým rodiþĤm jen narodili, ale my jsme si
naše dítČ vybrali.
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Problematika sdČlení pravdy o pĤvodu dítČte
V návaznosti na vysvČtlení pojmĤ rodiþovství psychologické a biologické
a rodiþovská identita se opČt nabízí otázka, zda dítČti, které bylo pĜijato do náhradní
rodiny, tuto skuteþnost sdČlit þi zatajit. V této záležitosti panuje mezi odborníky vzácná
shoda, jednoznaþnČ sdČlit. A ne pouze jednou, je tĜeba se k tomuto mezi náhradními
rodiþi velmi nepopulárnímu tématu opakovanČ vracet. Není-li brána v úvahu litera
zákona, pĜesnČji Ĝeþeno SdČlení þ. 104/1991 Sb., o úmluvČ o právech dítČte, které má
charakter nadnárodního závazného právního pĜedpisu, kde je jasnČ deklarováno právo
dítČte znát svĤj pĤvod, hovoĜí jasnČ jak odborná literatura, tak i zkušenosti z praxe
ve prospČch upĜímnosti a pravdy. NeboĢ i náhradní rodiþe by jako vychovatelé svých
dČtí nebyli nadšeni ze zjištČní, že jim po jejich zámČrném výchovném pĤsobení dČti
neĜíkají pravdu, vymýšlí si, zapírají a pĜekrucují skuteþnost.
Doporuþení pro náhradní rodiþe je natolik jednoznaþné proto, že hovoĜíme
o nejefektivnČjší prevenci hrozících komplikací, které jsou zpravidla daleko vážnČjší
než ty, které pĜináší informovanost dítČte. Jestliže dítČti rodiþe nČco zatají, pak žijí
v neustálém napČtí, zda se to nČkdy prozradí. Nachází se v situaci tzv. podprahového
stresu. Je vhodné této situaci pĜedejít. Když nČkdo otĜese po léta budovanou jistotou
dítČte, které neví, že vyrĤstá v náhradní rodinČ, hroutí se mu celý svČt. A pĜijaté dítČ
neviní toho, kdo mu tímto svČtem otĜásl, ale toho, kdo pĜed ním zatajil skuteþný stav
vČcí. Obrací se proti tČm, kterým do osudného okamžiku bezmeznČ dĤvČĜovalo.
A nastupuje problém osobní identity, dítČ Ĝeší, kým vlastnČ je, zda dítČtem pĜijatým
a milovaným þi dítČtem nechtČným a odvrženým.
Je na místČ neþekat, až se bude dítČ samo ptát, ale zaþít se sdČlováním informací
o pĤvodu dítČte již kolem tĜetího roku jeho vČku. PozdČjší sdČlení s sebou nese Ĝadu
komplikací. ýím je dítČ starší a þím více jeho vlastní já vývojem vyspČlo, vyhranilo se
a utvrdilo, tím obtížnČji se bude mČnit a pĜizpĤsobovat zmČnám v nazírání na vlastní
pĤvod, vlastní a náhradní rodiþe a celý svĤj dosavadní život. PĜi sdČlování skuteþností
o pĤvodu dítČte je vhodné respektovat následující tĜi zásady:
• DČti by mČly o svém pĤvodu a o své rodinČ vČdČt alespoĖ tolik (spíše více),
kolik vČdí lidé v okolí a nemČly by být nikdy zaskoþeny nČjakým neþekaným,
netušeným sdČlením.
• Pravda, kterou se dítČ dovídá, má odpovídat jeho vČku, rozumové vyspČlosti,
možnostem a schopnostem danou situaci pochopit, ke svým sdČlením mohou
náhradní rodiþe postupem þasu dle rozumového vyspívání dítČte další
podrobnosti pĜidávat, ale nemČli by nic zásadního na tČchto sdČleních mČnit.
• Pravda musí být sdČlena tak, aby nikoho neurážela a neponižovala.
V þetných odborných publikacích profesora MatČjþka stejnČ jakožto v jeho dílech
urþených široké þtenáĜské veĜejnosti se objevuje myšlenka, že o vlastních rodiþích
dítČte zásadnČ neĜíkat nic špatného! Tady už mají náhradní rodiþe situaci ponČkud
obtížnČjší. JistČ pro nČ není jednoduché zaþít o biologických rodiþích mluvit, zhusta ani
není témČĜ o þem z dĤvodu absence relevantních informací. MatČjþek hovoĜí
o vyprávČní pĜíbČhu, jak si náhradní rodiþe našli dítČ a jak se stalo jejich dítČtem, klade
dĤraz na spoleþné zážitky z poþáteþní doby soužití, oznaþování dne pĜijetí dítČte
za nejšĢastnČjší den jejich života. To vše vypadá jednoduše a jednoznaþnČ.
MatČjþek dále uvádí v kontextu myšlenky – o vlastních rodiþích neĜíkáme nic
špatného – dĤvody, proþ se o dítČ nemohli biologiþtí rodiþe starat jako napĜ. následek
nemoci þi tČžké životní situace. Pojem nemoci je dítČti zpravidla srozumitelný,
jak autor píše a snad právČ proto vyvolává další otázky dítČte typu: „Proþ jste mamince
nepomohli, když byla nemocná, aby se o mČ mohla starat?” Prevenci tČchto nelehkých
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situací lze spatĜovat zejména v tom, že rodiþe budou k dítČti více autentiþtí. Tím
samozĜejmČ není myšleno, že je tĜeba dítČti sdČlovat syrovou pravdu, aĢ je, jaká je.
Za zásadní je možné považovat utvrzování dítČte v jeho jedineþnosti, pro kterou si jej
náhradní rodiþe vybrali, a dále otevĜené projevování citĤ. Také je otázkou,
zda biologickou matku nazývat maminkou, jak se uvádí, neboĢ dítČ mĤže být zmateno
situací, že má dvČ maminky. JistČ by nebylo od vČci zamyslet se nad terminologií,
kterou budou náhradní rodiþe používat pĜi seznamování dítČte s jeho pĤvodem.

Psychická
deprivace a její
projevy

Reparabilita
a ireparabilita
psychické
deprivace

Psychická deprivace
Dalším významným pojmem, který je tĜeba vymezit, je pojem psychická
deprivace a její reparabilita. Psychickou deprivaci mĤžeme definovat jako stav, který
vzniká, jestliže jedinec nemá uspokojovány základní psychické potĜeby v dostateþné
míĜe a po dosti dlouhou dobu. Psychické potĜeby jsou klasifikovány v textu již shora
(potĜeba podnČtĤ, smysluplného svČta, emoþní potĜeby, potĜeba identity a životní
perspektivy).
Projevy psychické deprivace mohou být velmi rĤzné, napĜ. u dČtí do tĜí let vČku
jde
o opoždČní
psychomotorického
vývoje,
dále
nápadná
povrchnost
a nediferencovanost citĤ a sociálních vztahĤ, chudší duševní obzor, nezúþastnČná nebo
rozmrzelá nálada, nedČtsky vážný výraz. Také Ĝeþ je citlivým ukazatelem deprivaþního
poškození, Ĝeþový projev dítČte je chudý, chybí mu typicky dČtská radost a zvídavost.
S pĜibývajícím vČkem dítČte nastávají další projevy, deprivované dČti mají þasto
odloženou povinnou školní docházku, neboĢ na školu nebývají v obvyklém vČku
dostateþnČ vyzrálé. NČkdy si idealizují své rodiþe, s nimiž nic dobrého neprožily þi se
dožadují nových rodiþĤ. DČti zasažené následky deprivace mají þasto sníženu motivaci
k pĜípravČ na vyuþování. VýraznČji deprivované dČti mohou být tudíž navrhovány
k pĜeĜazení do speciálních škol, aþkoliv jsou jejich intelektové dispozice v normČ.
Jejich prospČch však neodpovídá jejich schopnostem. U školních dČtí se také projevuje
deprivace nápadnostmi a výkyvy v chování, zvláštČ v sociálním styku.
Po traumatizujících zážitcích v rodinČ þi likvidaci vztahĤ v dĤsledku zmČny prostĜedí
se u dČtí mohou objevovat neurotické potíže, agresivita a prohlubuje se citová otupČlost
a nedĤvČra k lidem. V pubertálním a adolescentním vČku se projevují dĤsledky prožité
deprivaþní situace ve vztahu ke skupinČ, v sociálním zaþleĖování jako
napĜ. nespokojenost se sociální pozicí, neadekvátní sebehodnocení), dále to bývá
posunutá hierarchie hodnot, nežádoucí rysy charakteru, nebezpeþí vzniku závislostí
apod. DĤsledky prožité deprivace mohou pĜetrvávat až do dospČlosti každého jedince.
Jde o vážné narušení psychického vývoje, jež se mĤže projevit v celé struktuĜe
osobnosti, v chování, v sociálním zaþlenČní atd.
Diagnostika psychické deprivace je velmi nároþná a obtížná právČ pro shora
uvedenou širokou paletu projevĤ. V posledních desetiletích minulého století však byla
dĤkladnČ propracována vþetnČ podmínČnosti všemi vnČjšími okolnostmi jejího vzniku,
samozĜejmČ i s ohledem na vČk a celkový stav dítČte.
V šedesátých letech minulého století pĜetrvával názor o ireparabilitČ psychické
deprivace, zvláštČ pak v oblasti citové a sociální. Do znaþné míry lze tento nesprávný
závČr pĜiþítat situaci, kdy byly dČti odebírány z deprivujícího prostĜedí, trvale však
byly poté vychovávány v ústavní výchovČ, která u nich nedostateþnČ rozvíjela citovou
složku a nedokázala zajistit u dČtí úspČšné završení procesu socializace. Velkou
možností pro ovČĜení možnosti reparability psychické deprivace byl rozvoj nových
forem péþe o dČti žijící mimo vlastní rodinu (na konci šedesátých a poþátku
sedmdesátých let minulého století docházelo k rozvoji pČstounské péþe
jak individuální, tak skupinové). Sledování tČchto dČtí umožnilo i zodpovČzení Ĝady
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obecnČjších otázek týkajících se psychického vývoje, napĜ. kritických a senzitivních
period. Dnes na základČ Ĝady výzkumĤ shrnout zjištČné skuteþnosti do následujícího
tvrzení. Psychická deprivace je trvale napravitelná, sledované faktory nápravy
ve výzkumech jsou pĜedevším genetické dispozice, hloubka a rozsah deprivaþního
postižení, kvalita a poþet prostĜedí, ve kterých dítČ žilo pĜed pĜijetím do náhradní
rodiny, vČk dítČte pĜi pĜijetí do takové rodiny, osobnost pČstounĤ a vztahy v pČstounské
rodinČ.
PĜíklad
Alenka a Ivetka
Petra a Martin Nejezchlebovi byli vybráni jako vhodní osvojitelé þtyĜleté Aleny, toho
þasu v dČtském domovČ v Olomouci. Když Nejezchlebovi do Olomouce pĜijeli, byli
dojati, protože dČti se jim doslova vČšely kolem krku. Jedna z holþiþek jménem Ivetka
dokonce Ĝekla PetĜe Nejezchlebové: „Nechceš být moje maminka?“ Alenka se však
chovala úplnČ jinak. Na Nejezchlebovi se ani nepodívala, otoþila se zády, nemluvila,
odmítala hraþku i þokoládu. Po chvíli dokonce Ĝekla PetĜe Nejezchlebové: „BČž pryþ!“
to už bylo i na ni mnoho. JeštČ nČkolik minut se pokoušela navázat s dítČtem kontakt,
ale pak i s manželem odešli. Cestou pĜemýšleli, co dál.
Otázky k zamyšlení:
• Jaké mohou být dĤvody rozdílného chování Alenky a Ivetky?
• Co byste poradili Nejezchlebovým – jak mají postupovat dál?
Martínek
Manželé BorĤvkovi nedávno oslavili tĜetí narozeniny svého osvojeného syna Martínka.
Martínek je u nich už dva roky a zatím s ním nebyly žádné problémy. Až v poslední
dobČ si paní BorĤvková všimla, že Martínkovi cuká v koutku úst a obþas u toho výraznČ
pomrkává. BorĤvkovy to trápí, pĜemýšlí o tom, kde udČlali chybu nebo jestli jim
v kojeneckém ústavu nČco zatajili.
Otázky k zamyšlení:
• Proþ má Martínek tyto obtíže?
• Jak na tyto projevy reagovat?
• Jaké jiné problémy by se mohly u dítČte objevit?
Honzík a Jirka
JeĜábkovi z domku na okraji mČsta se rozhodli osvojit dva sourozence ve vČku 4 a 5 let.
Chlapci byli velmi šikovní, aby taky ne, žili dlouho ve své biologické rodinČ
a do Klokánku se dostali teprve pĜed rokem. Jejich biologiþtí rodiþe mČli zásadní
problémy s alkoholem a na dČti jim nezbýval þas ani peníze. Honzík byl velmi milý
a hezký chlapec, jen se manželĤm JeĜábkovým zdálo, že si þasto vymýšlí. Popisoval
dĤm, ve kterém žili jako palác o 13 pokojích s 5 koupelnami a rodiþe jako ukázkové
vychovatele. Také Honzíkovo surové zacházení s Bobíkem, domácím mazlíþkem,
manžele ponČkud zneklidĖovalo. Jirka nebyl tak pohledný jako Honzík, na pozornost
vČnovanou bráškovi silnČ žárlil. ýasto upoutával pozornost tím, že na ostatní žaloval.
Byl stále v pohybu, a když mu paní JeĜábková nČco vysvČtlovala, vypadalo to,
že ji vĤbec neposlouchá, chodil pĜi tom po rukou a dČlal stojky. Jednou veþer, když pan
JeĜábek pĜeþetl chlapcĤm pohádku pĜed spaním a oba rodiþe JeĜábkovi dali chlapcĤm
pusu na dobrou noc, šla se po chvíli paní JeĜábková ujistit, že chlapci už spí. VydČšenČ
pĜibČhla za manželem dolĤ, že postýlka u okna je prázdná! Manželé JeĜábkovi rychle
bČželi po schodech do dČtského pokoje, kde v posteli u psacího stolu na druhé stranČ
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pokoje leželi oba bratĜi schoulení do klubíþka pod jednou peĜinou.
Otázky k zamyšlení:
• Proþ myslíte, že má Jirka a Honzík tyto obtíže?
• Jak na tyto jejich projevy chování reagovat?
• Jaké jiné problémy by se mohly u dČtí objevit?
PrĤvodce studiem
Poté, co jsme se zabývali psychologickou dimenzí náhradní rodinné péþe, se dostáváme
k tomu, jak je tato oblast ošetĜena právnČ. PostupnČ se seznámíme s jednotlivými
instituty náhradní rodinné péþe – osvojením, pČstounskou péþí, poruþenstvím
a svČĜením dítČte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe. V následujícím textu
vycházíme pĜedevším ze zákona o rodinČ.

Druhy osvojení

TĜi základní
pĜedpoklady
osvojení

Osvojení
Osvojení je nejvýznamnČjší formou náhradní rodinné výchovy, neboĢ podle platné
právní úpravy vzniká mezi osvojencem a osvojitelem takový právní vztah jako mezi
rodiþi a dČtmi se všemi právními následky.
Právní úprava vychází ze zásady, že hlavním spoleþenským úþelem osvojení
je zabezpeþit osvojenci rodinné prostĜedí a výchovu v rodinČ osvojitele. Soud tedy
mĤže o osvojení rozhodnout jedinČ tehdy, jestliže je to ku prospČchu dítČti
i spoleþnosti. Zákonodárce rozlišuje osvojení, které je možné dodateþnČ zákonem
stanoveným zpĤsobem zrušit, a osvojení, které právní úprava výslovnČ oznaþuje jako
nezrušitelné. Pro první typ osvojení se v teorii i praxi užívá oznaþení osvojení
jednoduché, prosté, obyþejné nebo I. typu, na rozdíl od osvojení nezrušitelného, tedy
osvojení II. typu.
Z hlediska osoby osvojitelĤ mĤžeme v platné právní úpravČ rozlišovat rovnČž dva
druhy osvojení, a to:
• osvojení individuální (jedním osvojitelem),
• spoleþné osvojení, kdy spoleþnČ mohou osvojit dítČ pouze manželé, nikoliv
napĜ. osoby žijící ve vztahu druha a družky.
PĜedpoklady osvojení
Aby mohlo dojít k rozhodnutí o osvojení, musí být splnČny tĜi základní
pĜedpoklady. Nejsou sice výslovnČ upraveny v zákonČ o rodinČ, nepĜímo však z nČho
vyplývají. Jestliže nČkterý z tČchto pĜedpokladĤ chybí, nemĤže dojít k osvojení a dítČti
je tĜeba zabezpeþit náhradní výchovné prostĜedí jiným zpĤsobem. Jedná se o tyto
pĜedpoklady:
• Nedostateþné nebo chybČjící rodinné prostĜedí – jestliže rodiþe nejsou
z objektivních þi subjektivních pĜíþin schopni nebo ochotni dítČti odpovídající
výchovu zabezpeþit, má dítČ právní nárok vĤþi spoleþnosti, aby mu zabezpeþila
náhradní výchovné prostĜedí, kdy osvojení je jeho nejvýznamnČjší formou.
• Zájem dítČte a spoleþnosti na vytvoĜení nového rodinného prostĜedí – tento
základní pĜedpoklad právní úprava zvýrazĖuje jednak požadavky, které jsou
obecnČ kladeny na osvojitele a jednak i výslovným ustanovením, podle nČhož
musí být zásadnČ osvojení ku prospČchu osvojence.
• VĤle budoucího osvojitele osvojit dítČ – je nezbytným pĜedpokladem vzniku
osvojení. Tento pĜedpoklad se v právní úpravČ realizuje zejména tím, že Ĝízení
o osvojení se zahajuje pouze na návrh osvojitele.
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Podmínky pro osvojení
Ke vzniku osvojení vyžaduje právní úprava splnČní celé Ĝady dalších podmínek,
které soud zkoumá v rámci Ĝízení o osvojení. NČkteré z tČchto podmínek jsou spoleþné
pro oba typy osvojení. Pro osvojení nezrušitelné jsou ustanoveny ještČ další podmínky,
pĜísnČjší, právČ s ohledem na závažnost právních následkĤ, jež jsou s vyslovením
nezrušitelného osvojení spojeny, a možnost následné reparace neuváženého rozhodnutí
o osvojení jak ze strany osvojitelĤ, tak i pĜípadnČ ze strany osvojovaného dítČte.
Podmínky spoleþné pro oba typy osvojení.
Podmínky, které zákon o rodinČ vyžaduje k osvojení, lze rozlišit na dvČ skupiny.
Jsou to jednak subjektivní podmínky na stranČ osvojitele þi osvojence a vedle toho
existují i podmínky, které jsou spíše objektivního charakteru. Mezi subjektivní
podmínky na stranČ osvojitele i osvojence mĤžeme zaĜadit následující:
• Osvojit lze jen nezletilé dítČ – je tomu tak proto, že hlavním úþelem osvojení je
zabezpeþit dítČti náhradní rodinné prostĜedí a jeho Ĝádnou výchovu v nové
rodinČ. Osvojení nascitura právní úprava nepĜipouští (mj. tomu brání
i podmínka tĜímČsíþní preadopþní péþe).
• Mezi osvojitelem a osvojencem musí být pĜimČĜený vČkový rozdíl – tím se
rozumí takový vČkový rozdíl, aby na osvojence bylo možno pohlížet jako
na dítČ osvojitele, aby zde mohl vzniknout vztah jako mezi rodiþi a dČtmi.
• Zdravotní stav osvojitele se nesmí pĜíþit úþelu osvojení – výchova osvojeného
dítČte klade na osvojitele jisté nároky, je tedy v zájmu dítČte, aby mu osvojitel
mohl zabezpeþit všestrannČ vyhovující rodinné prostĜedí.
• Osvojitel musí mít plnou zpĤsobilost k právním úkonĤm – musí být pĜedevším
zletilý a nesmí být ani omezen ani zbaven zpĤsobilosti k právním úkonĤm.
Osvojiteli
vzniká
v dĤsledku
osvojení
rodiþovská
zodpovČdnost,
která nepĜísluší tomu rodiþi, který nemá plnou zpĤsobilost k právním úkonĤm.
• Osvojiteli se mohou stát pouze obþané, kteĜí zaruþují zpĤsobem svého života,
že osvojení bude ku prospČchu dítČte i spoleþnosti – jde o obecný požadavek,
který je kladen na všechny osoby, které hodlají pĜevzít cizí dítČ do své péþe,
nahrazující rodinnou výchovu.
Podmínky objektivního charakteru se týkají zejména vztahu mezi budoucím
osvojitelem a dítČtem, otázky souhlasu všech zainteresovaných subjektĤ apod.:
• Mezi osvojitelem a osvojencem nesmí existovat pĜíbuzenský pomČr, pro jehož
existenci by osvojení ztratilo své opodstatnČní a jevilo by se nadbyteþným.
Není možné osvojení mezi pĜíbuznými v linii pĜímé (napĜ. prarodiþe a vnuci)
a mezi sourozenci. Osvojení prarodiþi obvykle brání i vČkový rozdíl, který již
nelze považovat za pĜimČĜený. V takových pĜípadech by vzhledem k právním
následkĤm osvojení (vznik pĜíbuzenského pomČru jako mezi rodiþi a dČtmi)
došlo k závažné deformaci rodinných vztahĤ vþetnČ komplikací spojených
s dČdickým právem apod. Soudní praxe pĜipouští osvojení u vzdálenČjších
pĜíbuzných, napĜ. ve vztahu mezi strýcem a synovcem.
• Jako spoleþné dítČ mohou osvojit pouze manželé. Zákon o rodinČ umožĖuje
jak individuální osvojení jedním osvojitelem, tak osvojením jedním z manželĤ
za souhlasu druhého manžela, a umožĖuje též, aby manželé osvojili nezletilé
dítČ jako své spoleþné dítČ. Z tohoto ustanovení také vyplývá nemožnost
osvojení napĜ. druhem a družkou. Žije-li osvojitel v manželství, vyžaduje se
k osvojení zásadnČ souhlasu druhého manžela. Souhlasu však není tĜeba,
jestliže druhý manžel pozbyl zpĤsobilost k právním úkonĤm nebo je-li opatĜení
jeho souhlasu spojeno s pĜekážkou tČžko pĜekonatelnou.
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Subjektivní
podmínky

Objektivní
podmínky

•

•

•

•

ZásadnČ je k osvojení tĜeba souhlasu zákonných zástupcĤ osvojovaného dítČte.
Zde mĤže jít pĜedevším o rodiþe osvojovaného dítČte za podmínky, že jsou
nositeli rodiþovské zodpovČdnosti, pĜípadnČ o jiné zákonné zástupce (poruþník
dítČte). V ryze osobních záležitostech jako je souhlas nezletilého rodiþe
k osvojení jeho nezletilého dítČte, nemĤže za nezletilého rodiþe jednat nČkterý
z jeho rodiþĤ. Požadavek souhlasu rodiþĤ, jsou-li zákonnými zástupci dítČte,
je prolomen ve tĜech pĜípadech:
• Jestliže rodiþe udČlí formou protokolu souhlas s osvojením svého
nezletilého dítČte bez vztahu k urþitým osvojitelĤm.
• Jestliže po dobu nejménČ šesti mČsícĤ neprojevovali opravdový zájem
o dítČ, zejména tím, že dítČ pravidelnČ nenavštČvovali, neplnili
pravidelnČ a dobrovolnČ vyživovací povinnost k dítČti a neprojevují
snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální pomČry
tak, aby se mohli osobnČ ujmout péþe o dítČ.
• Po dobu nejménČ dvou mČsícĤ po narození dítČte neprojevili o dítČ
žádný zájem, aþkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná pĜekážka.
V pĜípadČ, že se k osvojení nebude vyžadovat souhlas rodiþĤ, je tĜeba
k osvojení pĜivolení opatrovníka, který je osvojovanému dítČti v Ĝízení
o osvojení ustanoven.
K osvojení je tĜeba i souhlasu osvojovaného dítČte. Ten se vyžaduje pouze
v pĜípadČ, že dítČ je schopno posoudit dosah osvojení. Souhlas dítČte se
nevyžaduje rovnČž v pĜípadČ, že by tím byl zmaĜen úþel osvojení;
Podmínka preadopþní péþe – aby bylo zajištČno, že osvojení bude ku prospČchu
dítČte a budou vytvoĜeny vzájemné citové vazby mezi osvojiteli a dítČtem,
je dítČ v rodinČ osvojitele pĜed osvojením nejménČ tĜi mČsíce na jeho náklad.

Podmínky nezrušitelného osvojení
Vedle všech shora uvedených podmínek vyžaduje zákon pro nezrušitelné osvojení
splnČní dalších podmínek:
• NezrušitelnČ lze osvojit jen nezletilé dítČ starší jednoho roku – právní úprava
zde vychází z pĜedpokladu, že po dosažení jednoho roku vČku dítČte lze již
stanovit prognózu dalšího vývoje dítČte, zejména o stránce zdravotní.
• NezrušitelnČ mohou osvojit dítČ pouze manželé nebo manžel rodiþe dítČte –
výjimeþnČ mĤže takto osvojit dítČ i osamČlá osoba, existují-li pĜedpoklady,
že toto osvojení bude plnit své spoleþenské poslání.
• Osvojitelé budou zapsáni v matrice na místo rodiþĤ dítČte – jde o nezbytnou
podmínku a vlastnČ i následek nezrušitelného osvojení, soud o nČm však mĤže
rozhodnout pouze na návrh osvojitelĤ.
Vznik osvojení, Ĝízení o osvojení
O osvojení, stejnČ jako o jiných formách náhradní rodinné výchovy, rozhoduje
soud, a to na návrh osvojitele. Jde o Ĝízení o osobním stavu, Ĝízení tedy nelze zahájit
bez návrhu, jak je tomu ve vČcech péþe o nezletilé obvyklé.
V návrhu musí osvojitel nebo osvojitelé uvést, jakého osvojení se domáhají, a soud
je jejich návrhem vázán. Jestliže tedy navrhovatelé napĜ. žádají o osvojení prosté,
nemĤže soud rozhodnout o nezrušitelném osvojení a naopak, navrhují-li osvojení
nezrušitelné, pro které nejsou dány zákonné podmínky, nemĤže soud rozhodnout
o osvojení prostém, ale musí návrh zamítnout.
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K Ĝízení je pĜíslušný okresní soud, v jehož správním obvodu má nezletilé dítČ
trvalé bydlištČ. Okruh úþastníkĤ Ĝízení je pĜesnČ vymezen, jde o osvojované dítČ, jeho
rodiþe, osvojitele a manžela osvojitele (tento však není úþastníkem Ĝízení v pĜípadČ,
že k osvojení není tĜeba jeho souhlasu). Rodiþe osvojovaného dítČte nejsou úþastníky
Ĝízení tehdy, jestliže k osvojení není tĜeba jejich pĜivolení.
Soud je povinen v prĤbČhu Ĝízení pouþit osvojitele o úþelu, obsahu i dosahu
osvojení.
Právní následky osvojení
Osvojení dítČte se projevuje tČmito právními následky:
• mezi osvojencem a osvojitele vzniká takový pomČr jako mezi rodiþi a dČtmi.
Jeho základem není pokrevní pĜíbuzenství, ale zákon o rodinČ s ním spojuje
tytéž právní následky;
• osvojenec vstupuje do rodiny osvojitele se všemi právy a povinnostmi a mezi
ním a pĜíbuznými osvojitele vzniká pĜíbuzenský pomČr;
• práva a povinnosti osvojence k pĤvodní rodinČ zanikají (zĤstává zde zachováno
biologické pĜíbuzenství, a z tohoto dĤvodu by zde napĜ. existovala pĜekážka
manželství). V pĜípadČ osvojení manželem matky bude osvojitel nastupovat
jenom na místo otce a vznikne pĜíbuzenský vztah mezi osvojovaným dítČtem
a pĜíbuznými ze strany osvojitele, zatímco vztah mezi matkou a dítČtem
a matþinými pĜíbuznými a dítČtem zĤstane zachován;
• osvojením dochází ze zákona ke zmČnČ pĜíjmení osvojovaného dítČte
na pĜíjmení osvojitele. V pĜípadČ, že osvojiteli budou manželé, ponese
osvojované dítČ pĜíjmení, o nČmž manželé pĜi uzavĜení manželství prohlásili,
že bude pĜíjmením jejich spoleþných dČtí.
Výše uvedené následky jsou spoleþné pro oba typy osvojení. V pĜípadČ
nezrušitelného osvojení dochází ještČ k dalším právním následkĤm:
• Osvojitel nebo osvojitelé budou zapsáni v matrice namísto rodiþĤ dítČte.
Z rodného listu þi obþanského prĤkazu, který bude dítČti vystaven, tedy nebude
patrné, že došlo k nezrušitelnému osvojení, na místČ rodiþĤ budou uvedeni
osvojitelé. V pĜípadČ nezrušitelného osvojení osamČlou osobou soud rozhodne
o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiþi dítČte. Pokud by takto
nezrušitelnČ osvojovala osamČlá žena, nevzniknou žádné problémy, osvojené
dítČ bude mít rodný list, v nČmž jako matka dítČte bude uvedena osvojitelka
a otec dítČte nebude uveden. PĤjde o stejnou situaci, jakoby se dítČ narodilo
mimo manželství a nedošlo by k urþení otcovství. Avšak v pĜípadČ, že dítČ
osvojí osamČlý muž, což zákon o rodinČ svou dikcí „osamČlá osoba” pĜipouští,
bude mít dítČ v rodném listu ponČkud netradiþnČ uveden údaj pouze o otci,
zápis o matce bude vypuštČn.
• Jak vyplývá ze samotného názvu, toto osvojení nemĤže být soudem zrušeno.
Osvojení nezrušitelné však nebrání tomu, aby osvojenec mohl být opČt osvojen.
Tzv. readopce je možná pouze v pĜípadČ nezrušitelného osvojení. Vztah
vzniklý na základČ nezrušitelného osvojení je natolik podobný vztahu mezi
rodiþi a dČtmi, že osvojitelé jako rodiþe mohou dát souhlas k novému osvojení
dítČte, pĜípadnČ mĤže být dítČ osvojeno bez jejich souhlasu, jak již je uvedeno
dĜíve (tzv. kvalifikovaný nezájem rodiþĤ o dítČ urþený soudem, zbavení
rodiþovské zodpovČdnosti apod.).
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Následky
osvojení

Dvojí zpĤsob
zrušení
osvojení

Zrušení osvojení
Osvojení prosté mĤže být zrušeno pouze tehdy, jsou-li proto závažné dĤvody.
Zákon o rodinČ pĜipouští dvojí zpĤsob zrušení osvojení, a to:
• Rozhodnutím soudu z dĤležitých dĤvodĤ – na návrh osvojitele nebo osvojence.
DĤležitým dĤvodem mĤže být napĜ. skuteþnost, že se mezi osvojitelem
a osvojencem nevytvoĜil citový vztah, závažné porušování nebo zanedbávání
práv a povinností ze strany osvojitele, þi jiné závažné poruchy ve vztahu
mezi osvojencem a osvojitelem;
• V pĜípadČ, že je osvojenec zletilý, mĤže být osvojení zrušeno též na základČ
dohody mezi osvojitelem a zletilým osvojencem. Vzhledem k závažným
právním následkĤm takové dohody musí být tato sepsána soudem.
V pĜípadČ zrušení osvojení zanikají všechna práva a povinnosti mezi osvojitelem
a osvojencem a osvojenec se jakoby „vrací“ do své pĤvodní (pokrevní) rodiny,
kde se všechna práva a povinnosti obnovují. (Jedná se o právní návrat, o faktický
návrat by šlo zĜejmČ zcela výjimeþnČ.) Právním následkem bude i opČtná zmČna
pĜíjmení osvojence na pĤvodní pĜíjmení, které mČl v dobČ rozhodování soudu
o osvojení.
V pĜípadČ zrušení osvojení u nezletilého osvojence ukládá zákon o rodinČ soudu
povinnost znovu prošetĜit výchovné pomČry v pĤvodní rodinČ. Zjistí-li soud, že rodiþe
nemohou ĜádnČ vykonávat svoji rodiþovskou zodpovČdnost, rozhodne o jiném
vhodném výchovném prostĜedí pro dítČ. RodiþĤm se obnovuje vyživovací povinnost
k dítČti a samozĜejmČ se obnovuje i dČdické právo v pĤvodní rodinČ.
Zákon rodinČ v této souvislosti hovoĜí pouze o zrušení osvojení, nikoliv o jeho
zániku. Osvojení nezaniká ani zletilostí, ani smrtí nČkterého ze subjektĤ, a to vzhledem
k právním následkĤm - osvojením vzniká vztah jako o mezi rodiþi a dČtmi.
Úkol (K1)
Rodiþe se rozvedou, matka dítČte zemĜe, o dítČ peþuje otec, který se znovu ožení.
O styky s dítČtem velmi usilují prarodiþe ze strany zemĜelé matky – dítČ k nim má
vytvoĜenu citovou vazbu, otci a jeho nové manželce se to však nezamlouvá. Manželka
požádá o osvojení tohoto dítČte – soud vyhoví a tím právnČ zanikají vazby na prarodiþe
ze strany matky, otec jim sdČlí, že vnuþku už neuvidí – mají nČjakou šanci?
Pro nalezení správné odpovČdi nahlédnČte nejen do zákona o rodinČ, ale také
do Úmluvy o právech dítČte a Úmluvy o styku s dČtmi.
PČstounská péþe
PČstounskou péþi je možné definovat jako zvláštní formu státem Ĝízené
a kontrolované náhradní výchovy v rodinČ, zabezpeþované též z jeho strany hmotnou
podporou. PČstounská péþe je institucí rodinného práva, která prohlubuje a doplĖuje
soustavu výchovných opatĜení. PĜi rozhodování o formČ vhodného výchovného
opatĜení je tĜeba mít na mysli zajištČní Ĝádné výchovy dítČte. DítČ tedy má být svČĜeno
do pČstounské péþe tehdy, jestliže nelze zajistit Ĝádnou výchovu dítČte pĜedevším jeho
osvojením a ústavní výchova není vhodnČjší. Tím je zdĤraznČna skuteþnost, že ústavní
výchova je až krajném Ĝešením, jestliže z nejrĤznČjších dĤvodĤ není možné umístit dítČ
v náhradním rodinném prostĜedí.
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PĜedpoklady a podmínky pro vznik pČstounské péþe
Právní úprava vyžaduje pro vznik pČstounské péþe splnČní následujících
pĜedpokladĤ:
• Výchovu dítČte nemohou rodiþe zabezpeþit vzhledem ke svému tČlesnému,
duševnímu þi morálnímu stavu.
• Rodiþe nežijí a soudem ustanovený poruþník nemá povinnost osobnČ
dlouhodobČ zabezpeþovat péþi o dítČ.
• Zájem dítČte vyžaduje svČĜení do pČstounské péþe, tj. nelze zajistit Ĝádnou
výchovu dítČte pĜedevším jeho osvojením a ústavní výchova není vhodnČjší.
• V mnoha pĜípadech není možné zabezpeþit osvojení dítČte z toho dĤvodu,
že není tzv. „právnČ volné” (to znamená, že rodiþe odmítají dát souhlas
s osvojením a není možné použít institut tzv. „kvalifikovaného nezájmu”).
ýasté jsou však i pĜípady, kdy dítČ není vhodné pro osvojení (nepĜíznivý
zdravotní stav dítČte, dítČ starší þi jinak problémové napĜ. vzhledem ke svému
pĤvodu). U skupin sourozencĤ pak pĜevažuje hledisko zájmu na jejich spoleþné
výchovČ.
PĜedpoklady pro svČĜení dítČte do pČstounské péþe jsou stanoveny na rozdíl
od osvojení ménČ pĜísnČ a podrobnČ:
• PČstounem se mĤže stát pouze obþan, který má osobní pĜedpoklady, zejména
morální a zdravotní, pro zajištČní Ĝádné výchovy dítČte a který zpĤsobem svého
života a života své rodiny, v níž bude dítČ vychováváno, zaruþuje, že bude
pČstounskou péþi vykonávat ku prospČchu dítČte.
• PČstoun musí mít plnou zpĤsobilost k právním úkonĤm.
• DítČ mĤže být svČĜeno též do spoleþné pČstounské péþe manželĤ. V pĜípadČ
smrti jednoho z manželĤ spoleþná pČstounská péþe zaniká a pČstounem se stává
pozĤstalý manžel. V pĜípadČ rozvodu manželství pČstounĤ dochází také
k zániku této spoleþné pČstounské péþe, ale soud musí o pČstounské péþi znovu
rozhodovat. DítČ mĤže být svČĜeno do pČstounské péþe i jednomu z manželĤ.
V tomto pĜípadČ se však vyžaduje souhlas druhého manžela za podmínky,
že manželé spolu žijí ve spoleþné domácnosti. Souhlasu druhého manžela není
zapotĜebí tehdy, jestliže pozbyl zpĤsobilost k právním úkonĤm, nebo je-li
opatĜení tohoto souhlasu spojeno s pĜekážkou tČžko pĜekonatelnou.
• Jednomu pČstounovi nebo manželĤm mĤže být svČĜeno do pČstounské péþe
i více dČtí.
• Má-li být dítČ svČĜeno do pČstounské péþe manželĤm þi jednomu z manželĤ
žijícím ve spoleþné domácnosti, je nutno zkoumat, zda jsou pomČry
v manželství spoĜádané, a pokud mají pČstouni vlastní dČti, je tĜeba též
zjišĢovat, jak tyto své dČti vychovávají.
• Je-li dítČ, které má být svČĜeno do pČstounské péþe, schopno posoudit obsah
pČstounské péþe, je také tĜeba jeho vyjádĜení.
• Institut svČĜení dítČte do péþe fyzické osoby, která má zájem stát se pČstounem,
je zakotven v zákonČ o rodinČ a v zákonČ o sociálnČ-právní ochranČ dČtí.
Na rozdíl od osvojení není tzv. pĜedpČstounská péþe obligatorní podmínkou
pro vznik pČstounské péþe. Rozhodnutí o takovém svČĜení vydává obecní úĜad
obce s rozšíĜenou pĤsobností. Nebude-li do tĜí mČsícĤ od právní moci tohoto
rozhodnutí u soudu zahájeno Ĝízení o svČĜení dítČte do pČstounské péþe,
doþasné svČĜení dítČte uplynutím této lhĤty pozbývá úþinnosti. V pĜípadČ této
doþasné péþe vzniká nárok na poskytování finanþního zabezpeþení jako
v pĜípadČ již existující pČstounské péþe vþetnČ nárokĤ podle pĜedpisĤ
o nemocenském pojištČní, pracovnČprávních pĜedpisĤ apod.
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Vznik
pČstounské
péþe pĜedpoklady

Vznik a obsah pČstounské péþe
PČstounská péþe vzniká vždy na základČ pravomocného soudního rozhodnutí.
K Ĝízení o pČstounské péþi je pĜíslušný soud, v jehož obvodu má dítČ trvalý pobyt.
Úþastníky Ĝízení o pČstounské péþi budou nezletilé dítČ zastoupené opatrovníkem,
rodiþe dítČte, budoucí pČstoun þi pČstouni (manželé), popĜ. osoby, které mČly dosud
dítČ ve své výchovČ a o jejichž právech a povinnostech bude v Ĝízení jednáno.
V pĜípadČ svČĜení dítČte do pČstounské péþe jednoho z manželĤ, kdy je nutný souhlas
druhého manžela, je úþastníkem Ĝízení i manžel budoucího pČstouna.
Na rozdíl od osvojení zĤstávají zachovány vztahy dítČte k pĤvodní rodinČ a zákon
o rodinČ Ĝeší nejen otázky vzájemného vztahu dítČte a pČstouna, ale také otázky vztahu
pČstouna a rodiþĤ dítČte.

Vztahy
v pČstounské
péþi

Vztah mezi pČstounem a dítČtem
Základní povinností pČstouna je osobní péþe o dítČ. Pod tímto pojmem je nutno
rozumČt nejenom výkon samotné péþe o dítČ, ale i výchovu dítČte. PČstoun má
pĜi výchovČ dítČte práva a povinnosti rodiþĤ. PČstoun však není nositelem rodiþovské
zodpovČdnosti, proto má právo a povinnost zastupovat svČĜené dítČ a spravovat jeho
záležitosti pouze v bČžných vČcech. Jestliže je pČstounem dítČte ustanoven pouze jeden
z manželĤ, druhý manžel, který žije s pČstounem ve spoleþné domácnosti, je povinen
pomáhat pĜi výchovČ dítČte.
DítČ je povinno pomáhat podle svých schopností a možností v domácnosti
pČstouna. Pokud má dítČ pĜíjem z vlastní práce a žije ve spoleþné domácnosti
s pČstounem, je povinno pĜispívat i na úhradu spoleþných potĜeb.
PČstoun však nemá k dítČti vyživovací povinnost, ledaže by tato povinnost
vyplývala z jiného rodinnČ právního vztahu, konkrétnČ vztahu mezi prarodiþi a dČtmi
(v praxi se þasto užívá v této souvislosti pojmu pĜíbuzenská pČstounská péþe).
Vztah mezi rodiþi a dítČtem
Rodiþe dítČte zĤstávají nadále zákonnými zástupci takového dítČte. Rodiþe však
s ohledem na shora uvedené skuteþnosti týkající se rozsahu práv a povinností pČstouna
rozhodují pouze o podstatných záležitostech dítČte svČĜeného do pČstounské péþe.
RodiþĤm zĤstává samozĜejmČ vyživovací povinnost, mČní se jen zpĤsob úhrady.
Právní úprava nevyluþuje, aby došlo i k úpravČ styku rodiþĤ s dítČtem, které bylo
svČĜeno do pČstounské péþe.
Platná právní úprava pĜiznává pČstounĤm právo domáhat se rozhodnutí soudu,
pokud je pČstoun pĜesvČdþen, že rozhodnutí rodiþĤ v podstatné záležitosti týkající se
dítČte není v souladu se zájmem dítČte.

Dávky
pČstounské
péþe

Hmotné zabezpeþení pČstounské péþe
Dávkami pČstounské péþe stát pĜispívá na potĜeby spojené s péþí o dítČ, o které se
rodiþe nemohou nedovedou nebo nechtČjí starat a které je svČĜené do pČstounské péþe.
S výjimkou sociálního pĜíplatku mĤže pČstounovi a dítČti svČĜenému do pČstounské
péþe vzniknout nárok i na další dávky státní sociální podpory, napĜ. rodiþovský
pĜíspČvek, pĜídavek na dítČ apod.
Zákon þ. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoĜe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
upravuje dávky pČstounské péþe. Jedná se o následující dávky státní sociální podpory
(dále jen SSP):

22

•

•

•

•

PĜíspČvek na úhradu potĜeb dítČte (opakující se mČsíþní dávka) – nárok
na dávku má dítČ svČĜené do pČstounské péþe a po jejím skonþení (po 18. roce
vČku) nejdéle do 26 let, zĤstane-li dítČ nezaopatĜené a ve spoleþné domácnosti
s pČstounem. Výše pĜíspČvku na úhradu potĜeb nezaopatĜeného dítČte þiní
2,3 násobek životního minima dítČte, v pĜípadČ zdravotního postižení
se pĜíspČvek zvyšuje.
OdmČna pČstouna (opakující se mČsíþní dávka) – tato dávka je projevem
urþitého spoleþenského uznání osoby peþující o cizí dítČ v pČstounské péþi.
Výše odmČny je stanovena ve výši þástky životního minima jednotlivce
za každé svČĜené dítČ. Peþuje-li pČstoun alespoĖ o 3 svČĜené dČti nebo
o 1 svČĜené dítČ, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni II., II., IV., þiní odmČna pČstouna 5,5 násobek životního minima
jednotlivce, pĜiþemž za každé další svČĜené dítČ se odmČna dále zvyšuje.
PĜíspČvek pĜi pĜevzetí dítČte – úþelem jednorázové dávky je pĜispČt na nákup
potĜebných vČcí potĜebných vČcí pro dítČ pĜicházející do pČstounské péþe. Výše
pĜíspČvku je stanovena pevnými þástkami podle vČku dítČte.
VČk nezaopatĜeného dítČte

Výše pĜíspČvku pĜi pĜevzetí v Kþ

do 6 let

8 000,-

6–15 let

9 000,-

15ņ18 let

10 000,-

PĜíspČvek na zakoupení motorového vozidla – dávka náleží pČstounovi,
který má v pČstounské péþi nejménČ 4 dČti. Podmínkou nároku dále je,
že vozidlo nesmí pČstoun užívat pro výdČleþnou þinnost. PĜíspČvek je
poskytován ve výši 70% poĜizovací ceny vozidla, resp. ceny opravy vozidla,
nejvýše však 100.000 Kþ.

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyĜizují kontaktní místa
pĜíslušných úĜadĤ práce (v Praze úĜady mČstských þástí) podle místa trvalého pobytu
osoby, která má na dávku nárok tj. oprávnČné osoby.
Žádosti se podávají na tiskopisech pĜedepsaných Ministerstvem práce a sociálních
vČcí ýR.
Adresa kontaktního místa SSP je k dispozici na http://portal.mpsv.cz/ssp/local.
FormuláĜe žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/.
Odvolacími orgány jsou pĜíslušné krajské úĜady a v Praze Magistrát hlavního
mČsta Prahy.
Nárok na dávky má pouze fyzická osoba a s ní spoleþnČ posuzované osoby,
které jsou hlášeny k trvalému pobytu na území ýR, a obþané Evropské unie, krytí
naĜízením Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68.
U cizince se za trvalý pobyt na území ýR považuje pobyt po uplynutí 365 dní
ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnĤ pobytu na území ýR se nezapoþítává doba,
kdy je osoba žadatelem o udČlení azylu ubytovaným v pobytovém stĜedisku
Ministerstva vnitra. Dávky SSP náleží rovnČž dalším, v zákonČ þ. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoĜe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, uvedeným osobám,
které nemají na území ýR trvalý pobyt. Nárok na výplatu dávek SSP zaniká uplynutím
3 mČsícĤ ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok
na výplatu uplynutím jednoho roku ode dne, za který dávka náleží.
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Za nezaopatĜené dítČ je považováno dítČ do skonþení povinné školní docházky
a dále, pokud se buć pĜipravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotnČ postižené,
nejdéle však do 26 let.

DĤvody zániku
pČstounské
péþe

ZĜízení
pro výkon
pČstounské
péþe

Zánik pČstounské péþe
Platná právní úprava pĜipouští zánik pČstounské péþe z následujících dĤvodĤ:
• Dosažení zletilosti ņ tento zpĤsob je typický pro všechny formy náhradní
rodinné výchovy s výjimkou osvojení, je to zároveĖ nejvítanČjší zpĤsob zániku
náhradní rodinné výchovy;
• Úmrtím dítČte nebo pČstouna.
• Rozhodnutím soudu ņ soud mĤže pČstounskou péþi zrušit jen z dĤležitých
dĤvodĤ, zejména tehdy, jestliže odpadly dĤvody, pro které bylo dítČ svČĜeno
do pČstounské péþe, nebo proto, že pČstounské péþe neplnila svĤj úþel. Jestliže
o to pČstoun požádá, je soud povinen pČstounskou péþi zrušit vždy. Je tomu tak
proto, že základním smyslem pČstounské péþe je zabezpeþit dítČti výchovu
v odpovídající náhradní rodinČ. Pokud pČstoun nehodlá dítČ z nejrĤznČjších
dĤvodĤ dále vychovávat, nemĤže k tomu být donucován a dále je tĜeba vzít
v úvahu, že zrušení pČstounské péþe je i v zájmu zabezpeþení Ĝádné výchovy
dítČte.
• Spoleþná pČstounské péþe zaniká úmrtím jednoho z pČstounĤ – kdy pozĤstalý
manžel zĤstává pČstounem.
• Rozvodem manželství pČstounĤ ņ v tomto pĜípadČ musí soud znovu
rozhodovat o svČĜení dítČte do pČstounské péþe nebo o jiném vhodném
výchovném opatĜení.
PČstounská péþe v zaĜízeních pro výkon pČstounské péþe
Platná právní úprava umožĖuje výkon pČstounské péþe v zaĜízeních pro výkon
pČstounské péþe, pokud jsou k tomu úþelu zĜízena spravována kraji, obcemi
þi povČĜenými osobami k výkonu sociálnČ-právní ochrany.
Jedná se o byt þi dĤm pro rodinu s více dČtmi, kde pČstounskou péþi zpravidla
zabezpeþuje manželský pár. Není zde vylouþeno, že by výchovu dČtí nemohla
zajišĢovat osamČlá osoba. Jde o model výchovy dítČte nejbližší rodinnému systému
v rámci zaĜízení pro výkon pČstounské péþe. ZaĜízení jsou využívána zejména pro
umístČní velkých sourozeneckých skupin dČtí, kde pĜevažuje zájem na jejich spoleþné
výchovČ.
V pĜípadČ tzv. SOS vesniþky zabezpeþuje pČstounskou péþi „matka ņ pČstounka“
za pomoci dalších pracovníkĤ vesniþky, zejména „tety“, což je žena, která se
ve vesniþce pĜipravuje na svou budoucí roli matky-pČstounky. V rámci pĜípravy na roli
matky-pČstounky každá adeptka v souþasné dobČ absolvuje internátní kurz v délce
trvání 13 týdnĤ, jehož souþástí jsou nejen pĜednášky a semináĜe zamČĜené na získání
teoretických poznatkĤ, ale také osobnostní pĜíprava. V rámci témČĜ rok trvajícího
období je zaĜazena pro uchazeþky minimálnČ tĜímČsíþní praxe tety, þili pomocnice
v nČkteré SOS rodinČ. Zde je tĜeba uvést, že pĜi výchovČ dČtí pĜevažuje ženský princip,
neboĢ matky ani tety nemohou mít ve vesniþce své partnery. DČti samozĜejmČ mají
možnost setkat se ve vesniþce i se zástupci mužské populace, kteĜí zde pracují
napĜíklad na pozici pedagoga, psychologa þi správce objektu. Ti však zĜejmČ nemají
na výchovu dČtí ve srovnání s pĤsobením matky-pČstounky urþující vliv. Skuteþnost,
že dČti žijí ve vesniþce SOS, je jistým zpĤsobem vyþleĖuje z bČžného sociálního
prostĜedí.
24

PĜesto je tĜeba ocenit pracovníky Sdružení SOS vesniþek za jejich práci,
která poskytují dČtem domov, jestliže jej nezajistí tČmto dČtem z rĤzných dĤvodĤ
vlastní rodina.
Toto sdružení má také velmi kvalitnČ propracovanou následnou péþi o dČti,
které ve vesniþkách SOS vyrostly. Nabízí dČtem možnost využití tzv. cviþných bytĤ,
kde se vlastnČ již mladí dospČlí uþí odpovČdnosti k vlastnímu životu, efektivnímu
nakládání s finanþními prostĜedky, jde v podstatČ o finální fázi procesu socializace.
V bytČ, jenž se nachází v majetku sdružení, bydlí mladí lidé, kteĜí ve vesniþce vyrostli,
kde zpoþátku vesniþka SOS hradí tĜi þtvrtiny nákladĤ spojených s bydlením a dítČ
pouze jednu þtvrtinu, postupnČ pak hradí dítČ polovinu, tĜi þtvrtiny a nakonec veškeré
náklady spojené s bydlením. Ihned po pĜíchodu dítČte do vesniþky je každému dítČti
založeno stavební spoĜení, které slouží k zakoupení malometrážního bytu pro mladého
dospČlého, který úspČšnČ absolvuje bydlení ve cviþném bytČ, internalizuje potĜebné
návyky a osvojí si základní dovednosti nezbytné pro samostatný život.
PČstounská péþe na pĜechodnou dobu
Soud mĤže na návrh orgánu sociálnČ-právní ochrany svČĜit dítČ do pČstounské péþe
na pĜechodnou dobu osobám, které jsou zaĜazeny do evidence pĜíslušného krajského
úĜadu osob vhodných k výkonu pČstounské péþe na pĜechodnou dobu a to na:
• dobu, po kterou nemĤže rodiþ ze závažných dĤvodĤ dítČ vychovávat,
• dobu, po jejímž uplynutí lze podle ustanovení § 68a dát souhlas rodiþe
s osvojením,
• nebo dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není tĜeba souhlasu
rodiþĤ k osvojení (§ 68).
SvČĜit dítČ do pČstounské péþe na pĜechodnou dobu lze též do spoleþné pČstounské
péþe na pĜechodnou dobu manželĤ, zemĜe-li jeden z nich, zĤstává v pČstounské péþi
na pĜechodnou dobu druhého manžela. Po rozvodu manželství pČstounĤ na pĜechodnou
dobu rozhodnutí o spoleþné pČstounské péþi na pĜechodnou dobu trvá do nového
rozhodnutí soudu.
Do pČstounské péþe na pĜechodnou dobu jednoho manžela je možné dítČ svČĜit
pouze se souhlasem druhého manžela, není jej tĜeba pouze v pĜípadČ, že pozbyl
zpĤsobilosti k právním úkonĤm nebo je-li získání tohoto souhlasu spojeno s pĜekážkou
tČžko pĜekonatelnou.
Soud je povinen nejménČ jednou za tĜi mČsíce pĜezkoumat, zda trvají dĤvody
pro svČĜení dítČte do pČstounské péþe na pĜechodnou dobu. Za tím úþelem si vyžaduje
zejména zprávy orgánu sociálnČ-právní ochrany dČtí. Soud rozhodne o výchovČ dítČte
vždy, odpadnou-li dĤvody, pro které bylo svČĜeno do pČstounské péþe na pĜechodnou
dobu.
Poruþenství
Jedná se o rodinnČ právní vztah, který do znaþné míry mĤže také plnit funkci
náhradní rodinné výchovy, i když zabezpeþení náhradní rodinné výchovy nelze
považovat za hlavní spoleþenský úþel poruþenství.
Základním pĜedpokladem pro ustanovení poruþníka je skuteþnost, že nezletilé dítČ
nemá zákonného zástupce.
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Ustanovení
poruþníka

PĜedpoklady pro ustanovení poruþníka
Poruþník je nezletilému dítČti ustanoven v tČchto pĜípadech:
• Rodiþe dítČte zemĜeli – napĜ. tragická událost jako autohavárie apod.
• Rodiþe nemají plnou zpĤsobilost k právním úkonĤm – nejsou tedy nositeli
rodiþovské zodpovČdnosti.
• Rodiþe byli zbaveni rodiþovské zodpovČdnosti, omezeni ve výkonu rodiþovské
zodpovČdnosti þi jim byl výkon rodiþovské zodpovČdnosti pozastaven.
Výchova dítČte mĤže být v konkrétním pĜípadČ zabezpeþena jinak, napĜ. svČĜením
dítČte do pČstounské péþe, výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe þi formou již
naĜízené ústavní výchovy, ale ochrana jeho zájmĤ není úplná, neboĢ ve všech shora
uvedených pĜípadech nejsou subjekty, které zabezpeþují výchovu dítČte, jeho
zákonnými zástupci, nemohou tedy rozhodovat o podstatných záležitostech týkajících
se dítČte. Výchova dítČte mĤže být napĜ. zabezpeþena také jeho nezletilou matkou,
která však do doby své zletilosti není nositelkou rodiþovské zodpovČdnosti. V pĜípadČ,
že otec dítČte není v rodném listČ uveden þi je také nezletilý, musí být dítČti ustanoven
poruþník.
K ustanovení poruþníka je místnČ pĜíslušný okresní soud dle místa trvalého
bydlištČ dítČte. Funkcí poruþníka mĤže být dle platné právní úpravy povČĜen zejména
pĜíbuzný nezletilého dítČte, zákon o rodinČ dává pĜednost tomu, koho oznaþili rodiþe.
Obþan, který má být ustanoven poruþníkem, musí zpĤsobem svého života zaruþovat,
že výkon této funkce bude nezletilému dítČti ku prospČchu. PĜi výbČru takové osoby
soud úzce spolupracuje s pĜíslušným správním orgánem, v tomto pĜípadČ s místnČ
pĜíslušným obecním úĜadem obce s rozšíĜenou pĤsobností. Pokud není nalezena žádná
vhodná fyzická osoba pro výkon této funkce, je dítČti ustanoven poruþníkem shora
uvedený orgán sociálnČ právní ochrany dČtí. Není totiž možné ustanovit nČkoho
poruþníkem proti jeho vĤli. Vždy se vyžaduje souhlas budoucího poruþníka,
neboĢ jinak by nebyl splnČn požadavek ochrany zájmĤ nezletilého dítČte. Soudem
ustanovený poruþník skládá do rukou soudce slib, že bude ĜádnČ vykonávat své
povinnosti vyplývající z této funkce a že bude dbát pokynĤ soudu.

Obsah
poruþenství

Práva a povinnosti poruþníka
Zákon o rodinČ stanoví rozsah práv a povinností tak, že poruþník má právo
a povinnost nezletilého:
• vychovávat,
• zastupovat,
• spravovat jeho záležitosti místo jeho rodiþĤ.
Poruþník nemá ze zákona k dítČti vyživovací povinnost, ledaže by šlo o pĜíbuzného
dítČte, který má k dítČti vyživovací povinnost z dĤvodu pĜíbuzenského vztahu.
Poruþník je oprávnČn vykonávat svá práva pouze v bČžných záležitostech.
Jakékoliv rozhodnutí v podstatné záležitosti týkající se nezletilého dítČte vyžaduje
schválení soudu. Jde napĜ. o otázky školního vzdČlávání, volby povolání, odmítnutí
dČdictví, koupČ, prodej nebo darování vČcí vyšší hodnoty apod.
V pĜípadČ, že poruþník o dítČ osobnČ peþuje, pĜiznává mu zákon o státní sociální
podpoĜe stejné nároky jako pČstounovi, jak je uvedeno již v kapitole týkající se
hmotného zabezpeþení pČstounské péþe.
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ěádné plnČní funkce poruþníka podléhá pravidelnému dozoru soudu. Tento
pravidelný dozor je zabezpeþen jednak již zmínČnou povinností poruþníka vyžádat si
k jakémukoli rozhodnutí v podstatné záležitosti schválení soudu, jednak je zabezpeþen
i tím, že soud dohlíží na správu majetku nezletilého a þiní nutná a vhodná opatĜení
k zjištČní a zajištČní jeho majetku a rovnČž soud ukládá poruþníkovi povinnost, aby mu
pravidelnČ podával zprávu, zpravidla jednou do roka, o výkonu své funkce.
Zánik poruþenství
PĜi zániku poruþenství má poruþník opČt jako jediný subjekt tzv. vyúþtovací
povinnost a musí soudu pĜedložit ke schválení závČreþný úþet ze správy majetku dítČte.
PĜi zániku poruþenství je tĜeba rozlišit pĜípady, kdy zaniká vĤbec potĜeba
ustanovení poruþníka a kdy zaniká pouze funkce konkrétní osoby, aniž by pominuly
dĤvody, které k ustanovení poruþníka vedly. ZpĤsoby zániku jsou následující:
• dosažením zletilosti,
• smrtí nezletilého,
• osvojením nezletilého,
• pravomocným rozhodnutím, kterým se rodiþĤm navrací rodiþovská
zodpovČdnost (staþí jednomu z nich),
• pravomocným rozhodnutím, kterým se rodiþi vrací plná zpĤsobilost k právním
úkonĤm,
• smrtí poruþníka,
• rozhodnutím soudu.

ZpĤsoby zániku
poruþenství

Soud mĤže z dĤležitých dĤvodĤ i bez návrhu zprostit poruþníka jeho funkce.
Poruþníka soud zprostí funkce tehdy, jestliže si poruþník neplní ĜádnČ svá práva
a povinnosti vyplývající z této funkce. TĜebaže zákon o tom výslovnČ nehovoĜí, soud
zprostí poruþníka jeho funkce vždy, jestliže o to poruþník požádá.
V posledních dvou uvedených pĜípadech se soud musí zabývat i otázkou jiného
vhodného výchovného prostĜedí pro dítČ a uþinit v tomto smČru potĜebné rozhodnutí.
SvČĜení do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe
Jedná se v podstatČ o nejvolnČjší formu náhradní rodinné výchovy. Lze ji
upĜednostnit zejména v tČch pĜípadech, kde existuje reálná možnost, že se dítČ bude
moci vrátit do své pĤvodní rodiny. Je výjimkou ze zásady, že výchova nezletilých dČtí
je pĜedevším úkolem rodiþĤ.
Podmínkou jako v ostatních formách náhradní rodinné výchovy samozĜejmČ
zĤstává, že toto svČĜení dítČte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe vyžaduje
zájem dítČte.
DĤvody pro takové opatĜení mohou být subjektivní, tkvící v podstatČ
v nedostatcích výchovy ve vlastní rodinČ, nebo i objektivní, spoþívající v okolnostech
nezávislých na jednání rodiþĤ, nevhodné bytové pomČry, onemocnČní, úraz apod.
Takové výjimeþné opatĜení musí být vždy opĜeno o peþlivé a spolehlivé objasnČní
okolností svČdþících pro závČr, že žádný z rodiþĤ není s to náležitým zpĤsobem Ĝádnou
výchovu dítČte zajistit a tedy výchova dítČte u jiné fyzické osoby než rodiþe je v jeho
zájmu.
RovnČž i tato forma náhradní rodinné výchovy vzniká na základČ rozhodnutí
soudu. DítČ mĤže být svČĜeno jednotlivci, pokud poskytuje záruku Ĝádné výchovy
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Podmínky
pro svČĜení
dítČte
do výchovy jiné
fyzické osoby

dítČte a s jeho svČĜením do své výchovy souhlasí. PĜi výbČru vhodné osoby dá soud
zpravidla pĜednost pĜíbuznému dítČte. V praxi jsou dČti svČĜovány do takového typu
výchovy zejména prarodiþĤm a není vylouþeno ani svČĜení dítČte do výchovy staršího
zletilého sourozence.
DítČ je možno svČĜit i do spoleþné výchovy manželĤ. ZemĜe-li jeden z manželĤ,
pak dítČ zĤstává ve výchovČ druhého manžela. Po rozvodu manželĤ rozhodne soud
o výchovČ dítČte, do rozhodnutí soudu spoleþná výchova trvá.
Obsah svČĜení dítČte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe
Na rozdíl od ostatních forem náhradní rodinné výchovy není u svČĜení dítČte
do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe výslovnČ upraven obsah této náhradní
výchovy.
Protože zákon sám nevymezuje rozsah práv a povinností shora uvedené fyzické
osoby, musí tak soud uþinit v každém konkrétním pĜípadČ. Fakticky to znamená,
že soud, který povČĜuje danou fyzickou osobu výchovou nezletilého dítČte, této osobČ
pĜizná nČkterá z práv pĜíslušejících ze zákona rodiþĤm.
Práva a povinnosti osoby þi manželĤ, jimž bylo dítČ svČĜeno výchovy jiné fyzické
osoby než rodiþe, se zpravidla vymezují tak, že tyto osoby jsou oprávnČny a povinny
zajistit výkon péþe o nezletilého, zejména jeho výchovu a výživu, v bČžných
záležitostech Ĝídit jeho jednání a jednat za nČj, s tím, že v podstatných záležitostech jim
rozhodování nepĜísluší nebo jim pĜísluší spoleþnČ s rodiþi. Na místČ je také vyjádĜit se
k odpovČdnosti tČchto osob za všestranný zdravý a harmonický rozvoj nezletilého.
Je též vhodné vyslovit oprávnČní tČchto osob pĜijímat pro dítČ výživné, s tímto
hospodaĜit a popĜ. je vymáhat soudním výkonem rozhodnutí. Praxe ukazuje, že je
témČĜ nezbytné do výroku výslovnČ stanovit, že tyto osoby jsou oprávnČny za nezletilé
dítČ žádat o poskytnutí dávek státní sociální podpory þi jiných sociálních dávek
a zastupovat jej v tomto Ĝízení. ZásadnČ totiž nevzniká na základČ rozhodnutí soudu
vyživovací povinnost fyzické osoby ke svČĜenému dítČti. Výjimka by existovala pouze
v pĜípadČ, že by šlo o prarodiþe dítČte.
Podle § 19, odst. 5, z. þ. 359/1999 Sb., o sociálnČ-právní ochranČ dČtí, v platném
znČní má sociální pracovník obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností povinnost
sledovat dítČ svČĜené do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe, má povinnost
navštČvovat rodinu, ve které dítČ žije, a to nejménČ jednou za 3 mČsíce v období
prvních šesti mČsícĤ péþe nahrazující péþi rodiþĤ, a poté v souladu se zájmy dítČte
podle potĜeby, nejménČ však jdou za šest mČsícĤ.
Zánik svČĜení dítČte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe
Tato forma náhradní rodinné výchovy zaniká:
• dosažením zletilosti dítČte,
• smrtí dítČte nebo fyzické osoby,
• spoleþná výchova manželĤ zaniká rozvodem manželství,
• rozhodnutím soudu – a to jednak v pĜípadČ, že pominuly dĤvody, pro které bylo
dítČ do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe svČĜeno a dítČ se napĜ. vrací
do pĤvodní rodiny a jednak v pĜípadČ, že fyzická osoba, které bylo dítČ svČĜeno
do výchovy, nevykonává ĜádnČ své povinnosti ze svČĜení jí vyplývající.
Soud zruší vždy tuto formu náhradní rodinné výchovy v pĜípadČ, kdy o to fyzická
osoba, jíž bylo dítČ svČĜeno do péþe nahrazující péþi rodiþĤ, požádá.
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V pĜípadČ, že dojde k zániku této formy náhradní rodinné výchovy a dítČ se
nemĤže vrátit do své pĤvodní rodiny aĢ už z jakýchkoliv dĤvodĤ, musí soud
i bez návrhu zahájit Ĝízení a rozhodnout o novém vhodném výchovném prostĜedí
pro dítČ.
PrĤvodce studiem
Posledním tématem, kterým se budeme zabývat, je samotný proces zprostĜedkování
náhradní rodinné péþe. Dozvíte se, které instituce se na tomto procesu podílejí a jaké
jsou jednotlivé kroky, které je v prĤbČhu tohoto procesu nutno udČlat.
Proces zprostĜedkování náhradní rodinné péþe
ZprostĜedkování osvojení a pČstounské péþe spoþívá ve vyhledávání dČtí vhodných
k osvojení nebo ke svČĜení do pČstounské péþe a nalezení vhodných osvojitelĤ
þi pČstounĤ pro tyto dČti. ObČ formy náhradní rodinné výchovy, tedy osvojení
a pČstounská péþe v ýR a osvojení dČtí z ciziny do ýR, se zprostĜedkují pouze
na žádost fyzické osoby, která je obþanem ýR, podané u místnČ pĜíslušného obecního
úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností, pĜíslušnost se Ĝídí místem trvalého pobytu
žadatele.
Požádat o zprostĜedkování mohou také cizinci, kteĜí však musí splĖovat podmínky
stanovené zvláštním právním pĜedpisem upravujícím pobyt cizincĤ na území ýR.
ZprostĜedkování osvojení a svČĜení dítČte do pČstounské péþe v ýR provádí krajské
úĜady a Ministerstvo práce a sociálních vČcí (dále jen ministerstvo). Osvojení dČtí z ýR
do ciziny nebo dČtí z ciziny do ýR zajišĢuje ÚĜad pro mezinárodnČ právní ochranu dČtí
(dále jen ÚĜad). Jde o správní orgán s celostátní pĤsobností na území ýR se sídlem
v BrnČ.
Vyhledáváním dČtí vhodných do NRP a vhodných osvojitelĤ þi pČstounĤ se mĤže
zabývat také fyzická nebo právnická osoba povČĜená k tomu podle zákona o sociálnČ
právní ochranČ dČtí pĜíslušným krajským úĜadem.
ZprostĜedkování osvojení a pČstounské péþe nesmí provádČt jiné orgány než
orgány sociálnČ-právní ochrany dČtí!
ZprostĜedkování se neprovádí v tČchto pĜípadech:
• Rodiþe dali souhlas k osvojení dítČte pĜedem ve vztahu k urþitým osvojitelĤm.
• Podal-li návrh na osvojení manžel rodiþe dítČte nebo pozĤstalý manžel
po rodiþi nebo osvojiteli dítČte.
• Podala-li návrh na svČĜení dítČte do pČstounské péþe osoba pĜíbuzná þi blízká
dítČti nebo jeho rodinČ.
DČti vhodné k osvojení þi ke svČĜení do pČstounské péþe a fyzické osoby vhodné
stát se osvojiteli þi pČstouny tČchto dČtí vyhledává obecní úĜad obce s rozšíĜenou
pĤsobností, doporuþovat je mĤže také obec.
O dítČti vhodném pro nČkterou z forem náhradní rodinné výchovy vede obecní
úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností spisovou dokumentaci, která obsahuje zejména
osobní údaje dítČte, údaje o sociálních pomČrech dítČte, jeho rodiþĤ, sourozencĤ,
popĜ. prarodiþĤ, doklad, že dítČ splĖuje podmínky pro osvojení, rozhodnutí pĜíslušných
orgánĤ o výchovČ dítČte, bylo-li vydáno, a zprávu o zdravotním stavu a vývoji dítČte.
Jde-li o cizince, platí pĜedchozí poznámka pod þarou s výjimkou, že hlášení k pobytu
musí trvat nejménČ 90 dnĤ, navíc zde existuje institut oprávnČní trvale pobývat
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Žádost o
zprostĜedkování náhradní
rodinné péþe

PotĜebná
dokumentace

na území ýR, akceptuje se také doklad o podání žádosti na zahájení Ĝízení o udČlení
azylu.
Obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností vede také spisovou dokumentaci
o žadateli, která obsahuje žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje
a následující souhlasy:
• souhlas se zaĜazením do evidence úĜadu po marném uplynutí lhĤt
pro zprostĜedkování krajským úĜadem þi ministerstvem (nebo zda žádá výluþnČ
o osvojení dítČte z ciziny),
• souhlas se zjišĢováním osobních údajĤ a to kdykoliv bČhem procesu
zprostĜedkování,
• souhlas s úþastí žadatele na pĜípravČ k pĜijetí dítČte do rodiny.

Posuzované
aspekty

Pokud jde o situaci, kdy se náhradní rodinné péþe nezprostĜedkovává nebo nemá
žadatel obvyklé bydlištČ v ýR, pouze trvalé bydlištČ, kde se však fakticky nezdržuje
nebo jde o cizince, který nesplĖuje zákonné požadavky na délku a formu žádoucího
pobytu v ýR, obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností takovou žádost zamítne.
Souþást spisové dokumentace tvoĜí dále zpráva o zdravotním stavu, údaje
o ekonomických a sociálních pomČrech, opis z evidence RejstĜíku trestĤ, doklad
o státním obþanství a koneþnČ stanovisko obecního úĜadu obce s rozšíĜenou pĤsobností
k žádosti o zprostĜedkování osvojení nebo pČstounské péþe. Kopii spisové
dokumentace o dítČti þi žadateli postupuje obecní úĜad obce s rozšíĜenou pĤsobností
neprodlenČ krajskému úĜadu. Ten vede evidenci dČtí vhodných k osvojení þi svČĜení
do pČstounské péþe a také vede evidenci žadatelĤ vhodných stát se osvojiteli, pČstouny
þi pČstouny na pĜechodnou dobu. DČti a žadatele zaĜazuje krajský úĜad do evidence
neprodlenČ po odborném posouzení a absolvování odborné pĜípravy k pĜijetí dítČte
do rodiny. U dČtí se posuzuje zejména:
• úroveĖ tČlesného a duševního vývoje vþetnČ specifických potĜeb a nárokĤ,
• vhodnost náhradní rodinné výchovy a jejích forem.
U žadatelĤ se posuzuje:
• charakteristika osobnosti,
• psychický stav,
• zdravotní stav,
• pĜedpoklady k výchovČ dítČte,
• motivace žádosti,
• stabilita manželského vztahu a prostĜedí v rodinČ,
• další rozhodné skuteþnosti.

Evidence a
zprostĜedkování

Po odborném posouzení a absolvování odborné pĜípravy žadatele k pĜijetí dítČte
do rodiny krajský úĜad zaĜadí dítČ þi žadatele do evidence, pokud splĖují uvedené
požadavky, hlavním cílem je nalézt nejvhodnČjší rodiþe pro dítČ vhodné do nČkteré
z forem náhradní rodinné výchovy. Pokud se však nepodaĜí náhradní rodinnou
výchovu zprostĜedkovat pro dítČ do tĜí mČsícĤ od zaĜazení do evidence a u žadatelĤ
do 3 let od zaĜazení do evidence, postupuje kopii údajĤ ze spisové dokumentace
ministerstvu, aby hledání vhodných rodiþĤ pro dítČ neprobíhalo pouze v rámci kraje,
ale na území celé republiky. Pokud se ani ministerstvu nepodaĜí dítČti nalézt vhodné
rodiþe na celém území ýR do 3 mČsícĤ od zaĜazení do jejich evidence, postupuje
ministerstvo kopii údajĤ o dítČti ÚĜadu pro zprostĜedkování osvojení dítČte do ciziny,
dítČ si však ponechává i nadále ve své evidenci. Osvojení dítČte do ciziny, kterému se
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nepodaĜí najít náhradní rodinu v zemi pĤvodu, probíhá v souladu s Úmluvou o ochranČ
dČtí a spolupráci pĜi mezinárodním osvojení.
V pĜípadČ žadatelĤ, kterým ministerstvo nezprostĜedkuje osvojení nebo
pČstounskou péþi do 6 mČsícĤ ode dne vzetí do evidence, se kopie údajĤ z evidence
žadatelĤ ÚĜadu postupuje pouze v pĜípadČ, že tyto osoby daly souhlas k zaĜazení
do této evidence pĜi podání žádosti.
V pĜípadČ úspČšného zprostĜedkování, kdy je k dispozici pravomocné rozhodnutí
soudu, je dítČ vyĜazeno z evidence, stejnČ tak je tomu u žadatelĤ.
Za podmínek stanovených zákonem a na žádost žadatelĤ mĤže být proces
zprostĜedkování pĜerušen na nezbytnČ nutnou dobu (odchylka od bČžných lhĤt
správního Ĝízení).
Graf þ. 1 – Proces zprostĜedkování náhradní rodinné péþe

Úkol – k zamyšlení
Pokuste se seĜadit následující možné situace v pĤvodní rodinČ dítČte podle toho, jaké
dítČ byste si vybrali do náhradní rodinné péþe nejradČji a jaké s nejvČtšími obavami.
• Rodina peþuje o 6 dČtí, u sedmého dítČte dávají rodiþe souhlas k osvojení.
• Nalezené dítČ na poliklinice s dopisem, že matka nemĤže o dítČ peþovat.
• Neúplná rodina, otec neuveden, matka nemá podmínky pro péþi o dítČ.
• Rodiþe zahynuli pĜi autonehodČ.
• Oba rodiþe mají problém s alkoholem.
• DítČ z utajeného porodu (údaje o matce zapeþetČny v porodnici).
• DítČ z baby-boxu.
• DítČ od nezletilých rodiþĤ.
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Otec dítČte je ve výkonu trestu, matka se živí prostitucí.
Matka trpí schizofrenií, otec neuveden.
Matka nezletilá, zná otce, neuvádí jej – tlak ze strany její matky.
DítČ se narodilo za trvání manželství, biologickým otcem není manžel,
oba rodiþe (manželé) dají souhlas s osvojením.
Matka zemĜela pĜi porodu doma, otec nezjištČn.
Oba rodiþe bezdomovci.
Matka nezletilá, otec zletilý, ale zneužívá návykové látky.

Shrnutí
Text nastínil systém náhradní rodinné péþe – jeho filosofii i úkoly, vymezil
skupinu dČtí pĜicházejících do náhradní rodinné péþe, popsal systém jejich právního
uvolnČní, práva a povinnosti biologických a náhradních rodiþĤ, motivaci a cíle žadatelĤ
o zprostĜedkování náhradní rodinné péþe a upozornil na nejdĤležitČjší problematické
a obtížné situace i momenty v náhradní rodinné péþi.
Pojmy k zapamatování
Rodina, socializace, domov, uspokojování základních psychických potĜeb v rodinČ,
osobní identita, rodiþovská identita, rodinná identita, psychická deprivace, projevy
a diagnostika psychické deprivace, osvojení, pĜedpoklady a podmínky osvojení, právní
následky osvojení, zrušení osvojení, pČstounská péþe, pĜedpoklady a podmínky
pČstounské péþe, vznik a obsah pČstounské péþe, zánik pČstounské péþe, poruþnictví,
náhradní rodinná péþe, zprostĜedkování náhradní rodinné péþe.
Kontrolní otázky
• Definujte pojem osvojení.
• VysvČtlete základní rozdíly mezi prostým a nezrušitelným osvojením.
• Jaké pĜedpoklady a podmínky pro osvojení musí být splnČny na stranČ
osvojitele a osvojence v ýR?
• PĜipouští zákon o rodinČ zrušení osvojení, a pokud ano, za jakých podmínek
a jakým zpĤsobem?
• Definujte pojem pČstounská péþe.
• Co je obsahem pČstounské péþe? ZamČĜte se na vztah mezi pČstounem a dítČtem
a na vztah mezi rodiþi a dítČtem svČĜeným do pČstounské péþe.
• Jaké formy hmotného zabezpeþení pČstounské péþe ze strany státu znáte?
• Definujte pojem a vymezte základní spoleþenský úþel poruþenství.
• Za jakých podmínek je tĜeba ustanovit dítČti poruþníka? Jaký je rozsah jeho
práv a povinností?
• Definujte pojem svČĜení dítČte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe.
V jakých situacích se svČĜení dítČte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiþe
využívá?
• Jaká práva a jaké povinnosti má tato fyzická osoba vĤþi svČĜenému dítČti a vĤþi
jeho rodiþi?
Klíþ
K1: V pĜípadČ, který byl popsán v úkolu, se o Zákon o rodinČ nelze opĜít. Prarodiþe
dítČte se mohou obrátit na soud s odkazem na þlánek 3 Úmluvy o právech dítČte
a zejména na þlánky 5 a 7 Úmluvy o styku s dČtmi (91/2005), kde se Ĝíká:
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ýlánek 5
Styk mezi dítČtem a jinými osobami než rodiþi dítČte
Pokud to je v nejlepším zájmu dítČte, lze rozhodnout o styku mezi dítČtem
a osobami jinými než jeho rodiþi, které mají s dítČtem rodinná pouta. (…)
ýlánek 7
ěešení sporĤ ohlednČ styku
PĜi Ĝešení sporĤ ohlednČ styku soudní orgány pĜijmou veškerá vhodná opatĜení:
a) k zajištČní toho, aby oba rodiþe byli informováni o dĤležitosti, kterou pro dítČ a oba
z nich má zavedení a udržování pravidelného styku s dítČtem;
b) k tomu, aby rodiþe a další osoby mající rodinná pouta s dítČtem byli motivováni
k uzavĜení smírþí dohody upravující styk s dítČtem, a zvláštČ pak aby se k tomuto
použila rodinná mediace a další zpĤsoby Ĝešení sporĤ;
c) k tomu, aby si pĜed vydáním rozhodnutí zajistily dostatek informací, a to pĜedevším
od osob s rodiþovskou zodpovČdností, a tak rozhodly v nejlepším zájmu dítČte,
a pĜípadnČ si vyžádaly další informace od jiných pĜíslušných orgánĤ þi osob.
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Sociální práce v dČtském domovČ
Dalibor KĜepský

Cíle
Po prostudování této kapitoly budete:
• znát základní informace o procesu ústavní výchovy a o dČtském domovČ,
• mít obecné informace o hospodaĜení dČtského domova,
• zorientováni v používaných dokumentech pro sociální práci v dČtském domovČ,
• mít základní pĜedstavu o prolínání pedagogické a sociální práce v dČtském
domovČ,
• podrobnČ znát náplĖ práce pracovnice v dČtském domovČ.
PrĤvodce studiem
V následujícím textu nejprve objasníme problematiku dČtského domova. Uvedeme
právní normy, které þinnost tohoto zaĜízení upravují, pĜedložíme základní informace
o dČtských domovech obecnČ a zamČĜíme se i na oblast hospodaĜení dČtského domova.
Právní normy týkající se dČtských domovĤ
Právní nomy, které se nČjakým zpĤsobem dotýkají existence a þinnosti dČtských
domovĤ, lze rozdČlit do tĜí skupin – legislativa obecná (pĜípadnČ obecná legislativa
užívaná dČtskými domovy), legislativa obecnČ školská a legislativa speciální.
Obecná legislativa užívaná dČtskými domovy:
• Zákon þ. 359/1999 Sb., o sociálnČ právní ochranČ dČtí.
• Zákon þ. 94/1963, o rodinČ.
• Zákon þ. 262/2006 Sb., zákoník práce.
• PĜedpisy k bezpeþnosti a ochranČ zdraví pĜi práci a požární ochranČ.
• Hygienické pĜedpisy.
• Mzdové pĜedpisy.
• Ekonomické normy.
Legislativa obecnČ školská:
• Zákon þ. 561/2004 Sb., o pĜedškolním, základním, stĜedním, vyšším odborném
a jiném vzdČlávání (školský zákon).
• Zákon þ. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmČnČ nČkterých
zákonĤ.
• Vyhláška þ. 317/2005 Sb., ve znČní Vyhlášky þ. 412/2006 Sb., o dalším
vzdČlávání pedagogických pracovníkĤ, akreditaþní komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníkĤ.
Legislativa speciální:
• Zákon þ. 109/2002 Sb., v platném znČní, o výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy ve školských zaĜízeních a o preventivnČ výchovné péþi ve školských
zaĜízeních.
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Vyhláška þ. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy ve školských zaĜízeních,
Vyhláška þ. 60/2006 Sb., o postupu zjišĢování psychické zpĤsobilosti
pedagogických pracovníkĤ.

DČtský domov – základní informace
Podle výše zmínČného Zákona þ. 109/2002 Sb., v platném znČní, o výkonu ústavní
nebo ochranné výchovy ve školských zaĜízeních a o preventivnČ výchovné péþi
ve školských zaĜízeních, je úþelem dČtského domova zajišĢovat nezletilé osobČ,
a to zpravidla ve vČku od 3 do 18 let (pĜípadnČ zletilé osobČ do 19 let), na základČ
rozhodnutí soudu o naĜízení ústavní výchovy, náhradní výchovnou péþi v zájmu jeho
zdravého vývoje, Ĝádné výchovy a vzdČlávání.
DČtský domov však mĤže poskytovat plné pĜímé zaopatĜení i zletilé nezaopatĜené
osobČ po ukonþení výkonu ústavní výchovy, pokud se pĜipravuje na budoucí povolání,
nejdéle však do vČku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvČ mezi
nezaopatĜenou osobou a zaĜízením.
Podrobnosti o organizaci výchovnČ vzdČlávací þinnosti a péþe v zaĜízeních
a o zpĤsobech uplatĖování práv a povinností vymezených tímto zákonem dČtem nebo
osobám odpovČdným za výchovu, zaĜízením a stĜedisku stanoví vnitĜní Ĝád.
Úþelem dČtského domova je zajišĢovat péþi o dČti s naĜízenou ústavní výchovou,
které nemají závažné poruchy chování. Tyto dČti se vČtšinou vzdČlávají ve školách,
které nejsou souþástí dČtského domova.
Základní organizaþní jednotkou v dČtském domovČ je rodinná skupina,
tzv. „rodinka”. TvoĜí ji nejménČ šest a nejvíce osm dČtí zpravidla rĤzného vČku
a pohlaví. Sourozenci se zaĜazují do jedné rodinné skupiny; výjimeþnČ je možné
zaĜadit je do rĤzných rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdČlávacích nebo
zdravotních dĤvodĤ.
Pro provoz rodinné skupiny v dČtském domovČ a v dČtském domovČ se školou
zĜizovatel zaĜízení zajišĢuje:
• Ĝádné prostorové podmínky, jimiž jsou obývací pokoj, ložnice dČtí, pokoj
vychovatelĤ, kuchyĖka, sociální zaĜízení,
• vnitĜní vybavení, kterým je zejména nábytek pro uložení prádla, šatstva a obuvi
dČtí, knih, hraþek, sedací soupravy, psací stoly a židle, jídelní stĤl, bČžné
vybavení kuchynČ,
• materiální podmínky, jimiž jsou zejména prádlo, ošacení a obuv, bČžné domácí
elektrické pĜístroje, potĜeby pro vzdČlávání, audiovizuální a výpoþetní technika,
vybavení pro sport a turistiku, pro rekreaþní þinnost, pro cestování,
• podmínky pro osvČtlení, vytápČní, mikroklimatické podmínky, zásobování
vodou a úklid.
V rodinné skupinČ a ve výchovné skupinČ Ĝeditel zaĜízení zajišĢuje denní péþi
o dČti zpĤsobem obdobným jako v rodinČ, a to zpravidla tĜemi pedagogickými
pracovníky. Noþní služba v zaĜízeních je zajišĢována zpravidla pedagogickými
pracovníky a dbá o bezpeþnost dČtí v noþních hodinách zpravidla od 21 do 8 hodin.
V zájmu pĜípravy na budoucí samostatný život dítČte mĤže být v zaĜízení zĜízena
jedna nebo více samostatných bytových jednotek pro ubytování jednotlivých dČtí nebo
nejvýše tĜíþlenné skupiny dČtí, které se pĜipravují na odchod ze zaĜízení. Do tČchto
bytových jednotek mohou být umístČny dČti starší 16 let podle kritérií a za podmínek
stanovených vnitĜním Ĝádem zaĜízení.
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DČtský domov peþuje o dČti podle jejich individuálních potĜeb. Ve vztahu k dČtem
plní zejména úkoly výchovné, vzdČlávací a sociální.
Úkol (K1)
ZjistČte, jaký je rozdíl mezi dČtským domovem a dČtským diagnostickým ústavem.
HospodaĜení dČtského domova (DČtský domov a školní jídelna Olomouc)
Souþásti rozpoþtu:
• pĜímé náklady – náklady na platy a školní pomĤcky – na kraje pĜichází
z MŠMT ýR a kraje je pĜerozdČlují na své jednotlivé školy;
• nepĜímé náklady – jedná se o finanþní prostĜedky na provoz domova, tedy
od energií až po spotĜební materiál, napĜ. zubní pasty;
• investiþní prostĜedky – jednak vlastní IF, jednak investiþní úþelové dotace;
• pĜíjmy.
PĜíjmy dČtského domova:
• pĜíspČvek od rodiþĤ na úhradu péþe poskytované dČtem a nezaopatĜeným
osobám v zaĜízeních (tzv. ošetĜovné) podle Zákona þ. 109/2002 Sb., v platném
znČní (ve správním Ĝízení stanovuje zaĜízení),
• výživné od rodiþĤ, které je dáno rozhodnutím soudu o naĜízení ústavní výchovy
nebo uložení ochranné výchovy (podle § 103 Zákona þ. 94/1963 Sb., o rodinČ,
rozhodne-li soud o umístČní dítČte do ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
upraví vždy také rozsah vyživovací povinnosti rodiþĤ k dítČti),
• pĜíspČvek od dČtí z vlastních pĜíjmĤ podle Zákona þ. 109/2002 Sb., (zejména
a vČtšinou sirotþí dĤchod);
• pĜídavek na dítČ ze systému státní sociální podpory;
• granty a úþelové dotace mimo zĜizovatele;
• dary;
• pronájem movitých i nemovitých vČcí;
• doplĖková þinnost nejrĤznČjšího druhu, v našem pĜípadČ – kulturní akce,
speciální maloobchod a hostinská þinnost (strava pro cizí strávníky).
Výdaje dČtského domova
DČtský domov podle Zákona þ. 109/2002 Sb., v platném znČní, poskytuje péþi
jinak poskytovanou rodiþi nebo jinými osobami, kterým bylo dítČ svČĜeno do výchovy.
DČtský domov hradí:
• stravování, ubytování a ošacení; stravování v dČtském domovČ, ve školách,
internátech; ubytování v dČtském domovČ, internátech, kolejích; veškeré
ošacení, vþetnČ obuvi a obleþení speciálního, sportovního apod.;
• uþební potĜeby a pomĤcky – tedy uþebnice, sešity, psací a výtvarné potĜeby,
kalkulaþky, atlasy, pomĤcky do praxí, odborných pĜedmČtĤ apod.;
• úhrada nezbytnČ nutných nákladĤ na vzdČlávání – platby za lyžaĜské kurzy,
školy v pĜírodČ, exkurze, školní výlety, nČkdy školné apod.;
• úhrada nákladĤ na zdravotní péþi, léþiva a zdravotnické prostĜedky,
které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištČní, pokud nebyla péþe vyžádána
zákonnými zástupci – nadstandardní péþe, brýle, plomby, antikoncepce,
kosmetika, laser, kosmetické operace apod.;
• úhrada nákladĤ na dopravu do sídla školy.
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PĜíjmy

Výdaje

DČtský domov mĤže ještČ hradit:
• potĜeby pro využití volného þasu a rekreaci;
• náklady na kulturní, umČleckou, sportovní a oddechovou þinnost;
• náklady na soutČžní akce a rekreace;
• náklady na dopravu k osobám odpovČdným za výchovu.
Pro zájemce
Pár þísel z roku 2006 (DČtský domov a školní jídelna Olomouc)
Státní pĜíspČvek:
13 745 273 Kþ
z toho: mzdy + odvody:
9.000 200 Kþ
provozní prostĜedky:
3.413.000 Kþ
Vlastní pĜíjmy
pĜíspČvek od rodiþĤ:
sirotþí dĤchod:
pĜídavek na dítČ:
stravné vþetnČ režie:
pĜíjmy z nájmu:
vyþerpané dary:
ostatní pĜíjmy:

240 592 Kþ
111 373 Kþ
336 613 Kþ
242 434 Kþ
60 804 Kþ
507 232 Kþ
161 945 Kþ

Hodnota majetku DČtského domova
budova:
hĜištČ:
pozemek:
dlouhodobý nehmotný majetek:
dlouhodobý hmotný majetek:
drobný majetek:
majetek v provozu:
skladové zásoby:

28 622 785 Kþ
553 862 Kþ
1 156 320 Kþ
101 tis. Kþ
1,2 mil. Kþ
2,8 mil. Kþ
2,7 mil. Kþ
108 tis. Kþ

PrĤvodce studiem
Nyní se budeme podrobnČji vČnovat práci samotné sociální pracovnice v dČtském
domovČ. Uvedeme výþet jednotlivých kompetencí a úkolĤ, které v tomto zaĜízení
(které je typickým pĜíkladem prolínání sociální práce s výchovnou þinností) sociální
pracovnice plní.
Úkol – k zamyšlení
Zamyslete se nad tím, zda by mČly dČtské domovy patĜit do resortu práce a sociálních
vČcí nebo zda je správné, že jsou v resortu školství. Diskuse na toto téma je v souþasné
dobČ pomČrnČ aktuální. Je dČtský domov spíše sociální ústav nebo výchovné zaĜízení?
Zamyslete se také nad problematikou prolínání sociální a výchovné práce v dČtském
domovČ. Kde jsou styþné body?
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Základní druhy práce sociální pracovnice v dČtském domovČ
Práci sociální pracovnice v dČtském domovČ lze rozdČlit do následujících oblastí:
• povinnosti plynoucí ze Zákona þ. 109/2002 Sb., v platném znČní,
• povinnosti plynoucí ze zdravotního stavu dČtí,
• povinnosti plynoucí ze sociální situace dČtí,
• spolupráce se soudy,
• spolupráce s Policií ýR,
• spolupráce s orgánem sociálnČ právní ochrany dČtí,
• spolupráce se školami,
• spolupráce se zĜizovatelem,
• spolupráce s jinými subjekty.
Povinnosti plynoucí ze Zákona þ. 109/2002 Sb.
PĜijetí dítČte z diagnostického ústavu nebo z terénu
a) pĜevzetí kompletní dokumentace o dítČti,
b) hlášení pĜíjmu diagnostickému ústavu, pĜíslušnému orgánu sociálnČ právní ochrany
dČtí,
c) zkompletování a založení osobního spisu dítČte.
PropuštČní dítČte v plnoletosti
a) vyrovnání pohledávek a závazkĤ,
b) pĜedání výbavy nebo pĜíspČvku,
c) pĜedání event. naspoĜených finanþních prostĜedkĤ,
d) pĜedání všech dokladĤ – cestovní pas, obþanský prĤkaz, prĤkaz pojištČnce aj.,
e) pĜedání ošacení, které dítČti náleží,
f) ukonþení pĜijímaných plateb (sirotþí dĤchod, dávky státní sociální podpory).
Spolupráce se státním zastupitelstvím
a) úþast pĜi pravidelných kontrolách ze strany státního zastupitelství v DD,
b) poskytnutí spisĤ, materiálĤ o dČtech, podání vysvČtlení,
c) odstranČní nedostatkĤ.
Pobyty dČtí u zákonných zástupcĤ þi jiných osob
a) pĜijímání žádostí od rodiþĤ a jiných osob,
b) dotazy na orgán sociálnČ právní ochrany dČtí (dále jen OSPOD) podle trvalého
bydlištČ dítČte,
c) pĜedání dítČte rodiþĤm þi jiným osobám.
Vedení osobních spisĤ dČtí
a) spisy dČtí v DD,
b) spisy dlužníkĤ.
Vedení archivu spisĤ dČtí (archivace na dobu neurþitou)
Urþování pĜíspČvku rodiþĤm
a) celý proces správního Ĝízení,
b) sledování zmČn finanþní situace rodiþĤ – návaznost na nový pĜíspČvek,
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c) pravidelné kvartální hlášení rodiþĤm o stavu plateb, pĜeplatkĤ nebo nedoplatkĤ –
vyúþtování pĜíspČvku a výživného,
d) složitý proces vymáhání dluhĤ,
e) vedení ošetĜovného.
Tento bod patĜí ke stČžejním povinnostem sociální pracovnice a zabírá nejvČtší þást její
agendy.
Sledování zájmu rodiþĤ (vþetnČ pomoci pĜi kontaktování se dČtí s rodiþi).
Oznamování o nadcházejícím propuštČní dČtí.
PĜíprava smlouvy o setrvání v péþi DD pro dovršení zletilosti.

Zdravotní stav
dČtí

Povinnosti plynoucí ze zdravotního stavu dČtí
VyĜízení prĤkazu ZTP (zdravotnČ tČžce postiženého)
a) shromáždČní zpráv od odborných lékaĜĤ,
b) podání žádosti o pĜiznání mimoĜádných výhod.
ZaĜízení invalidního dĤchodu
a) shromáždČní lékaĜských zpráv – psychiatr, neurolog, ortoped, pedagogickopsychologická poradna, ORL, oþní apod.,
b) podání žádosti o pĜiznání dĤchodu.
Objednání a zaĜízení kompenzaþních pomĤcek (trojkolka, ortézy, protézy, ortopedická
obuv ad.)
Úrazy
a) pojistky, vedení pĜehledu uložených financí u jednotlivých dČtí, vklady.
LáznČ a ozdravovny
a) vyplnČní žádosti s lékaĜem,
b) vyplnČní dotazníkĤ, které láznČ potĜebují,
c) sociální zpráva.
Registrace dČtí u zdravotních pojišĢoven.
Registrace dČtí u praktického lékaĜe i odborných lékaĜĤ.
ZaĜízení souhlasu zákonných zástupcĤ s lékaĜským zákrokem.
SdČlení zmČny zdravotního stavu dČtí zákonným zástupcĤm (úrazy, nemoci, operace,
zhoršení zdravotního stavu apod.)
Založení a vedení jednoduchých záznamĤ o zdravotním stavu dČtí.
V pĜípadČ nutnosti doprovod dČtí k lékaĜi.

Sociální situace
dČtí

Povinnosti plynoucí ze sociální situace dČtí
Sirotþí dĤchod
a) shromažćování materiálĤ o všech zamČstnáních rodiþe,
b) podání žádosti ve spolupráci s OSPOD,
c) zmČna pĜíjemce sirotþího dĤchodu,
d) žádost na urþení zvláštního pĜíjemce sirotþího dĤchodu,
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e) vedení pĜehledu o naspoĜených finanþních prostĜedcích ze sirotþího dĤchodu,
f) spolupráce s ýeskou správou sociálního zabezpeþení v Praze.
PĜídavek na dítČ
a) potvrzení o studiu dítČte ze škol,
b) podání žádosti o výplatu dávek státní sociální podpory,
c) evidence plateb pĜídavkĤ na dítČ.
Porodné
a) podání žádosti za pĜípadné nezletilé matky.
Spolupráce se soudy
Podávání zpráv na vyžádání soudu (cca každých 6 mČsícĤ)
a) zprávy o dítČti,
b) zprávy o stavu dluhĤ a plateb rodiþĤ,
c) hlášení útČkĤ dČtí ze zaĜízení.

Soudy

Omezení, zrušení navrácení rodiþovské odpovČdnosti
a) podnČty k soudu,
b) zprávy a vyjádĜení.
Úþast na soudních jednáních.
Oblast náhradní rodinné péþe.
Kolizní opatrovnictví.
Vymáhání dluhĤ na pĜíspČvku rodiþĤ vþ. exekucí z dĤchodĤ a mezd a návrhĤ na
výkon. Rozhodnutí (pro tento úþel má sociální pracovnice plnou moc u všech soudĤ
v ýR).
Úkol (K2)
VysvČtlete, co znamená pojem „kolizní opatrovnictví“.
Spolupráce s Policií ýR
Podávání trestního oznámení pro zanedbání povinné výživy.
SvČdecké výpovČdi vþetnČ pĜehledĤ a zpráv.
Spolupráce s orgánem sociálnČ právní ochrany dČtí
Pravidelné návštČvy terénních sociálních pracovnic v DD (konzultace, rozhovory
s dČtmi).
Hlášení útČkĤ dČtí ze zaĜízení pĜíslušnému OSPOD.
Žádosti o stanoviska OSPOD k pobytu dítČte mimo ústav (tzv. „dovolenky“) u rodiþĤ
þi jiných fyzických osob. K tomuto OSPOD vydává souhlasné, pĜípadnČ nesouhlasné
stanovisko (§ 30 Zákona þ. 359/1999 Sb., o sociálnČ právní ochranČ dČtí, v platném
znČní).
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Policie R

Orgán sociáln
právní ochrany
dtí

Oblast náhradní rodinné péþe – zpracování podkladĤ pro poradní sbor
a) oznamovací povinnost o vhodných dČtech,
b) vyplĖování dotazníkĤ,
c) shromažćování potĜebných materiálĤ.
Písemné zprávy o dČtech na vyžádání.

Jiné subjekty

Spolupráce s jinými subjekty
Magistráty, mČstské úĜady (zĜízení cestovních pasĤ a obþanských prĤkazĤ)
a) vyplnČní žádosti a podání žádosti,
b) návštČva úĜadu s rodiþi,
c) vyzvednutí pasu a obþanského prĤkazu.
DČtský diagnostický ústav
a) hlášení zmČn v poþtech dČtí a v poþtu volných míst, pĜijetí, propuštČní,
b) shromažćování a pĜedávání dokumentace dČtí pĜi pĜemístČní do dČtského
diagnostického ústavu,
c) hlášení o situaci v DD.
Zdravotní pojišĢovny
a) registrace pojištČncĤ – hlášení zmČn,
b) cestovní pojištČní pĜi cestách do zahraniþí.
ZĜizovatel
a) návrhy odpisĤ nedobytných pohledávek,
b) odpisy nedobytných pohledávek,
c) spolupráce se smluvním exekutorem.
Školy
a) shromažćování a pĜedávání dokumentace u nových dČtí,
b) potvrzení o studiu,
c) souhlasy zákonných zástupcĤ na pĜihlášky do stĜedního školství a pĜi zmČnČ
zaškolení,
d) potvrzování omluvenek,
e) vyplĖování dotazníkĤ do škol.
Dopravní podnik, ýeské dráhy, jiní dopravci
a) vyĜízení žákovských prĤkazek a slev.
ÚĜady práce, kontaktní místa
a) zjišĢování evidence rodiþĤ na úĜadu práce,
b) zjišĢování evidence, eventuálnČ výše dávek.
Centrální evidence osob
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Spolupráce s rodiþi
PodobnČ jako u terénních sociálních pracovnic nezbývá þas ani prostor pro cílenou
práci dČtských domovĤ s rodiþi. Spolupráci neĜeší žádná právní norma, vše je ze strany
rodiþĤ dobrovolné. Stav, kdy dČtský domov stanovuje rodiþĤm pĜíspČvek na úhradu
péþe, podává trestní oznámení a svČdþí u soudu proti nim, bortí jakékoliv možné snahy
o dobré vztahy a spolupráci domova s rodiþi.
Pro zájemce
Informaþní letáþek pro rodiþe, jejichž dítČ bylo umístČno v dČtském domovČ
Vážení rodiþe (zákonní zástupci, osoby blízké)!
Vaše dítČ bylo umístČno na základČ soudního rozhodnutí a umístČnky dČtského
diagnostického ústavu do našeho dČtského domova. Tento letáþek má sloužit k tomu,
abyste se seznámili se základními údaji o našem domovČ a o pravidlech naší
spolupráce.
DČti a mládež se ocitají v domovech z nejrznČjších pĜíþin. Nejste jediní, komu se
to pĜihodilo. Pokud budete spolupracovat, urþitČ dosáhneme toho, aby se další život
dČtí vyvíjel k vaší spokojenosti. UpozorĖujeme vás ale na skuteþnost, že pokud
spolupracovat nebudete, mžete si pivodit adu nepíjemností.
innost dČtských domov se ídí Zákonem þ. 109/2002 Sb. a Vyhláškou 438/2006
Sb. VnitĜní Ĝád je základním vnitĜním dokumentem. Mžete si ho vyzvednout
v kancelái, je vyvČšen v domovČ na chodbČ. Je schvalován DČtským diagnostickým
ústavem (…) Vyhovuje všem právním normám ýeské republiky i mezinárodního práva.
Vašemu dítČti poskytneme plné pĜímé zaopatĜení, to znamená:
• stravování, ubytování a ošacení,
• uþební potĜeby a pomcky,
• úhradu nezbytnČ nutných náklad na vzdČlávání,
• úhradu náklad na veškeré léþení,
• kapesné, osobní dary a vČcnou þi finanþní pomoc pĜi odchodu z DD
v plnoletosti,
• úhradu náklad na dopravu do místa školy,
• náklady na zájmovou þinnost,
• náklady na rekreace v rámci DD a školy,
• náklady na jízdné dom (není z naší strany povinné).
DítČ mžete navštívit kdykoliv. Pokud se ohlásíte dopedu, zabezpeþíme, že dítČ
bude v domovČ. Pokud se neohlásíte, riskujete, že dítČ v domovČ nebude (škola,
kroužek, výlet, rekreace apod.) Mezi vaše základní práva patĜí:
• žádat a dostat informace o dítČti,
• udržovat kontakt s dítČtem, nebráni-li tomu závažné okolnosti,
• nárok na poradenskou službu ze strany DD ve vČcech výchovné péþe o dítČ,
• vyslovovat souhlas a nesouhlas s podstatnými vČcmi ohlednČ dČtí (pĜihláška
na stĜední školu, operace, lékaĜský zákrok, hospitalizace, pokud není akutní,
žádost o cestovní pas apod.).
Dále mžete:
• telefonovat dítČti, psát dopisy a pohledy, posílat balíþky, které neobsahují
alkohol, cigarety a nebezpeþné pĜedmČty,
• dávat dČtem vČcné i finanþní dary.
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Rodiþe

Mezi vaše základní povinnosti bude patĜit:
• pĜedat do domova veškerou dokumentaci dítČte – prĤkaz pojištČnce, cestovní
pas, obþanský prĤkaz, rodný list, poslední vysvČdþení ze školy, oþkovací prĤkaz,
popĜ. další dĤležité dokumenty,
• zajistit doprovod dítČte mladšího 15 let pĜi odjezdu z DD na návštČvu k vám
a od vás zpČt do DD,
• seznámit se s VnitĜním Ĝádem DD a dodržovat jeho ustanovení smČrem k vám,
• oznámit bezodkladnČ podstatné okolnosti z pobytu dítČte u vás, zejména
zdravotní a výchovné záležitosti,
• hlásit každou zmČnu bydlištČ, a to i pĜechodného.
Teć ta ménČ pĜíjemná þást. Vaší povinností je hradit dČtskému domovu pĜíspČvek
na zaopatĜení dítČte. Ten je odstupĖován ve své výši podle vČku dítČte od 1.000 Kþ
do 1.450 Kþ mČsíþnČ. V nejbližších dnech budete vyzváni pĜi zahájení správního Ĝízení,
abyste sdČlili domovu a doložili své pĜíjmy. Pokud vaše oficiální pĜíjmy dosáhnou jen
na životní minimum, pak nebudete platit nic. VČnujte, prosím, celému procesu
správního Ĝízení velkou pozornost. Pokud nebudete v tomto smČru spolupracovat, hrozí
vám zbyteþnČ hromadČní dluhu, popĜ. trestní stíhání pro zanedbání povinné výživy.
A to ani my ani vy pĜece nechceme. Proto þtČte pozornČ každý dopis, který od nás
dostanete. Pokud nČþemu nerozumíte, rádi vám to vysvČtlíme.
Pokud pobíráte pĜídavek na dítČ, bude vám pozastaven, ponČvadž ze zákona musí
být užit ve prospČch dítČte. Novým pĜíjemcem pĜídavku se staneme my. Vaší povinností
je v rámci správního Ĝízení hlásit neprodlenČ všechny zmČny, které nastaly – nové
zamČstnání, propuštČní z práce, evidence na úĜadu práce, pobírání podpory þi dávky
apod.
O vaše dítČ se bude starat tým všestrannČ vzdČlaných profesionálĤ. UrþitČ
nebudeme vašemu dítČti ani vám škodit. O vaše dítČ bude postaráno po všech
stránkách. MĤžete se spolehnout. TČšíme se na spolupráci s vámi.
Shrnutí
Text pĜiblížil základní informace o procesu ústavní výchovy v dČtském domovČ,
hospodaĜení dČtského domova a náplĖ práce pracovnice v dČtském domovČ.
Pojmy k zapamatování
DČtský domov, hospodaĜení dČtského domova, základní druhy práce sociální
pracovnice v dČtském domovČ.
Kontrolní otázky
• Které právní normy se týkají existence a þinnosti dČtského domova a jak je lze
rozdČlit?
• Co je hlavním úþelem dČtského domova?
• Jaké jsou možné zdroje pĜíjmĤ dČtského domova?
• Co vše musí a co mĤže dČtský domov hradit dČtem, které jsou v nČm umístČny?
• Jaké jsou hlavní skupiny povinností sociálního pracovníka v dČtském domovČ?
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Klíþ
K1: DČtský diagnostický ústav zajišĢuje diagnostiku dČtí s naĜízenou ústavní nebo
ochrannou výchovou, a na základČ ní s pĜihlédnutím k dalším skuteþnostem umisĢuje
dítČ do konkrétního zaĜízení ústavní výchovy (dČtský domov, dČtský domov se školou,
výchovný ústav).
K2: Kolizní opatrovnictví je druhem zákonného zastoupení, zĜízeného rozhodnutím
soudu, tj. opatrovnictví. Kolizní opatrovník je zvláštním zástupcem, povolaným hájit
zájmy osob zastoupených zákonným zástupcem, dojde-li ke stĜetu zájmu zákonného
zástupce a zastoupeného, nebo zájmy jednotlivých zastoupených osob týmž zákonným
zástupcem, dojde-li ke stĜetu mezi tČmito osobami.
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Práce s dítČtem po umístČní do dČtského domova
Vladimír Pašek

Cíle
Po prostudování této kapitoly budete:
• znát proces umísĢování dČtí do dČtského domova,
• umČt analyzovat adaptaþní období,
• umČt vysvČtlit význam programu rozvoje osobnosti,
• umČt popsat práci s dítČtem po jeho umístČní do dČtského domova.
PrĤvodce studiem
DĜíve, než se budeme zabývat procesem adaptace dítČte na umístČní do dČtského
domova, je tĜeba vymezit a struþnČ analyzovat dĤvody, které k umístČní dČtí do tohoto
zaĜízení obvykle vedou. Krátce také popíšeme samotný proces pĜijetí dítČte do dČtského
domova a nČkteré jeho právní a organizaþní náležitosti.
DĤvody umístČní dítČte do ústavní péþe
DĤvodĤ, které pĜedcházejí soudnímu rozhodnutí o umístČní dítČte do ústavní
výchovy, mĤže být mnoho. Pokud pomineme možnou kriminální þinnost dítČte, která
vede k jeho umístČní do výchovného ústavu, a budeme se zabývat výhradnČ dČtským
domovem, zjistíme, že spoleþným jmenovatelem tČchto dĤvodĤ jsou vždy rodiþe dítČte.
Nefungující rodina však mimo jiné jako primární dĤvod mĤže pĜedcházet i výše
zmiĖovanému kriminálnímu jednání dítČte.
Existují tĜi základní dĤvody, proþ rodiþe své dítČ do DD umísĢují, respektive proþ
je dítČ umístČno do DD na základČ soudního rozhodnutí. DČti jsou do ústavní výchovy
umísĢovány proto, že se o nČ rodiþe nemohou, neumČjí nebo nechtČjí starat.
Nemohu se
starat o své dítČ

Rodiþe se nemohou o své dítČ starat; dĤvody mohou být:
• ztráta zamČstnání, ekonomická slabost rodiny neumožĖující poskytnout dítČti
plné zaopatĜení
• ztráta bydlení
• zdravotní stav rodiþĤ
• nutnost opuštČní místa trvalého bydlištČ
• ztráta rodiþĤ.
VČtšina dČtí, které jsou umístČny v dČtských domovech, pochází ze sociálnČ
slabších vrstev. Ne vždy je však na vinČ slabší ekonomické situace rodiny nemožnost
pracovního uplatnČní rodiþĤ þi nízké výdČlky v zamČstnání. Svou roli zde v hojné míĜe
sehrává alkohol a nechuĢ k trvalému pracovnímu pomČru.
„Ideálem“ pro tento dĤvod by bylo dítČ, jehož rodiþe pĜišli o práci a pĜes jejich
veškerou snahu by se jim nepodaĜilo zajistit tolik finanþních prostĜedkĤ, aby mohli dítČ
plnČ zaopatĜovat. Takové dítČ však v DD není, rodiþe spíše svou špatnou finanþní
situaci ještČ umocĖují utrácením za alkohol. Špatné ekonomické podmínky v rodinČ
konþívají i ztrátou bydlení, což je také jeden z dĤvodĤ, který v koneþném dĤsledku
mĤže pĜivést dítČ do DD.
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Dále do této kategorie patĜí rodiþe, kteĜí se nemohou starat o své dítČ z dĤvodĤ
zdravotního stavu þi z dĤvodu nutného odlouþení od dítČte. Zpravidla jde o situace,
kdy se o dítČ stará pouze jeden z rodiþĤ, kterému je posléze nČjakou zdravotní
komplikací znemožnČno o dítČ ĜádnČ peþovat. I v druhém pĜípadČ je vČtšinou starost
o dítČ na bedrech jediného rodiþe, který musí místo trvalého pobytu opustit kvĤli práci
(výjimeþnČ) nebo kvĤli nástupu výkonu trestu nebo léþení (což jsou bohužel situace
bČžnČjší).
Další dĤvodem, proþ mĤže být dítČ umístČno do DD je ztráta rodiþĤ, zde máme
na mysli pĜedevším neoþekávané tragické události, po kterých zĤstává dítČ opuštČno.
Úplní sirotci jsou však v DD velkou výjimkou, zpravidla o takto postižené dČti peþují
pĜíbuzní, ti však také mohou splĖovat výše zmínČné podmínky (napĜ. zdravotní stav
prarodiþĤ). DítČ je poté zaĜazeno do ústavní péþe nebo do NRP.
Neumí se starat o své dítČ:
• mladí nedospČlí rodiþe
• rodiþe se silným sociálním postižením
• rodiþe s mentálním postižením.

Neumím se
starat o své dítČ

Tato kategorie rodiþĤ je velmi specifická. Nemožnost peþovat o své dítČ zde
nezáleží na ekonomickém þi materiálním zabezpeþení dítČte, jde spíše o absentující
invenci vlastního rozumového, emociálního a sociálního vybavení rodiþe v tom
nejširším spektru vĤþi vlastnímu dítČti.
U mladých, nedospČlých rodiþĤ, jde povČtšinou o neplánované rodiþovství.
ZámČrnČ je zde použit termín nedospČlý, protože ten v sobČ zahrnuje širší oblast
potenciálních rodiþĤ než termín nezletilí. U nezletilých je situace celkem pĜehledná,
pokud budeme uvažovat vČkové rozpČtí dané hranou zákona od 15 do 18 let. Pokud
zde vstoupí do Ĝešení neplánovaného rodiþovství rodiþe mladých rodiþĤ, mnohdy se
o dítČ dokážou postarat sami nebo mladým rodiþĤm po dobu nezbytnČ nutnou
vypomoci. Dovršení 18 roku vČku však není nutnou zárukou toho, že mladý jedinec
v sobČ skýtá veškeré vybavení pro péþi o dítČ. Jde zde nejen o složku praktickou,
ale i o citové, rozumové, emoþní a sociální dovednosti. Pokud tedy selžou „rodiþe
rodiþĤ“, nebo prostČ možnost jejich zaangažování neexistuje (mladé matky v ústavní
péþi), je takové dítČ umístČno do ústavní výchovy.
Nelze též opomenout rodiþe, kteĜí svĤj vlastní život prožili v sociálnČ nuzných
podmínkách a jejich emoþní, sociální a rozumová výbava tak není na odpovídající
úrovni, aby mohli peþovat o své vlastní dítČ. Tento dĤvod se mĤže pĜekrývat
s pĜedešlou kategorií „nemohu se starat o své dítČ“, je však potĜeba obČ kategorie
peþlivČ odlišit. Mnohdy právČ vnitĜní sociální výbava rodiþe vede k jeho složité
sociální situaci, která má za následek „materiální a ekonomickou nemožnost“ péþe
o své dítČ.
DČti rodiþĤ s mentálním postižením þi nižší hladinou IQ jsou na tom obdobnČ, jako
dČti z pĜedešlých dvou uvedených odstavcĤ. Rozdíl mĤžeme spatĜovat pouze v absenci
vztahu a lásky k dítČti. Tu i mentálnČ postižený rodiþ dokáže zachovat, na rozdíl právČ
od rodiþe, jemuž chybí sociální cítČní.
Rodiþe se nechtČjí starat o své dítČ z dĤvodu:
• psychické a sociální nevyzrálosti
• znásilnČní.

Nechci se
starat o své dítČ
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Velmi polemická a nejzávažnČjší kategorie. DĤvody, kvĤli kterým se rodiþe vzdají
svého dítČte s pevným rozhodnutím. „Nechci se o nČj starat.“ Snad nelze rozumovČ
objasnit. Takové rozhodnutí mĤže mít souvislost s psychickou nevyzrálostí rodiþe,
s neschopností se o dítČ starat. Polemizovat mĤžeme v tČchto pĜípadech právČ o tom,
proþ takoví rodiþe dítČ na svČt pĜivedli. Snad jediným rozumovČ zdĤvodnitelným
rozhodnutím mĤže být situace znásilnČné matky, která si po porodu vsugeruje, že dítČ
bude doživotní pĜipomínkou tČch nejhrĤznČjších a nejotĜesnČjších chvil v jejím životČ.
Jak již bylo zmínČno, dĤvodem odložení svého dítČte mĤže být neschopnost se
o nČj starat. V takovéto situaci, a vĤbec souhrnnČ ve všech dĤvodech, které rodiþe
vedou k tomu, aby se o své dítČ nestarali, je ideální, pokud si toto rodiþe uvČdomí
a ujasní ještČ pĜed porodem dítČte. Novorozenec tak mĤže být ihned po porodu pĜedán
do náhradní rodinné péþe a vyhne se tak vyrĤstání v ústavní výchovČ.
Ne vždy si však rodiþe, jsou schopni uvČdomit svou neochotu starat se o dítČ již
v této dobČ. ýasto jde o dlouhodobý proces, kdy rodiþe teprve dospívají k rozhodnutí,
že se o dítČ nechtČjí starat. Zde už mohou vstupovat na scénu i dĤvody ekonomické
a finanþní, stále se však prolínají s psychickou nevyzrálostí rodiþĤ. Takovéto odložené
dítČ už vČtšinou putuje do ústavní výchovy, a aþkoliv je tzv. právnČ volné, jeho
zaĜazení do NRP je vzhledem k jeho vČku složitČjší.
Do této kategorie patĜí i rodiþe, kteĜí se o dítČ starat sami nechtČjí, bohužel pro dítČ,
se v nich ale obþas probouzí jakýsi pseudocit k dítČti, kdy jsou schopni jednorázovČ
dítČ zahrnout láskou, dárky a sliby, naþež o sobČ nedají dlouhý þas vČdČt a sliby
zĤstanou nesplnČny.
Vymezení a pĜesné definování kategorií „nemohu“, „neumím“, „nechci“ mĤže
na první pohled vypadat velmi zjednodušenČ a mnohdy až ponČkud extrémnČ.
Kategorie jsou však vymezeny tak, aby od sebe oddČlovaly jasnČ a þitelnČ kategorie
ostatní. V praxi se však vČtšinou setkáváme s kombinacemi všech tĜí kategorií,
které mohou být vzájemnČ provázány, vzájemnČ ovlivĖovat jedna druhou.
Pro pedagogy v DD by mČlo být nutností vČdČt o každém dítČti, z jakého dĤvodu je
do ústavní péþe umístČno. Znalost tohoto faktu mĤže ovlivnit nejen adaptaþní období
dítČte, ale celý jeho život v DD. Spolupráce s rodiþi je totiž jedním z bodĤ programu
rozvoje osobnosti.

UmístČní dítČte
do dČtského
domova

Legislativní normy upravující proces umísĢování dítČte do DD
UmístČní dítČte do zaĜízení pro výkon ústavní výchovy se dČje podle zákona
þ. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zaĜízeních a o preventivnČ výchovné péþi ve školských zaĜízeních.
Tato základní legislativní norma, kterou se Ĝídí celý proces výkonu ústavní
výchovy (dále jen ÚV), prošla poslední zmČnou dne 19. srpna 2005.
Zákon vymezuje a popisuje jednotlivá zaĜízení pro výkon ÚV, kterými jsou:
• diagnostický ústav (DÚ),
• dČtský domov (DD),
• dČtský domov se školou (DDŠ),
• výchovný ústav (VÚ).
Proces umístČní dítČte do zaĜízení pro výkon ÚV je popsán v § 5 zákona
þ. 109/2002 Sb., v platném znČní, ve kterém je popsán diagnostický ústav jako zaĜízení
pro diagnostiku, které je nadĜízené ostatním zaĜízením pro výkon ÚV uvedených
v pĜedchozích bodech. Do diagnostického ústavu pĜichází dČti na základČ soudem
vydaného rozsudku þi pĜedbČžného opatĜení o naĜízení ÚV, odkud jsou po provedení
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diagnostiky (zpravidla 8 týdnĤ – § 5, odst. 6 zákona þ. 109/2002 Sb., v platném znČní)
umístČny do jmenovaných zaĜízení pro výkon ÚV. Diagnostický ústav je jediným
zaĜízením, které mĤže naĜídit umístČní dítČte do DD, DDŠ anebo VÚ. Výjimku tvoĜí
pouze § 5, odst. 7 zákona þ. 109/2002 Sb., v platném znČní, dle nČjž mĤže o umístČní
dítČte rozhodnout ještČ MŠMT.
PĜijetí dítČte do DD
Do dČtského domova se pĜijímají dČti výhradnČ prostĜednictvím místnČ pĜíslušného
dČtského diagnostického ústavu. PĜijmout dítČ z diagnostického ústavu v územním
obvodu jiného diagnostického ústavu lze po pĜedchozí dohodČ s místnČ pĜíslušným
dČtským diagnostickým ústavem a orgánem sociálnČ právní ochrany dČtí, který dítČ
eviduje. O pĜijetí mĤže rozhodnout i MŠMT. PĜijetí dítČte v DD je pĜítomen vždy
Ĝeditel, eventuálnČ vychovatel a sociální pracovnice.
Povinná dokumentace
Sociální pracovnice pĜevezme veškerou dokumentaci o dítČti, zvláštČ pak:
• Diagnostickou zprávu (vypracována dČtským diagnostickým ústavem),
která obsahuje dĤvod zaĜazení dítČte do DD, skládá se z psychologické
a etopedické zprávy, popisující chování, jednání a školní úspČšnost dítČte
a obsahující také doporuþení, kterými se má Ĝídit vychovatel pĜi své
pedagogické práci (eventuelnČ varování pĜed vznikem možných konfliktních
a rizikových situací).
• Program rozvoje osobnosti, pokud byl vypracován (jen v pĜípadČ pĜijetí z DDÚ,
DÚM þi jiného DD, a to i kojeneckého ústavu) osobní list.
• LékaĜskou dokumentaci.
• PrĤkaz ZP.
• Rodný list.
• Pravomocný rozsudek nebo vykonatelné, pĜípadnČ pravomocné usnesení
o pĜedbČžném opatĜení pĜíslušného soudu.
• Obþanský prĤkaz, vlastní-li ho dítČ.
• Poslední vysvČdþení, katalogový list žáka.
• Cestovní pas.
• Oþkovací prĤkaz.
• Zprávu pediatra ne starší tĜí dnĤ o zdravotní zpĤsobilosti k zaþlenČní
do kolektivu dČtí.

Dokumentace
o dítČti

Sociální pracovnice oznámí pĜijetí písemnČ do tĜí dnĤ od pĜijetí dítČte do DD
pĜíslušnému soudu, orgánu sociálnČ právní ochrany dČtí a osobám odpovČdným
za výchovu. DČtskému diagnostickému ústavu oznámí pĜijetí dítČte do 24 hodin
od pĜijetí. Osobám odpovČdným za výchovu navíc sdČlí základní informace o DD,
návštČvách, vyživovací povinnosti, kontaktech na DD apod. a zašle vnitĜní Ĝád DD.
Úvodní pohovor
Vychovatel zajistí ubytování dítČte, vstupní lékaĜskou prohlídku, vybavení dítČte
prádlem, školním vybavením, hygienickým vybavením apod. Vstupní pohovor
s dítČtem provádí Ĝeditel nebo vedoucí vychovatel, který dítČ mimo jiné seznámí s jeho
právy a povinnostmi.
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Vstupní
pohovor
s dítČtem

Pro zájemce
Práva a povinnosti dítČte v dČtském domovČ jsou dány v novele Zákona þ. 109/2002
Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaĜízeních
a o preventivnČ výchovné péþi ve školských zaĜízeních, ze dne 19. srpna 2005, a to
v § 20, odst. 1 a 2.

Hlediska
zaĜazení
do rodinné
skupiny

ZaĜazení dítČte do rodinné skupiny
O zaĜazení dítČte do rodinné skupiny rozhoduje Ĝeditel a vedoucí vychovatel
po konzultaci s vychovateli a sociální pracovnicí. DítČ je zaĜazováno do rodinné
skupiny podle následujících hledisek:
• volné místo v kapacitČ skupiny,
• pĜítomnost sourozencĤ ve skupinČ,
• pĜítomnost vČkovČ þi zájmovČ blízkých dČtí ve skupinČ,
• vhodnost pedagogĤ ve skupinČ pro daný typ dítČte.
Sourozenci se zaĜazují do jedné rodinné skupiny, pokud tomu nebrání výchovné,
vzdČlávací þi zdravotní dĤvody. PĜíchod dítČte do DD bývá avizován dopĜedu, þasto
dostateþnČ dlouhou dobu, aby bylo možné pro dítČ pĜipravit místo v rodinné skupinČ.
Pro zájemce
S pĜechodem na nový systém skupin s osmi dČtmi se dČtské domovy potýkají s jedním
negativem tohoto zákona, které ovšem nelze jinak Ĝešit. Snížila se variabilita skupin,
pĜi poþtu 15 dČtí ve skupinČ se na uvolnČné místo dalo pĜiĜadit „jakékoliv“ dítČ,
aniž by se mČnilo složení skupiny. Nyní je situace svízelnČjší, uvolnČná místa
ve skupinách odpovídají vždy urþitému typu dítČte a tak reálnČ hrozí, že pĜi nutnosti
umístČní dítČte typovČ nezapadajícího na volné místo ve skupinČ, musí nutnČ dojít
k „zemČtĜesení“, tedy pohybu dČtí mezi skupinami, tak aby se našlo odpovídající místo.
Vzhledem k tomu, že k obdobné situaci mĤže docházet nČkolikrát roþnČ, bylo nasnadČ
hledat co nejpĜijatelnČjší Ĝešení. Na Olomoucku zaþal ve spolupráci s DČtským
diagnostickým ústavem Svatý Kopeþek fungovat systém komunikace mezi domovy.
Ty pĜedkládají diagnostickému ústavu své „požadavky“ na dČti, tedy seznam volných
þi v brzké dobČ uvolnČných míst s popisem místní situace a žádostí o vhodný typ dítČte
(napĜ. „ke dni 6. 6. 2006 se nám uvolní místo na trojlĤžkovém pokoji, zde zĤstanou dvČ
dívky ve vČku 15 a 18 let, obČ jsou žaþkami SOU obor cukráĜka, máme tedy volné místo
pro dívku bez sourozence þi sourozencĤ ve vČku 15 let a výše, nejlépe uþĖovského
oboru“).
PrĤvodce studiem
Poté, co jsme nastínili nČkteré dĤležité momenty, které provázejí samotné pĜijetí dítČte
do dČtského domova, se mĤžeme vČnovat tomu, jak se dítČ na prostĜedí ústavní výchovy
adaptuje. Budeme se zabývat adaptaþním obdobím dítČte v dČtském domovČ a oblastmi
þinností a dovedností, které by dítČ po skonþení této doby mČlo zvládnout. DetailnČji se
pak zastavíme u Programu rozvoje osobnosti, který pĜedstavuje nástroj plánování
a realizace konkrétních þinností v nejrĤznČjších aspektech výchovy v dČtském domovČ.

Proces
adaptace

Adaptaþní období dítČte v dČtském domovČ
Procesem adaptace prochází každý þlovČk mnohokrát za život, z pĜirozeného
rodinného prostĜedí, kde v ideálním pĜípadČ fungující rodiny žije s obČma rodiþi,
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pĜichází postupem þasu zásadní zmČny prostĜedí, kolektivu a sociálních skupin, kam
dítČ vzhledem ke svému pĜirozenému vývoji patĜí a inklinuje. PĜichází tak do mateĜské
školy, základní školy, v prĤbČhu svého dČtství se adaptuje v zájmových mimoškolních
skupinách, hledá svou sociální roli mezi vrstevníky a kamarády, ve starším vČku si
adaptaþní proces zopakuje na stĜední þi vysoké škole, zde už je adaptace umocnČna
i zásadní zmČnou životního stylu, kdy mladý þlovČk þastokrát opouští každodenní
rodinné zázemí a pĜes týden pobývá na internátu, vysokoškolských kolejích þi jiných
ubytovacích zaĜízeních. Tím však adaptace jedince zdaleka nekonþí, pĜichází pracovní
kolektiv, vlastní rodina. PĜi vyjmenování tČchto základních životních zmČn si mĤžeme
uvČdomit, že adaptaþní proces se Ĝídí nejen kolektivem, do kterého jedinec pĜichází,
ale i dobou, po kterou bude jedinec v kolektivu žít. Jinak tedy pĜistupuje k adaptaci
na krátkodobý þas (jako jsou napĜíklad dČtské tábory, zájmové kroužky, z hlediska
délky lidského života je možné za krátkodobČjší považovat i návštČvu jednotlivých
školních zaĜízení, což ovšem závisí na individualitČ osobnosti daného jedince),
jinak pĜistupuje k adaptaci na delší životní období.
Pokud hovoĜíme o adaptaci dítČte v dČtském domovČ, je potĜeba si uvČdomit,
že jde ve vČtšinČ pĜípadĤ o adaptaci na dlouhé þasové období, zpravidla na celé období
dČtství a dospívání dítČte. NejvýznamnČjším specifikem je ovšem zcela zásadní zmČna
prostĜedí, zmČna životního stylu, ze kterého nebývá návratu. Pokud žije dítČ
ve fungující rodinČ, jeho adaptace na nejrĤznČjší výše zmiĖované kolektivy a prostĜedí
je usnadnČna podporou ze strany rodiny. DítČ navíc tráví v tČchto kolektivech jen
pomČrnou þást svého þasu, po jeho uplynutí se vrací zpČt do rodinného prostĜedí.
To u adaptace na život v DČtském domovČ þi jiném zaĜízení pro výkon ústavní
výchovy neplatí. DítČ se totiž adaptuje na prostĜedí, které mu má právČ rodinu nahradit,
které bude zázemím, do nČjž se dítČ bude vracet.
Adaptaþní období dítČte je þasový úsek, po který by mČlo dítČ zvládnout základní
þinnosti a dovednosti tak, jak je pĜináší bČžný život v dČtském domovČ. Specifika
zvládání a koneþného zvládnutí tohoto období závisí na individualitČ dítČte.
Na koneþné úspČšné adaptaci se podílí mnoho faktorĤ, které ovlivĖují jak délku,
tak i kvalitu adaptace.
Pro zájemce
V nedávné minulosti, pĜed uvedením novely Zákona þ. 109/2002 Sb., v platném znČní,
do praxe, mČlo adaptaþní období svá specifika, která se odrážela nejen od osobnosti
dítČte, které pĜicházelo do ústavní péþe, záviselo i na složení výchovné skupiny,
do které bylo dítČ pĜiĜazeno. Zde je potĜeba si uvČdomit, že tehdejší legislativa
povolovala v jedné výchovné skupinČ patnáct dČtí, o které se starali dva vychovatelé,
stĜídající se v pravidelných smČnách. Plný poþet dČtí ve skupinČ nebyl žádnou
výjimkou, vzhledem k naplnČnosti domovĤ v celé republice byly spíš výjimeþné domovy
þi skupiny, které poþtu 15 dČtí nedosahovaly. I když se na novČ pĜíchozí dítČ a jeho
adaptaþní období kladla zvláštní pozornost, i když se adaptaþní období dokumentovalo,
jistá anonymita velké skupiny skrývala malé, leþ mnohdy významné detaily,
které zĤstávaly pedagogickým pracovníkĤm þasto utajeny a které mČly v budoucnu vliv
nejen na celkové chování dítČte, ale i na jeho sociální zaĜazení do kolektivu dČtí. Velmi
tedy záleželo na osobnosti dítČte samotného, na jeho schopnosti prosazení se.
V souþasné dobČ již Zákon þ. 109/2002 Sb., v platném znČní, stanovuje poþet dČtí
v rodinné skupinČ na maximální poþet osm, minimem pro fungování skupiny je šest
dČtí. Velmi významnou roli hraje i pĜejmenování skupin, z dĜívČjší „výchovné“ se stala
„rodinná“. To zcela zĜetelnČ dokumentuje trend, kterým se pedagogicko-výchovné
pĤsobení v dČtských domovech již dlouhodobČ ubírá.
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Oblasti adaptace dítČte v dČtském domovČ
ýinnosti a dovednosti, které by dítČ po skonþení adaptaþního období mČlo zvládat,
lze rozdČlit do nČkolika oblastí:
• veškeré režimové záležitosti, týkající se bČžného života v dČtském domovČ,
• zvládnutí školní docházky, akceptování spolupráce se školou,
• pĜevzetí své sociální role v rodinné skupinČ,
• získání dĤvČry v pedagogické pracovníky,
• vymezení svých zájmových þinností.

Režim dne

Veškeré režimové záležitosti, týkající se bČžného života v dČtském domovČ
Život v dČtském domovČ má svá specifika. Aþkoliv je souþasným trendem
vytváĜení rodinného zázemí v tČchto zaĜízeních pro výkon ústavní výchovy, nelze se
zbavit urþitých specifik, která jsou pro Ĝízení vČtšího kolektivu dČtí nutná. Musí tedy
existovat denní režim, vnitĜní Ĝád, kterému se musí dČti pĜizpĤsobovat. Ten upravuje
nejen jakési orientaþní hodinové rozdČlení bČžného všedního, ale i víkendového,
sváteþního þi prázdninového dne (dČtský domov je zaĜízením s celoroþním
nepĜetržitým provozem) a organizaci volného þasu dČtí. Stanovuje podmínky,
za kterých dČti mohou se svým volným þasem libovolnČ nakládat. SamozĜejmČ jakýsi
„denní režim“ má každá správnČ fungující rodina, v ní však není podložen
dokumentací a zejména úzkostlivým dodržováním pravidel, jak je tomu právČ
v dČtském domovČ. DČje se tak proto, aby byla zachována co nejvČtší jednotnost
v pĜístupu pedagogĤ k dČtem alespoĖ v tČch nejzákladnČjších záležitostech.
DítČ by tedy mČlo po skonþení adaptaþního období:
• znát denní režim zaĜízení a akceptovat ho,
• znát své povinnosti a práva vyplývající z vnitĜního Ĝádu.
Pro zájemce
Režim dne bČhem pracovních dnĤ
od 5.00
individuální budíþek pro jednotlivce, zejm. uþnČ na praxi apod.
06.30
budíþek, osobní hygiena, úklid a úprava ložnic, oblékání
07.00
snídanČ
07.15
pĜíprava na odchod do škol, odchod do škol a MŠ
12.00 – 14.00
obČd dČtí ve skupinách podle návratu ze škol
od 12.00
návraty dČtí ze škol
12.30 – 16.00
odpoþinek, pĜíprava na vyuþování, zájmové kroužky, plnČní
ProgramĤ rozvoje osobnosti
16.00
svaþina
16.15 – 18.00
zájmová a rekreaþní þinnost, pĜípadnČ pĜíprava na vyuþování,
zájmové kroužky, plnČní úkolĤ Programu rozvoje osobnosti dČtí,
osobní volno
18.00
veþeĜe
18.15 – 20.00
úklid spoleþných prostor, péþe o obuv a ošacení, osobní hygiena,
individuální þinnost, zájmové kroužky, plnČní Programu rozvoje
osobnosti, pĜíprava na veþerku, volné vycházky u starších dČtí
20.00
veþerka pro nejmenší dČti
20.00 – 21.00
individuální zájmová þinnost, osobní volno (vycházka, TV, PC,
þetba, hudba, rozhovory atd.)
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21.00 – 22.00

druhá veþeĜe pro chlapce nad 15 let vČku
veþerka pro ostatní dČti dle vČku.

Zvládnutí školní docházky, akceptování spolupráce se školou
Nedodržování školní docházky, vyhýbání se školním povinnostem bývá þasto
jeden z dĤvodĤ, proþ jsou dČti do dČtského domova umísĢovány. Zanedbávání školy
však nebývá ve vČtšinČ pĜípadĤ zpĤsobeno jednostrannČ dítČtem, je dĤsledkem špatnČ
fungující rodiny, nezájmu rodiþĤ. Protože je vzdČlávací složka pedagogického
pĤsobení jednou z hlavních priorit pedagogické práce v DČtském domovČ a vzdČlání
dČtí je velmi dĤležitým faktorem, který ovlivĖuje vstup dítČte do samostatného života,
je na plnČní školních povinností kladen ze strany pedagogĤ velký dĤraz.
DítČ by tedy mČlo po skonþení adaptaþního období:
• smČĜovat k pochopení dĤležitosti vzdČlání ve vztahu k budoucnosti vlastního
uplatnČní dítČte v samostatném životČ,
• akceptovat pravidlo „dennČ nČco pro školu“,
• svou školní docházku a pĜípravu na vyuþování chápat jako povinnost i jako
rozvoj vlastní osobnosti,
• nevyhýbat se školní docházce, plnČní pĜípravy na vyuþování,
• akceptovat spolupráci se školou (spolupráce pedagogĤ s uþiteli na jednotlivých
školách; zejména na uþĖovských zaĜízeních, stĜedních školách a þastokrát
i speciálních školách základních, jsou pedagogové DD þasto jedinými,
kteĜí se zajímají o prospČch a chování dČtí ve škole)
PĜevzetí své sociální role v rodinné skupinČ
DítČ do dČtského domova pĜichází vždy v situaci, kdy je oþekáváno kolektivem
rodinné skupiny. Jsou i pĜípady, kdy do domova pĜichází dítČ, které má již v tomto
zaĜízení, dle zákona, umístČno svého nebo své sourozence. Tím bývá jeho adaptace
na získání urþitého postavení v kolektivu usnadnČna. Ne každý má však štČstí kráþet
vyšlapanou pČšinou. V ten moment musí být pĜipraven vychovatel – pedagog, který
zaþlenČní dítČte do kolektivu koriguje s pĜihlédnutím k jeho aktuálnímu stavu,
schopnostem, intelektu, vČku. Vychovatel musí být nejen nápomocen novČ
pĜicházejícímu dítČti, musí též plnit roli poradce celé rodinné skupiny a formou þastých
pohovorĤ, aĢ už skupinových þi individuálních, smČrovat ostatní dČti k pĜijetí nového
þlena skupiny.
PĜevzetí sociální role, vybudování si pevného místa v hierarchii skupiny i celého
kolektivu DD, bývá þasto nejsložitČjším adaptaþním procesem, s þasto nejdelším
prĤbČhem. DítČ mĤže akceptovat vnitĜní Ĝád, mĤže zaþít vnímat pozitivnČ své školní
povinnosti bČhem nČkolika dní, adaptace na skupinu však mĤže být velmi zdlouhavá,
známé jsou i pĜípady, kdy dítČ do kolektivu skupiny nezapadne, úþast na spoleþných
skupinových akcích odmítá, svou sociální roli ve skupinČ bere jako urþitý kompromis
a je ochotné podílet se pouze na režimových záležitostech.
Získání dĤvČry v pedagogické pracovníky
Jednou z podmínek zaĜazení dítČte do rodinné skupiny je dle VnitĜního Ĝádu DD
„vhodnost pedagogĤ ve skupinČ pro daný typ dítČte“. Aþkoliv v domovČ pracují
profesionálové, kteĜí jsou díky svému pedagogickému vzdČlání pĜipraveni
na jakoukoliv alternativu ve složení skupiny, je nutno na jejich „vhodnost“ pohlížet
zejména ze strany dítČte. Ne každému dítČti sedí autoritativní vychovatel, ne každé dítČ
je vhodné a pĜístupné demokratickému vedení. Záleží také na porovnání vČku dítČte
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a vychovatele, v DD pracují pedagogové všech vČkových skupin z dĤvodu suplování
rodinného prostĜedí, mladí jsou pro dČti staršími sourozenci, se zvyšujícím se vČkem
potom pĜebírají roli rodiþe až po nejvyšší generaþní rozdíl, v nČmž pĜichází role
prarodiþĤ.
DĤležité je také zájmové zamČĜení vychovatele, práce pedagoga v DD sebou totiž
pĜináší možnost realizovat v praxi své zájmy a koníþky a stává se tak pro vychovatele
velmi atraktivní. Spektrum zájmu pedagogĤ by mČlo být co nejširší. Pracují tu
výtvarníci, keramici, hudebníci, sportovci, kteĜí jsou s dČtmi schopni realizovat snad
veškeré þinnosti ve svém zájmovém oboru. Výjimeþné mezi koníþky vychovatelĤ
nejsou ani domácí práce, zejména vaĜení a peþení, to je samozĜejmČ velmi úzce spjaté
s programem rozvoje osobnosti a pĜípravou na vstup do samostatného života.
„Vhodnost pedagoga“ má tedy mnoho variant, na nČž je tĜeba pohlížet
pĜi umísĢování dČtí do rodinné skupiny. PĜi rozhodování, kam bude dítČ umístČno,
se vychází pĜedevším z diagnostické zprávy a z informací, které o dítČti dopĜedu
poskytuje diagnostický ústav. V souþasné dobČ, zejména díky dobré informovanosti
a spolupráci s DDÚ, se daĜí zohledĖovat pĜi umístČní dítČte i vhodnost pedagoga,
což nemusí být vždy nutnČ pravidlem, hlavnČ kvĤli naplnČní skupin. Poté je nutné
zvážit „menší zlo“, to znamená, rozhodnout, zda bude vhodnČjší umístit dítČ k ménČ
vhodnému vychovateli, nebo pĜesunovat dČti mezi skupinami.
Vhodnost pedagoga je velmi nutná k navázání fungujícího vztahu vychovatel –
dítČ, který by mČl být postaven na co nejvČtší oboustranné dĤvČĜe. Stává se, že dítČ
po svém umístČní zaþne inklinovat k jinému dospČlému þlovČku než ke svému
vychovateli ve skupinČ. Na to jsou však pracovníci DD pĜipraveni. ObecnČ platí,
že v domovČ má každé dítČ svého dospČlého, ke kterému vzhlíží s dĤvČrou,
samozĜejmČ najdou se i dČti, zejména ty, které do DD pĜichází ve starším vČku,
které nenavážou vztah vzájemné dĤvČry s nikým.

Zájmy a volný
þas

Vymezení svých zájmových þinností
Možnost realizace zájmĤ a koníþkĤ je pro adaptaci dítČte velmi dĤležitá. Nabízí
možnost seberealizace a tlumí obtížnost pĜechodu dítČte do nového prostĜedí. Jak bylo
zmínČno, samotný DD mĤže, díky bohatým zájmĤm svých pedagogĤ, nabídnout
širokou škálu zájmových þinností, aĢ už ve formČ rekreaþní þi organizované,
pravidelné režimové. Zájmy dČtí o daný druh þinnosti mnohdy pĜesahují rámec
možností DD, zejména možností þasových (napĜ. pedagog, aþkoliv kvalitní klavírista,
nemá þas a prostor se v DD vČnovat jednomu dítČti a uþit ho hĜe na klavír). Olomoucký
DD využívá své polohy ve stĜedu mČsta, díky které jsou dostupná všechna zaĜízení,
zabývající se volnoþasovými aktivitami dČtí a mládeže, jako jsou ZUŠ, DDM,
sportovní oddíly, jazykové školy. DítČ tak má pĜi své adaptaci možnost výbČru dané
zájmové þinnosti, nČkdy již pĜichází do DD jako þlen nČjakého oddílu þi kroužku,
i když to se dČje zpravidla po jeho pĜechodu z jiného ústavního zaĜízení. DČti
pĜicházející z nefungujících rodin navštČvují pravidelné zájmové kroužky pĜed svým
pĜíchodem do DD jen zcela výjimeþnČ.
Program rozvoje osobnosti
Program rozvoje osobnosti je dĤležitý závazný pedagogický dokument, urþený
k pĜehlednému plánování konkrétních þinností v nejrĤznČjších aspektech výchovy,
jehož hlavním cílem je pĜipravit komplexnČ dítČ pro vstup do samostatného života.
Program rozvoje osobnosti eviduje, kontroluje a po grafické stránce sjednocuje vedoucí
vychovatel.
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Program rozvoje osobnosti (dále jen PRO) obsahuje:
• úvodní stranu se jménem dítČte, datem jeho narození, datem pĜijetí do DD,
anamnézou a popisem zvládaných þinností pĜi pĜijetí dítČte do DD;
• pracovní listy pro jednotlivé aspekty PRO, urþené k prĤbČžnému záznamu
plnČní þinností;
• list programu, tzn. plán na školní rok – eviduje vedoucí vychovatel;
• list vyhodnocení PRO – eviduje vedoucí vychovatel.
PRO zpracovává, vede, vyhodnocuje kmenový vychovatel u své rodinné skupiny
každému dítČti. PĜi tvorbČ a zpracování PRO vychází kmenový vychovatel z podnČtĤ
ostatních vychovatelĤ, vychovatelky MŠ, asistentĤ vychovatele a pomocných
vychovatelek. Na základČ tČchto podnČtĤ i svých vlastních realizovaných þinností vede
kmenový vychovatel prĤbČžné záznamy v pracovních listech bČhem celého školního
roku, dĤležité je rovnČž tyto þinnosti uvádČt v Deníku rodinné skupiny þi vycházet
z nich pĜi plánování týdenní þinnosti. Kmenový vychovatel vede ostatní vychovatele
k plnČní PRO, jeho plánování, zaznamenávání realizovaných þinností v Deníku rodinné
skupiny, základem je fungující spolupráce a komunikace mezi jednotlivými
vychovateli.
K 1. záĜí pĜedává kmenový vychovatel Vyhodnocení PRO všech dČtí ve své
rodinné skupinČ vedoucímu vychovateli v tištČné þi elektronické podobČ. K 30. záĜí
pĜedává kmenový vychovatel Program na nový školní rok pro všechny dČti ve své
rodinné skupinČ vedoucímu vychovateli v tištČné þi elektronické podobČ. U novČ
pĜíchozích dČtí vytvoĜí kmenový vychovatel PRO do jednoho mČsíce od pĜijetí
(do skonþení adaptaþního období), kde uvede na úvodní stranČ zejména popis
zvládaných þinností dítČte pĜi pĜijetí, z nichž se vychází pĜi tvorbČ programu – plánu na
školní rok.
Program rozvoje osobnosti po obsahové stránce
Úvodní stránka PRO obsahuje jméno, datum narození a pĜijetí dítČte do DD,
struþnou celkovou anamnézu a popis zvládaných þinností pĜi pĜijetí dítČte do DD
vzhledem k vČkové kategorii. Pokud je popis zvládaných þinností obsáhlejší, lze jej
vytvoĜit samostatnČ jako pĜílohu PRO. Úvodní stranu vytvoĜí kmenový vychovatel
ve dvou kopiích, jednu jako úvod k pracovním listĤm, jednu k evidenci vedoucímu
vychovateli. Takto vytvoĜená strana je nemČnná, zĤstává stále stejná.
Následují pracovní listy PRO. Každý list obsahuje jeden aspekt PRO, je rozþlenČn
do vČkových kategorií s pĜesným popisem jednotlivých þinností, které by mČlo dítČ
zvládat v daném vČku, po odchodu z DD do samostatného života by dítČ mČlo zvládat
veškeré uvedené þinnosti (proto PRO nepodceĖujme, neberme ho jako pĜítČž
zbyteþného „papírování“, ale jako motivující faktor pro každodenní výchovnou práci).
Pracovní listy jsou po formální stránce nemČnné. Do pracovního listu zaznamenává
kmenový vychovatel (možno i ostatní vychovatelé na skupinČ) prĤbČžné plnČní
þinností s datem a popisem realizované þinnosti, þi jejich úplné zvládnutí (PrĤbČžné
zaznamenávání povede k usnadnČní práce pĜi plánování a vyhodnocování PRO,
ke zvýšenému pĜehledu o rozvoji dítČte). Pracovní listy jsou uloženy na skupinČ tak,
aby k nim mČl pĜístup každý vychovatel pĜíslušející k této rodinné skupinČ (pokud
kmenový vychovatel nechce tyto listy vyplĖovat sám a údaje, poznatky a podnČty
od ostatních vychovatelĤ shromažćovat jinou formou, napĜ. vypisováním z Deníku
rodinné skupiny atd.). Pracovní listy je možno doplnit formou pĜílohy poznámkami,
pokud již bylo místo na jejich vedení vyþerpáno.
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List Programu rozvoje osobnosti (plán na školní rok) obsahuje jméno, školu, tĜídu,
rodinnou skupinu dítČte a zejména plán na školní rok. VytváĜí ho výhradnČ kmenový
vychovatel, pĜi jeho tvorbČ vychází ze záznamĤ v pracovních listech, z podnČtĤ
a poznatkĤ ostatních vychovatelĤ. Plán obsahuje konkrétní þinnosti uvedené
v Pracovních listech, cíle a metody na daný školní rok (nikoliv plánování školní
úspČšnosti þi Ĝešení výchovných problémĤ – od toho jsou Osobní listy). Tento list
v termínu odevzdá vedoucímu vychovateli, který je eviduje.
List vyhodnocení PRO obsahuje jméno, školu, tĜídu, rodinnou skupinu dítČte
a zejména vyhodnocení plánu PRO za školní rok. Kmenový vychovatel zpracovává
vyhodnocení na základČ záznamĤ v Pracovních listech a poznatkĤ a podnČtĤ
od ostatních vychovatelĤ, uvádí konkrétní þinnosti, které se podaĜilo þi nepodaĜilo
splnit oproti Plánu, dĤvody jejich splnČní a nesplnČní (nehodnotí zde školní úspČšnost,
výchovnČ vzdČlávací problémy, kroužky, zájmy atd. – Osobní list). Tento list v termínu
odevzdá vedoucímu vychovateli, který je eviduje.
PĜíklad
Program rozvoje osobnosti – Jana, 16 let
V prĤbČhu školního roku 2005/2006 se v rámci osobní hygieny vzhledem k vČku
a zralosti Jany zamČĜíme zejména na orientaci v oblasti kosmetiky – používání
speciálních pĜípravkĤ a prostĜedkĤ, dívka by také mČla zvládnout složitČjší úpravu
úþesĤ, vzhledem k úþasti na taneþním kurzu by byla vhodná návštČva kadeĜnice
þi kosmetiþky, které poradí vhodný úþes þi líþení pro tuto pĜíležitost.
V péþi o obleþení a obuv budeme pokraþovat v samostatném praní a žehlení, Jana
by také mČla umČt odstraĖovat skvrny na odČvu, postupnČ se uþit dlouhodobČjšímu
skladování odČvĤ a obuvi, mohla by zvládnout základní obsluhu šicího stroje. Chybí
také orientace v údajích na etiketách odČvĤ – na což se mĤžeme taktéž zamČĜit, aby
dívka získala komplexnČjší pĜehled v péþi o své obleþení. PĜi úklidu a vykonávání
nejrĤznČjších domácích prací se zamČĜíme zejména na pravidelnost a systematiþnost,
která by se mČla stát JanČ vlastní, dívka by mČla vzhledem ke své šikovnosti
bez problémĤ zvládnout samostatné mytí oken, úklid kuchynČ, základní péþi o nábytek,
obsluhu domácích pĜístrojĤ a spotĜebiþĤ. Také by mČla být jistČjší pĜi plánování pĜíjmĤ
a výdajĤ, umČt rozvrhnout rozpoþet na den, týden dopĜedu – alespoĖ v rovinČ
teoretické. PĜi nakupování v nejrĤznČjších obchodech jí budeme pĜedkládat nástin
základního vybavení domácnosti. PĜi cestování by Jana mČla získat komplexní pĜehled
o cestování MHD – budeme pokraþovat v samostatném zakupování jízdenek – slevenek,
samostatné orientaci v jízdních Ĝádech. V oblasti vaĜení se zamČĜíme pĜedevším
na silnČjší motivaci k samostatnému vaĜení i peþení – zde je žádoucí procviþení
znalostí uþebního oboru cukráĜka, které zcela jistČ povedou k získání vČtší jistoty,
motivaci k další práci zejména budoucí profesní. MČla by se nauþit pracovat s novou
elektrickou troubou v kuchyni, procviþovat peþení, ale také dušení, smažení, zapékání
nejrĤznČjších potravin.
V sekci nemoc, péþe o nemocné, zdraví životní styl se tento rok zamČĜíme dĤslednČ
na nezdravý zpĤsob života – negativa kouĜení, požívání alkoholu, ale také nežádoucí
úþinky nezdravého stravování – vþetnČ nárazových diet, vynechávání hlavních jídel
apod.
V rámci rodinné a sexuální výchovy budeme nadále podporovat zodpovČdnost
pĜi užívání hormonální antikoncepce, úþast na nejrĤznČjších besedách a pĜednáškách
týkajících se výbČru partnera, partnerských vztahĤ apod. Budeme se snažit dívku
podporovat a motivovat k úþasti pĜi vystupování s kapelou DD, bude jí umožnČna úþast
na kurzu pro modelky, kde získá základní pĜehled v této oblasti vþetnČ péþe o vzhled.
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Žádoucí pro Janu by mohlo být také vyĜizování napĜ. stížnosti, reklamace, þi jiných
záležitostí pro snadnČjší orientaci v budoucím samostatném životČ. SamozĜejmá je
úþast na besedách a pĜednáškách plánovaných v rámci Minimálního preventivního
programu pro školní rok 2005/2006.
Vyhodnocení programu rozvoje osobnosti – Jana, 16 let
Jana po celý školní rok jakožto mladá dáma velmi dbala o svĤj zevnČjšek.
Navštívila kadeĜnici a zúþastnila se pĜednášky vizážistky, kde se mimo jiné dozvČdČla,
jak má dbát o svou pleĢ, jaké barvy jsou pro její typ nejvhodnČjší, jaké doplĖky zvolit
vzhledem k typu odČvu apod.; tČmito radami se Ĝídí.
Zvládá samostatný nákup odČvĤ – pĜi koupi obleþení na Vánoce 2004 i na léto
2005 projevila nejen vytĜíbený vkus, ale také dokázala skloubit módnost s praktiþností.
SamostatnČ si pere i žehlí, pomáhá i ostatním dČtem, pĜesto je velmi nedĤsledná
v úklidu svých vČcí, obleþení má þasto pĜehozené pĜes židli, navČšené na skĜíĖkách,
vyprané prádlo kromČ sušiþky také po židlích, válendách apod. Údaje na etiketách
praných výrobkĤ ještČ zcela nerozlišuje.
Úklid svých vČcí, úklid pokoje zdá se stále ponČkud nešĢastným, neboĢ Jana
vykazuje pĜedevším nepravidelný postoj k tČmto aktivitám, nČkdy uklidí vzornČ a svou
„poĜádkumilovností“ aktivizuje k þinnosti i ostatní dČti, jindy je její pĜístup velmi laxní,
úklid plánuje – ale prakticky ho dlouhodobČ oddaluje.
V rámci péþe o domácnost Jana tento školní rok zvládla praní záclon, praní potahĤ
na sedaþku, mytí oken. PĜi zaĜizování novČ vybudované kuchyĖky se Jana úþastnila
nákupĤ vybavení kuchyĖky, kde získala pĜehled o vybavení a cenách jednotlivých
náþiní do kuchynČ, nauþila se dle návodu používat novČ koupené spotĜebiþe
(mikrovlnka, rychlovarná konvice, kuchyĖská váha).
PĜi cestování do školy MHD získala vČtší pĜehled v jízdních Ĝádech, pouþením
pĜi nezakoupení jízdenky pro ni byla finanþní sankce DPMO, kterou musela splácet
z brigádní výdČleþné þinnosti. Manipulace s kuchyĖským náĜadím a náþiním se
zlepšila, Jana zvládla vaĜení jídla – obČd pro celou skupinu, i když je v tČchto
þinnostech stále nejistá, obþas postupuje zbrkle. Peþení se vČnuje pouze v rámci praxe,
v DD spíše výjimeþnČ – ne samostatnČ.
Jana se rozhodla znovu zaþít užívat antikoncepci, kde se snaží být více zodpovČdná
než dĜíve. Jana obþas navštČvovala divadelní pĜedstavení, vystupovala na módní
pĜehlídce jako modelka, pravidelnČ vystupuje s kapelou DD jako zpČvaþka – zde všude
se uþí slušnému chování ve spoleþnosti.
V rámci plánovaného Minimálního preventivního programu na školní rok
2004/2005 se Jana zúþastnila tČchto besed, pĜednášek: sexuologická beseda, beseda
o poruchách pĜíjmu potravin, exkurze a beseda na úĜadu práce, beseda s policejním
vyšetĜovatelem, beseda o negativním vlivu kouĜení nikotinu na mladý organismus,
pĜednáška pro dívky o možném nebezpeþí práce v zahraniþí, kurz líþení a stylingu
s vizážistkou.
PrĤvodce studiem
ZávČreþná þást této kapitoly bude patĜit faktorĤm, které determinují adaptaci dítČte
na pobyt v dČtském domovČ. Zastavíme se také u toho, co nastává po skonþení
adaptaþního období – totiž u zaĜazení dítČte do bČžného života rodinné skupiny.
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Úkol – k zamyšlení
Pokuste se urþit faktory, které ovlivĖují délku a kvalitu adaptaþního období dítČte
na život v dČtském domovČ. Své myšlenky si poznamenejte a srovnejte s tím,
co je uvedeno dále v textu.

VČk dítČte

Sociální
prostĜedí,
ze kterého dítČ
pĜichází

Faktory ovlivĖující adaptaci dítČte v dČtském domovČ
Adaptaci dítČte v dČtském domovČ ovlivĖuje celá Ĝada faktorĤ. PatĜí mezi nČ
napĜíklad vČk dítČte, sociální prostĜedí, ze kterého dítČ pochází, osobnost dítČte,
pĜedchozí pobyt v ústavních zaĜízeních, škola, roþní období, spolupráce s rodiþi,
charakteristiky rodinné skupiny, do níž dítČ pĜichází, dĤvody, které vedly k umístČní
dítČte v dČtském domovČ atd.
DČti pĜicházejí do DD v nejrĤznČjším vČku. Ten je samozĜejmČ dĤležitý
pro adaptaci dítČte na pobyt v tomto zaĜízení a pĜináší sebou naprosto specifické
problémy, do kterých se promítají i z psychologie dobĜe známá vývojová specifika
v chování. Jinak se bude adaptovat pĜedškolák, procházející obdobím „jáství“
(obdobím prvního egocentrismu), jinak bude snášet zmČnu prostĜedí pubescent
a naprosto odlišný bude i pĜístup adolescenta, dítČte dospívajícího. ObecnČ lze Ĝíci,
že lépe se adaptují dČti nižšího vČku, nezatížené prostĜedím a situací, v níž se nacházeli
pĜed vstupem do DD. Nezatížené situací, kterou nemohou vzhledem ke svému vČku
racionálnČ posoudit a jejíž posuzování jim ani nepĜísluší. Starší dČti už naopak,
pod vlivem svých dosavadních zkušeností, vnímají celou záležitost jinak. NČkdy se
k ní staví pozitivnČ, nČkdy pĜevažuje negativistický náhled.
DČti pĜichází do DD z nejrĤznČjších sociálních prostĜedí. PĜed pĜíchodem do DD
mohou pobývat v jiných zaĜízeních pro výkon ústavní výchovy, což samozĜejmČ celý
proces adaptace urychluje. TČmto dČtem se ale budeme vČnovat ve zvláštní kapitole.
V souþasné dobČ již neplatí, že dítČ do DD mĤže pĜijít z „terénu“, to znamená,
že ho dČtský domov nemĤže pĜijmout od policie þi sociálních pracovníkĤ. Takové dítČ
musí být umístČno v dČtském diagnostickém ústavu, který rozhodne o umístČní do DD
na základČ diagnostického pobytu, ten trvá zpravidla 3 mČsíce, pod vlivem
nejrĤznČjších faktorĤ, z nichž je nejþastČjší naplnČnost zaĜízení, se diagnostický pobyt
mĤže zkrátit až na 14 dní. Adaptace takového dítČte tedy musí vycházet ze sociálního
prostĜedí, které dítČ zažívalo v místČ svého pobytu pĜed umístČním do zaĜízení
pro výkon ústavní výchovy.
ObecnČ je takové sociální prostĜedí naprosto nevyhovující pro život, výchovu
a zdravý vývoj dítČte, výjimkou nejsou byty þi domky odpojené od inženýrských sítí,
tedy bez elektĜiny, vody, topení. Hygienické podmínky jsou þasto nevyhovující,
v takových bytech bývá þasto dlouhou dobu neuklizeno, rodiþe povČtšinou kouĜí
ve všech místnostech, kde také žijí nejrĤznČjší domácí zvíĜata. Samostatný dČtský
pokoj byste hledali marnČ. VČtšinou jde o rodiþe – alkoholiky, kteĜí, závislí na
sociálních dávkách pro nezamČstnané þi pĜíležitostném brigádnickém výdČlku, veškeré
získané finanþní prostĜedky utápČjí pĜedevším v alkoholu. Pro dítČ je potom pĜíchod
do zaĜízení mnohdy opravdovým šokem, byly i pĜípady, kdy dítČ poprvé vidČlo
fungující toaletu právČ až v domovČ. Adaptace je tedy složitČjší, dítČ se musí
seznamovat s „vymoženostmi“ nového prostĜedí.
V pĜedchozím odstavci bylo nastínČno velmi závadné prostĜedí, bohužel však
nikterak výjimeþné. NezamČstnanost rodiþĤ, špatné sociální zázemí a alkoholismus
osob zodpovČdných za výchovu je nejþastČjší pĜíþinou umístČní dítČte do ústavní
výchovy. SamozĜejmČ se najdou i výjimky, dítČ mĤže osiĜet, ztratit oba rodiþe a zĤstat
zcela bez pĜíbuzných, další výjimeþnou situací je pĜíchod z nefungující rodiny
po rozvodu rodiþĤ, kteĜí se nedohodnou na péþi o dítČ, to poté pĜebývá u pĜíbuzných,
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nejþastČji u prarodiþĤ, kteĜí ovšem postupem þasu pĜestanou péþi o dítČ zvládat
z nejrĤznČjších dĤvodĤ, aĢ už finanþních þi pod vlivem vlastního zhoršujícího se
zdravotního stavu. Nebo je dítČ svČĜeno do výchovy jednomu z rozvádČjících se rodiþĤ,
ten následnČ zaþne žít s novým životním partnerem, který ovšem neakceptuje dítČ,
vznikají drobné konflikty, které pĜerĤstají do naprosto nezvladatelné situace. V tČchto
pĜípadech bývá hlavním viníkem také alkohol.
Veškeré uvedené vlastnosti dítČte jsou zcela individuální. PĜi adaptaci dítČte musí
brát pedagog na tyto skuteþnosti ohled a pracovat s dítČtem pĜimČĜenČ jeho možnostem,
schopnostem a dovednostem. Pedagog vychází z diagnostické zprávy, která popisuje
vlastnosti a schopnosti dítČte a dává vychovateli urþitá doporuþení pro práci s dítČtem.
Adaptaþní období je tČmito faktory velmi silnČ ovlivĖováno, do DD mĤže pĜijít
sebevČdomé, inteligentní dítČ, které si uvČdomuje závažnost celé situace a dokáže ji
Ĝešit a postavit se k ní þelem, mĤže pĜijít i dítČ psychicky labilní, které bere umístČní
v DD jako nespravedlnost þi životní prohru.
DČti, které mají pĜedchozí zkušenost z jiného zaĜízení pro výkon ústavní výchovy,
se adaptují pomČrnČ snadno, zejména na záležitosti režimové, které pro nČ nejsou
niþím neznámým. Jedinou výjimkou, kdy dítČ nemusí pĜed pĜíchodem do DD
absolvovat diagnostický pobyt je situace, kdy dítČ pĜedškolního vČku pĜichází do DD
z DČtského domova pro dČti do tĜí let. Tento „domeþek“ je jakousi pĜestupní stanicí
mezi Kojeneckým ústavem a DD pro dČti od tĜí do 18 let. Tyto dČti žijí v ústavní
výchovČ zpravidla od narození, ústavní výchova je tak pro nČ zcela pĜirozeným
prostĜedím. Výhodou je snadná adaptace dítČte, nevýhodou potom získávání informací
o fungujících rodinách. DítČ by mČlo totiž v prĤbČhu svého života v DD získat veškeré
informace o normálním rodinném životČ, mČlo by být pĜipraveno pĜi zaþlenČní
do života založit vlastní fungující rodinu. Problémem tČchto dČtí je fakt, že rodinný
život nezažily, pojem fungující rodina je pro nČ tak velmi abstraktní a nepĜedstavitelný.
Adaptace však probíhá vČtšinou rychle a poklidnČ, zpravidla jsou tyto dČti do DD
pĜijímány na zaþátku školního roku, kdy ještČ v prĤbČhu posledních prázdninových dní
absolvují tzv. adaptaþní týden, sestávající se nejprve z návštČvy vychovatele a jeho
rodinné skupiny v „domeþku“, poté jde dítČ naopak na návštČvu do DD, následuje
spoleþná vycházka, v dalších dnech potom dítČ navštČvuje DD s prodlužující se délkou
pobytĤ.
Dalším pĜípadem je pĜíchod dítČte z DDÚ, jak již bylo mnohokrát zmínČno,
dle nového zákona by dítČ do DD mČlo být pĜijímáno pouze prostĜednictvím
pĜíslušného DDÚ, který je jakýmsi nadĜízeným orgánem. DítČ v DDÚ projde procesem
adaptace, do DD tedy pĜichází víceménČ zvyklé na režimové záležitosti. Spolupráce
s DDÚ je nyní na takové úrovni, že je možno suplovat tzv. adaptaþní týden, který byl
popsán v pĜedchozím odstavci. DČtem je dle možností umožnČna návštČva zaĜízení,
kdy v doprovodu etopeda z DDÚ absolvují krátkou návštČvu DD i pohovor s Ĝeditelem
þi vedoucím vychovatelem. Pokud takováto možnost z provozních dĤvodĤ není
uskuteþnitelná, dČti mají v DDÚ možnost se se zaĜízením, do nČhož budou umístČny
seznámit alespoĖ podle fotografií þi webových stránek, které jsou pro tyto úþely
vytvoĜeny a poskytovány jednotlivými domovy DDÚ.
Posledním pĜípadem jsou dČti, které pĜicházejí z jednoho DD do druhého. Toto se
dČje zpravidla pĜi pĜechodu na stĜední školu, která není pro dítČ dosažitelná v místČ
jeho pĜedchozího pobytu, dĤvodem mĤže být i zlepšení rodinné situace, kdy se dítČ
vrací co nejblíže k místu svého trvalého pobytu, když pĜedtím bylo tĜeba z kapacitních
dĤvodĤ umístČno dále.
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Vlastní
osobnost dítČte,
jeho mentální
úroveĖ,
intelekt,
adaptabilita

PĜedchozí
pobyt
v zaĜízeních
s ústavní
výchovou

Škola, školní
úspČšnost,
zmČna školy

Roþní období

Spolupráce
s rodiþi dítČte

Sociální
prostĜedí
rodinné
skupiny,
do které dítČ
pĜichází

SouþasnČ se zmČnou zaĜízení, bydlení je pro dítČ nutné zmČnit i školu. DĤvodem je
samozĜejmČ poloha DD vĤþi škole pĜedchozí, nČkterým dČtem zmČna školy nevadí
a vybírají si doporuþenou školu poblíž DD, nČkteĜí se bývalé školy nechtČjí vzdát
a pĜejí si ji navštČvovat i na úkor ztráty vlastního þasu, zpĤsobené dojíždČním.
PĜi pĜíchodu z DDÚ dítČ pĜichází zpravidla i do nové školy, v DDÚ navštČvuje školu
ústavní, pĜedtím chodí na školu v místČ svého trvalého bydlištČ. Adaptace tak zahrnuje
i tento faktor, kdy se dítČ krom pĜizpĤsobení novému prostĜedí v DD musí adaptovat
i na nový školní kolektiv. Psychické zatížení dítČte v tomto pĜípadČ mĤže jeho
adaptaþní proces velmi zpomalit. První návštČvu školy a spolupráci DD se školou jsme
si objasnili už v pĜedchozí kapitole.
Roþním obdobím jsou v tomto pĜípadČ myšleny zejména hlavní prázdniny,
nezĜídka se stává, že dítČ do DD pĜichází na konci školního roku a zahajuje tak svou
adaptaci na zaĜízení s poþátkem letních prázdnin. Zde pĜichází velmi výjimeþná situace
v adaptaþním období. Režim DD, vþetnČ služeb vychovatelĤ, kteĜí si vybírají pĜes léto
valnou þást své dovolené, je zcela odlišný od režimu všedních dní školního roku. DítČ
je mnohdy postaveno pĜed „budoucnost“, o které nemČlo nejmenšího tušení.
Rozplánovaný systém prázdninových pobytĤ náhle nutí dítČ vybírat si, jak stráví
prázdniny, v pro nČj zcela neznámém prostĜedí, bez navázaných sociálních vazeb.
Adaptaþní období dítČte je tak posunuto až na poþátek školního roku, bČhem prázdnin
se dítČ zaþlení do kolektivu celého DD, získá urþité postavení ve skupinČ. Na zaþátku
školního roku se teprve ĜádnČ seznámí s obČma svými vychovateli a s celou rodinnou
skupinou a následnČ i s režimem DD.
Velmi dĤležitým faktorem je i možná spolupráce s rodiþi dítČte. Existují situace,
kdy se podaĜí navázat kontakt s rodiþi þi jedním z rodiþĤ dítČte již v prĤbČhu jeho
umístČní do DD, tedy první den pobytu dítČte. Pokud rodiþe nejeví o dítČ zájem
pĜi jeho umístČní, spoþívá velké penzum práce sociální pracovnice právČ
v kontaktování rodiþĤ. DĤvodĤ, proþ je nutná spolupráce s rodiþi po celou dobu pobytu
dítČte v DD, je mnoho, podrobnČji se jimi bude zaobírat další workshop „Sociální práce
v DD“. Pro tento workshop je dĤležitý pohled na rodiþe jako na úþastníky procesu
adaptace dítČte v DD. Na první pohled je jasné, že pokud alespoĖ jeden z rodiþĤ má
o dítČ zájem a dokáže s dítČtem o této situaci reálnČ hovoĜit, adaptuje se dítČ lépe
a rychleji. SamozĜejmČ jsou i rodiþe, kteĜí nespolupracují s DD, neprojevují o dítČ
zájem. OvlivnČní adaptace dítČte v tomto pĜípadČ záleží na jeho vztahu s rodiþi
a na sociálním prostĜedí, ve kterém dítČ žilo. (Rodiþe, kteĜí o dítČ nemají dlouhodobČ
zájem, pochopitelnČ nijak neovlivní adaptaci, naopak rodiþe, kteĜí svým obþasným
zájmem vstupují do adaptaþního života dítČte s nejrĤznČjšími sliby, mohou pĤsobit
velmi destruktivnČ).
DítČ pochopitelnČ nejenže odchází a opouští urþité sociální prostĜedí,
ale v momentČ kdy je umístČno do DD, také do nového sociálního prostĜedí vstupuje.
Každá rodinná skupina v DD má své urþité individuální sociální prostĜedí a klima,
které ovlivĖují svou osobností nejen vychovatelé, ale i dČti ve skupinČ již umístČné.
MĤže se tedy stát, že dítČ, vyrĤstající do té doby bez sourozencĤ se náhle ocitá mezi
nČkolika dalšími dČtmi, se kterými se musí dČlit nejen o své soukromí, ale vlastnČ se
musí pĜizpĤsobovat dČní celé rodinné skupiny.
I když je život v DD v souþasné dobČ smČĜován k rodinnému stylu života
a individuální práci s dČtmi, je poþet osmi dČtí ve skupinČ stále zavazující k organizaci
volného þasu a práci celé rodinné skupiny a dítČ je tak vystavováno neustálým
žádostem o kompromis. V uvedeném pĜípadČ jedináþka, pĜicházejícího do DD bude
jeho adaptaþní období ovlivnČno jeho schopností pĜizpĤsobit se, jeho adaptabilitou.
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V pĜedchozích odstavcích bylo hovoĜeno o osobnosti vychovatele, jehož
„vhodnost“ je jedním z faktorĤ, ke kterým se pĜihlíží v momentČ, kdy se rozhoduje
o pĜiĜazení dítČte do urþité rodinné skupiny. Takto lze pohlížet i na dČti, žijící
ve skupinČ. Není žádnou zásadou, že i dČti ve skupinČ si musí být typovČ podobné,
ovšem existují okamžiky, kdy je nutné na urþité charakterové vlastnosti þi poruch
chování brát zĜetel. Do DD mĤže pĜicházet dítČ konfliktní i s možnou psychiatrickou
diagnózou své poruchy chování, obdobné dítČ na nČj mĤže již þekat v rodinné skupinČ.
NejrĤznČjších variant, které mohou nastat, bychom našli nekoneþnČ mnohou, každé
dítČ je individuální osobností, je proto nutné brát zĜetel i na složení rodinné skupiny,
do které dítČ pĜichází.
Ústavní výchova mĤže být u dítČte naĜízena z nejrĤznČjších dĤvodĤ. Tím
nejþastČjším a nejobecnČjším je dysfunkþnost rodiny. V této kapitole se budeme
vČnovat dĤvodĤm, které právČ nefunkþnost rodiny odhalily þi zapĜíþinily. PrávČ tyto
jednotlivé a konkrétní dĤvody poté adaptaci dítČte ovlivĖují. MĤže jít o dĤvody, které
dítČ tČžce psychicky poznamenají právČ v momentČ, kdy je do DD umísĢováno (smrt
rodiþĤ þi prarodiþĤ, nástup výkonu trestu rodiþĤ, nástup na dlouhodobé protialkoholní
léþení). Takto poznamenané dítČ se mĤže adaptovat velice tČžce, protože se souþasnČ
vyrovnává s výše uvedenými pĜíklady.
Dalšími dĤvody jsou záležitosti týkající se dítČte samotného, dlouhodobá absence
ve škole, kriminální þinnost, alkoholismus rodiþĤ. Tyto dĤvody se dítČ snaží uschovat
v sobČ, snaží se, aby o nich nebyli „informováni“ dČti ve skupinČ, protože se obává
negativního zapĤsobení na skupinu, která by ho nemusela pĜijmout. SamozĜejmČ
existuje opČt celá škála nejrĤznČjších dĤvodĤ, které v kombinaci s osobností dítČte
a všemi již vyjmenovanými faktory, vytváĜejí unikátní situace. Pro vychovatele ale
bezezbytku platí, že by mČl v adaptaþním období k dítČti pĜistupovat s ohledem
na veškeré vyjmenované faktory v této kapitole, snažit se dle jejich pozitivnosti
þi negativnosti jejich pĤsobení zesilovat, respektive tlumit.
Úkol (K1)
Zamyslete se nad tím, jakými prostĜedky a metodami mĤže pedagog ovlivĖovat
adaptaci dítČte na pobyt v dČtském domovČ. Svou odpovČć si mĤžete poznamenat
a poté porovnat s odpovČdí v klíþi.
Vyhodnocení adaptaþního období
Vyhodnocení adaptaþního období je dokumentováno v Programu rozvoje
osobnosti. Dle VnitĜního Ĝádu DD by tak mČlo být uþinČno mČsíc po umístČní dítČte
do DD. Výjimku tvoĜí právČ již zmiĖované prázdninové období, o které bývá adaptaþní
období automaticky prodlouženo a také situace, kdy þtyĜtýdenní pobyt dítČte v DD není
pro jeho adaptaci dostaþující. (S urþitostí mĤžeme Ĝíct, že dítČ je v DD plnČ
zadaptováno až po jednom roce. V prĤbČhu roku pĜicházejí v DD specifická období,
jako jsou prázdniny, Vánoce, akce s DD apod., které mají svá daná zvláštní pravidla,
platící právČ jen a jen v tČchto obdobích. DítČ tak musí v DD strávit celý rok, aby pĜišlo
do styku a seznámilo se se všemi možnými variantami života v DD).
V pĜípadČ, že se nepodaĜilo dítČti zadaptovat na život v DD po uplynutí jednoho
mČsíce, kdy dítČ odmítá jakoukoliv spolupráci s DD þi školou, nastupuje prodloužení
adaptace, které sebou už ovšem nese rĤzná odborná vyšetĜení dítČte, zhuštČné
psychologické pohovory a též možnost rediagnostiky v DDÚ.
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DĤvody, které
vedly
k umístČní
dítČte
do zaĜízení
s ústavní
výchovou

ZaĜazení dítČte do bČžného života rodinné skupiny po skonþení adaptaþního
období
Po skonþení adaptaþního období by dítČ mČlo být schopné naplno se zapojit
do života skupiny. Jak již bylo zmínČno, adaptaþní období by mČlo trvat jeden mČsíc,
plnČ zadaptované dítČ by mČlo být za jeden rok pobytu v DD. Po ukonþení prvního
mČsíce života v DD je ale dítČ již plnohodnotným þlenem rodinné skupiny, nároky
a požadavky na dítČ ze strany vychovatele by mČly být již bez odhledu na to, že je dítČ
„nové“. Kmenový vychovatel vypracuje po skonþení adaptaþního období PRO
pro dané dítČ, v nČmž se soustĜedí pĜedevším na záležitosti, které dítČ vzhledem
ke svému vČku nemá ještČ dostateþnČ osvojené.
S koncem adaptaþního období by mČlo mít dítČ již své pevné místo ve skupinČ,
mČlo by být zaĜazeno do sociální hierarchie skupiny. Zvládnuté režimové záležitosti by
mČly dítČti poskytovat dostatek prostoru pro smysluplnou náplĖ svého volného þasu,
pro realizaci svých zájmových þinností. Pedagogiþtí pracovníci zaþínají pracovat
s dítČtem podle stanoveného PRO.
Shrnutí
Text seznamuje s procesem umisĢování dČtí do dČtského domova, pĜibližuje
problematiku adaptaþního období, Programu rozvoje osobnosti a popisuje práci
s dítČtem po jeho umístČní do dČtského domova.
Pojmy k zapamatování
DČtský domov, adaptaþní období dítČte v dČtském domovČ, Program rozvoje
osobnosti, faktory ovlivĖující adaptaci dítČte v dČtském domovČ.
Kontrolní otázky
• Jaké bývají obvyklé dĤvody vedoucí k umístČní dítČte do dČtského domova?
• Jaká je povinná dokumentace týkající se dítČte, kterou sociální pracovnice
pĜebírá pĜi jeho pĜijetí do dČtského domova?
• Podle jakých principĤ bývá dítČ zaĜazováno do rodinné skupiny v dČtském
domovČ?
• Jaké jsou oblasti, které by mČlo dítČ zvládnout po skonþení adaptaþního období
v dČtském domovČ?
• Které faktory ovlivĖují adaptaci dítČte na prostĜedí dČtského domova?
Klíþ
K1: ProstĜedky a metody, kterými mĤže pedagog ovlivĖovat adaptaci dítČte:
• Vlastní osobnost pedagoga.
• Kladení odpovídajících nárokĤ a požadavkĤ na dítČ.
• Program rozvoje osobnosti,
• Terapeutické rozhovory v rámci rodinné skupiny.
• Rozhovory v rámci celého DD.
• Maximální využití prostĜedkĤ a materiálĤ DD, které souvisí se zájmovou
þinností dítČte.
Vlastní osobnost pedagoga
Nejen svou pedagogickou invenci vkládá pedagog do své práce. Na dítČ pĤsobí
také svou osobností, lidskými a volními vlastnostmi. MČl by být pro dítČ v každém
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pĜípadČ vzorem nejen pro budoucí život, ale i plnČní každodenních osobních
povinností. PĜi adaptaci je kromČ vlastností a pedagogické odbornosti vychovatele
dĤležitý i vČk pedagoga, proto by v DD mČly být zastoupeny všechny vČkové kategorie,
pĜiþemž nejmladší pedagogové plní „rodinnou“ roli staršího sourozence, vychovatelé
stĜedního vČku jsou poté posunuti do role rodiþĤ, vzorem prarodiþe by potom mČli být
nejdéle sloužící vychovatelé.
Kladení odpovídajících nárokĤ a požadavkĤ na dítČ
Pedagog musí pĜi svém výchovném pĤsobení zohledĖovat fyzický stav dítČte
(v našem DD pracujeme i s dČtmi tČlesnČ postiženými, nejþastČji DMO), mentální
úroveĖ dítČte, vČk dítČte, možné poruchy chování a pochopitelnČ i jeho sociální
vyspČlost. TČmto skuteþnostem musí pedagog pĜikládat rozhodující význam a své
nároky a požadavky na dítČ jim musí pĜizpĤsobit jak v kladném, tak i záporném smČru.
To znamená dítČ nepĜeceĖovat, ale v žádném pĜípadČ též nepodceĖovat.
Program rozvoje osobnosti
PRO nabízí ve svých pracovních listech konkrétní úkoly, kterých má být u dítČte
dosaženo, pedagog jej tedy bere jako prostĜedek pro svou práci, sám si urþuje
metodiku, jakou má být stanovených cílĤ dosaženo.
Terapeutické rozhovory v rámci rodinné skupiny
Komunikace ve skupinČ, veþerní posezení se všemi dČtmi a rozborem úspČchĤ
a neúspČchĤ uplynulého dne je dĤležitou metodickou pomĤckou nejen pĜi adaptaci
dítČte, ale i pĜi práci s dČtmi s poruchami chování. U novČ pĜíchozího dítČte pĤsobí
kladnČ na jeho vþlenČní do kolektivu rodinné skupiny.
Rozhovory v rámci celého DD
Platí totéž jako u pĜedešlého odstavce, jen se tak dČje v rámci celého dČtského
osazenstva DD na tzv. komunitách, organizovaných pravidelnČ Ĝeditelem DD, obþas
i za úþasti ostatních pedagogĤ.
Maximální využití prostĜedkĤ a materiálĤ DD, které souvisí se zájmovou þinností
dítČte
Materiální zabezpeþení DD je na vysoké úrovni. Pedagog tak mĤže stoprocentnČ
zabezpeþit naplnČní zájmĤ dítČte, které nakonec vedou k jeho lepší a rychlejší adaptaci.
DČti se pĜímo v DD mohou realizovat v oblasti hudební, sportovní, výtvarné,
keramické. Pokud jsou jejich zájmy specifické natolik, že DD nemĤže zabezpeþit jejich
realizaci, nabízí se dČtem široká škála zájmových oddílĤ a kroužkĤ, které mohou
navštČvovat mimo DD.
Literatura a prameny
VOCILKA, M. DČtské domovy v ýeské republice. Praha: Semperfit, 1999, 5, s. 13–23.
VOCILKA, M. Souþasnost a prognóza vývoje dČtských domovĤ. Uþitelské noviny,
2001, 104, s. 16-18.
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Novela zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zaĜízeních a o preventivnČ výchovné péþi ve školských zaĜízeních, ze dne
19. srpna 2005.
Vyhláška þ. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy
a ochranné výchovy ve školských zaĜízeních, ze dne 30. srpna 2006.
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PĜíprava dítČte na vstup do samostatného života
po ukonþení pobytu v dČtském domovČ
Radmila Plachá

Cíle
Po prostudování této kapitoly byste mČli:
• znát, jakým zpĤsobem jsou dČti v dČtském domovČ pĜipravovány na odchod
do samostatného života,
• vČdČt, do kterého vČku a za jakých podmínek mĤže dČtem dČtský domov
poskytovat plné pĜímé zaopatĜení,
• být schopni vyjádĜit, co zpĤsobuje dČtem vyrĤstajícím v dČtském domovČ
nejvČtší problémy po jejich odchodu do samostatného života.
PrĤvodce studiem
StejnČ jako u dítČte, které vyrĤstá ve vlastní rodinČ, tak i u dítČte žijícího v dČtském
domovČ je výchova zamČĜena pĜedevším na to, aby se dítČ stalo zralou osobností,
schopnou samostatného života ve spoleþnosti. DČti z dČtského domova mají svĤj start
do života o nČco tČžší, protože vČtšinou postrádají zázemí stabilní a harmonické rodiny.
Proto je pĜípravČ na jejich samostatný život v dČtském domovČ vČnována velká
pozornost. V následující podkapitole se dozvíte o postupech, které tým pracovníkĤ
dČtského domova ve snaze pĜipravit dČti na samostatný život používá.
Úkol – k zamyšlení
Pokuste se zamyslet nad tím (a svĤj názor i zdĤvodnit), v jakých oblastech by mČly být
dČti vyrĤstající v dČtských domovech pĜipravovány na vstup do samostatného života,
aby byly pro svĤj budoucí život dostateþnČ pĜipravené.
PĜíprava dítČte žijícího v dČtském domovČ na vstup do samostatného života
Na výchovČ dČtí v dČtském domovČ se podílí tým pedagogických pracovníkĤ,
kteĜí musí splĖovat podmínky stanovené zákonem þ. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, v platném znČní. PĜi svém pĤsobení na dČti
se opírají mimo jiné o zákon þ. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zaĜízeních a o preventivnČ výchovné péþi ve školských
zaĜízeních a o zmČnČ dalších zákonĤ ze dne 5. 2. 2002, v platném znČní, dále
o Program rozvoje osobnosti, který mimo jiné plní prostĜednictvím Minimálního
preventivního programu pro prevenci sociálnČ patologických jevĤ u dČtí a mládeže.
Mimo tým pedagogických pracovníkĤ v dČtském domovČ pĤsobí i psycholog dČtského
domova. Ten napomáhá plnČní Programu rozvoje osobnosti a Minimálního
preventivního programu prostĜednictvím skupinové práce a individuálního poradenství.
Praktická pĜíprava dČtí na vstup do samostatného života probíhá díky samostatnému
a chránČnému bydlení, které je pro dČti zaĜízeno v prostorách dČtského domova.
V následující þásti textu si tyto jednotlivé postupy blíže objasníme.
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Oblasti PRO

Program rozvoje osobnosti
Program rozvoje osobnosti zahrnuje následující oblasti:
• spoleþenské chování (základy stolování; chování k mladším, starším, starým,
chování muže a ženy ve spoleþnosti; chování na úĜadech; taneþní kurzy);
• doprava, cestování, zásilky, telekomunikace (vyĜizování jízdného, odeslání
spoluzavazadla, jízdní Ĝády; komplexní poštovní služby; zĜízení telefonní
stanice, styk s operátorem; cestovní kanceláĜe);
• úklid, údržba domácnosti, dĤležité domácí práce (viz níže);
• nemoc, ošetĜování nemocného, zdravý zpĤsob života (pĜíznaky nejznámČjších
chorob a jejich léþení, tišení bolesti; základy 1. pomoci; zdravotní pojištČní);
• rodinná a sexuální výchova (výbČr partnera, milenecké vztahy, sĖatek,
manželství, vztahy mezi partnery, manželské a pĜedmanželské poradenství,
selhání manželství, rozvod, úmrtí v rodinČ, pohĜeb, dČdictví; plánované
rodiþovství, antikoncepce, tČhotenství, porod, péþe o dítČ; promiskuita,
pohlavní choroby, pravidelné lékaĜské prohlídky; heterosexualita,
homosexualita; sexuální deviace);
• obþanská výchova (životopis, pracovní smlouva, dohoda, zrušení pracovního
pomČru, zamČstnavatel a zamČstnanec, existence Zákoníku práce; úĜady práce,
sociální úĜady, bytový úĜad; trvalé bydlištČ, pĜechodné bydlištČ, povolení
k pobytu; stížnosti, reklamace);
• provoz domácnosti (základní vybavení domácnosti; doklady domácnosti, výpis
z katastru nemovitostí, dekret; náklady a pĜíjmy domácnosti, rozpoþet na rok,
mČsíc týden a den; placení služeb spojených s užíváním bytu, inkaso, elektĜina,
nájem; pojištČní domácnosti; druhy bydlení, koupČ, výmČna, pronájem,
podnájem; ceny nemovitostí; pĤjþky, hypotéky, stavební spoĜení; spoĜitelna,
banka, úþty, úroky, bankomat).
Pro zájemce
Následující tabulka pĜedstavuje jednu z oblastí Programu rozvoje osobnosti, která je
zamČĜena na úklid a údržbu domácnosti a dĤležité domácí práce. Vždy je také
specifikováno, v jakém vČku by dČti mČly danou þinnost ovládat. ProjdČte si tabulku
a zamyslete se nad tím, zda jste vy sami mČli v tomto vČku uvedené dovednosti osvojeny
þi ne.
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Úklid, údržba domácnosti, dĤležité domácí práce
3 až 6 let
1.

úklid místa
po hĜe

2.

uložení hraþek,
knížek
a osobních vČcí

6 až 11 let
1.

utírání prachu,
zametání

Jméno:

11 až 15 let
1.

mytí podlahy

15 až 18 let
1.

mytí oken

2.

obsluha vysavaþe 2.

základní práce
s náĜadím –
kleštČ, šroubovák
apod.
2.

3.

3.

stlaní a úprava
lĤžka

3.

základní þisticí
prostĜedky

3.

péþe o nábytek

4.

4.

mytí nádobí, jeho
uložení
4.

základní péþe o
kvČtiny

4.

péþe o koberce

5.

5.

úklid koupelny
a WC

5.

pĜevlékání
ložního prádla

5.

úklid kuchynČ

6.

6.

vynášení
odpadkĤ

6.

údržba povrchu
nábytku

6.

praní, þištČní
bytového textilu

7.

7.

úklid chodníkĤ
v létČ i v zimČ
pod dohledem

7.

samostatný úklid
chodníkĤ v létČ i
v zimČ

7.

závady
v domácnosti,
jejich odstranČní

8.

8.

nejzákladnČjší
þisticí prostĜedky 8.

8.

úklid po malíĜích

9.

9.

9.

9.

tapetování

10.

10.

10.

10. malování

kompletní údržba
hygienického
zaĜízení

11.

11.

11.

obsluha
domácích
11. pĜístrojĤ

12.

12.

12.

12. natírání

13.

13.

13.

škĤdci
v domácnosti,
13. jejich hubení

14.

14.

14.

práce s kovem,
14. dĜevem

PLNċNÍ:

PLNċNÍ:

PLNċNÍ:

PLNċNÍ:

Poznámky (prĤbČžné plnČní, zaznamenávání absolvovaných besed, pĜenášek na dané téma, samostatné
absolvované þinnosti nebo þinnosti konané pod dohledem vychovatele) :
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Tematické
bloky

Spolupráce
s dalšími
subjekty

Individuální
poradenství

Minimální preventivní program pro prevenci sociálnČ patologických jevĤ u dČtí
a mládeže
Cílem Minimálního preventivního programu je výchova dČtí a dospívajících
ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora jejich sociálních kompetencí
a posilování zodpovČdnosti dČtí a mládeže za vlastní chování a zpĤsob života v míĜe
pĜimČĜené jejich vČku.
Tematické bloky preventivních programĤ vyplývají z cílĤ prevence sociálnČ
patologických jevĤ u dČtí a dospívajících. Zahrnují tyto oblasti:
• zdravá výživa (diety, pĜejídání, nepravidelná strava, pitný režim);
• zdravý životní styl (pĜínosné trávení volného þasu, tvorba prostĜedí a životních
podmínek, posilování odolnosti vĤþi stresĤm a negativním zážitkĤm);
• závislosti (vytvoĜení vyhranČného negativního vztahu k návykovým látkám,
virtuální drogy, patologické hráþství);
• rodinná a sexuální výchova (vztahy, pohlavní nemoci, plánované rodiþovství);
• obþanská výchova (znalost úĜadĤ, základní právní dokumenty);
• právní povČdomí, bezpeþnost (kriminalita, delikvence, vandalismus, rasismus,
tolerance k menšinám, sekty, nástrahy života);
• mezilidské vztahy (komunikace, Ĝešení konfliktĤ, agresivita versus asertivita,
násilí, šikana).
V rámci plnČní Minimálního preventivního programu spolupracuje dČtský domov
s institucemi, organizacemi a odborníky, kteĜí pĤsobí v oblasti prevence sociálnČ
patologických jevĤ:
• Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Centrum veĜejného zdraví (Beseda
o poruchách pĜíjmu potravy, beseda o negativním vlivu nikotinu na mladý
organismus);
• P-centrum, K-centrum (Prožitkové lekce, beseda o závislostech);
• Poradna pro ženy a dívky (Beseda o antikoncepci, plánovaném rodiþovství,
o nebezpeþí pohlavních chorob);
• Kojenecký ústav (Beseda o dĤsledcích narození nechtČného dítČte);
• Sexuologická poradna FN Olomouc (Beseda se sexuoložkou);
• Poradna pro rodinu (Skupinové terapie zamČĜené na osobnostní rozvoj
a vztahy);
• Pracovní agentura, Správa nemovitostí-bytový odbor, ÚĜad práce, Magistrát
mČsta, (exkurze a beseda);
• Policie ýR, Zvláštní skupina pro prevenci kriminality (Beseda o šikanČ mezi
dČtmi, o trestní zodpovČdnosti);
• Obþanské sdružení La Strada (PĜednáška pro dívky o možném nebezpeþí
v zahraniþí);
• Lanové centrum, Soukromá škola bĜišních tancĤ, Horolezectví, Jezdecké stáje
na Lazcích;
• YMCA.
Psycholog dČtského domova
Psycholog dČtského domova napomáhá dobrému startu dČtí do samostatného
života jak individuálními poradenskými rozhovory, tak prací ve skupinČ.
Individuální poradenství realizované formou poradenských rozhovorĤ se zamČĜuje
zejména na:
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•

•

Ĝešení osobních a vztahových problémĤ dČtí, konfliktĤ vzniklých v prostĜedí
dČtského domova þi škole, ujasĖování si výhledĤ do budoucnosti (studium
a profesní zamČĜení, plánování života po odchodu z dČtského domova atd.);
pomoc mladým dospČlým, kteĜí se po odchodu z dČtského domova ocitli
ve složité životní situaci.

Skupinová práce je realizována formou her a technik užívaných v rámci
interakþních výcvikĤ, jejichž cílem v obecné rovinČ je:
• zlepšení sociálních dovedností dČtí (verbální a neverbální komunikace,
spolupráce, oceĖování druhých, trénování asertivity, zlepšování sebeprosazení
a vystupování ve skupinČ);
• osobnostní rozvoj dČtí (pĜedevším sebepoznání, zlepšování sebepojetí,
upevĖování pĜimČĜeného sebevČdomí, zvyšování odolnosti vĤþi zátČži a stresu,
ovládání negativních emocí).
Samostatné bydlení dČtí v prostorách dČtského domova
Dle Vyhlášky þ. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní
výchovy a ochranné výchovy ve školských zaĜízeních, mĤže být v zájmu pĜípravy
na budoucí samostatný život dítČte v zaĜízení dČtského domova zĜízena jedna nebo více
samostatných bytových jednotek pro ubytování jednotlivých dČtí nebo nejvýše
tĜíþlenné skupiny dČtí, které se pĜipravují na odchod ze zaĜízení. Do tČchto bytových
jednotek mohou být umístČny dČti starší 16 let podle kritérií a za podmínek
stanovených vnitĜním Ĝádem zaĜízení.
ChránČné bydlení v prostorách dČtského domova
ChránČné bydlení v prostorách dČtského domova je urþeno pro mladé lidi po jejich
odchodu z dČtského domova. Bytová jednotka je pronajímána na urþité období,
které mladý þlovČk po odchodu z dČtského domova mĤže využít ke své adaptaci
do samostatného života a pĜedevším k hledání vlastního bydlení.
PrĤvodce studiem
V následující podkapitole se seznámíte s nejdĤležitČjšími dokumenty, které se vztahují
k problematice setrvání zletilých osob v plném pĜímém zaopatĜení dČtského domova.
Vedle novely Zákona þ. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zĜízeních a o preventivnČ výchovné péþi ve školských zaĜízeních,
ze dne 19. srpna 2005 a Vyhlášky þ. 438/2002 Sb., kterou se upravují podrobnosti
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zaĜízeních, ze dne 30. srpna
2006, jsou to UpozornČní na Smlouvu o setrvání v péþi DD do ukonþení pĜípravy
na povolání, Smlouva o setrvání v péþi dČtského domova do ukonþení pĜípravy
na povolání a Oznámení o nadcházejícím propuštČní.
Vztah mezi dČtským domovem a zletilou nezaopatĜenou osobou
Dle novely Zákona þ. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zĜízeních a o preventivnČ výchovné péþi ve školských
zaĜízeních, ze dne 19. srpna 2005, jsou dČtské domovy školská zaĜízení s nepĜetržitým
celoroþním provozem, která zajišĢují náhradní výchovnou, vzdČlávací a sociální péþi
dČtem bez závažných poruch chování, které nemohou být ze závažných dĤvodĤ
vychovávány ve vlastní rodinČ a nemohou být osvojeny nebo umístČny v jiné formČ
náhradní rodinné péþe.
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Skupinová
práce

Ústavní výchovu u dítČte mĤže naĜídit pouze soud, a to buć „rychlejší“ variantou
v rámci vydání tzv. usnesení o vydání pĜedbČžného opatĜení, nebo v „klasickém“
Ĝízení, kde se rozhoduje rozsudkem. Po vydání pĜedbČžného opatĜení soud v dané vČci
zahájí Ĝízení o naĜízení ústavní výchovy.
Do dČtského domova se zaĜazují spoleþnČ chlapci a dívky ve vČku od 3 do 18 let.
ZaĜízení mĤže poskytovat plné pĜímé zaopatĜení i zletilým nezaopatĜeným osobám
po ukonþení ústavní výchovy, které se pĜipravují na budoucí povolání, nejdéle však
do vČku 26 let.

Postup
pĜed dovršením
plnoletosti
dítČte

UpozornČní na Smlouvu o setrvání v péþi DD do ukonþení pĜípravy na povolání
PĤl roku pĜed dovršením plnoletosti dospívající podepíše UpozornČní na Smlouvu
o setrvání v péþi dČtského domova do ukonþení pĜípravy na povolání, ve kterém je mu
písemnČ sdČlena skuteþnost, že podle Zákona þ. 109/2002 Sb., § 24, mĤže po dovršení
plnoletosti zĤstat v plném pĜímém zaopatĜení dČtského domova až do ukonþení
pĜípravy na povolání. Podmínkou setrvání v dČtském domovČ je žádost dospívajícího
o uzavĜení Smlouvy o setrvání v péþi DD do ukonþení pĜípravy na povolání a následnČ
dodržování ustanovení této smlouvy. Dospívající je upozornČn na výhody setrvání
v péþi dČtského domova (materiální zázemí a vytvoĜení podmínek pro zdárné
dokonþení studia) i na nebezpeþí pĜedþasného odchodu ze zaĜízení (nedokonþení
studia).
Smlouva o setrvání v péþi dČtského domova do ukonþení pĜípravy na povolání
V pĜípadČ, že se dospívající rozhodne zĤstat v péþi dČtského domova i po dosažení
zletilosti, vyhotovuje se mezi ním a zaĜízením Smlouva o setrvání v péþi dČtského
domova do ukonþení pĜípravy na povolání, ve které se sjednávají podmínky
pro setrvání v péþi zaĜízení. Zletilá nezaopatĜená osoba se v této smlouvČ zavazuje,
že po dobu svého pobytu v dČtském domovČ bude poskytovat dČtskému domovu
pĜiznané dávky státní sociální podpory a bude dodržovat vnitĜní Ĝád dČtského domova,
tj.:
• zákaz užívání alkoholu v prostorách dČtského domova, stejnČ tak i vnášení
alkoholických nápojĤ do dČtského domova a zákaz pĜíchodu do dČtského
domova pod viditelným vlivem alkoholu;
• respektování odbČru stravy v dČtském domovČ;
• zákaz prokazatelných projevĤ a propagace rasové nesnášenlivosti, hrubého
násilí, zákaz kouĜení, aplikace drog vþ. marihuany a všech forem agresivity
vĤþi svČĜencĤm a pracovníkĤm dČtského domova;
• zákaz úmyslného sebepoškozování a poškozování majetku dČtského domova,
vþetnČ jeho zniþení nebo zcizení;
• udržování poĜádku v osobních vČcech a ve spoleþných prostorách dČtského
domova, podílení se na jejich úklidu;
• oznamování odchodĤ a pĜíchodĤ vþetnČ místa pĜi pobytu mimo dČtský domov
delším než jeden den, pobyt mimo dČtský domov hlásit prostĜednictvím
vychovatele;
• Ĝádné plnČní školní docházky;
• pĜizpĤsobení se potĜebám organizace þinnosti dČtského domova, zejm. svou
úþastí na spoleþných akcích dČtského domova v dobČ jeho uzavĜení
z provozních dĤvodĤ, a to pokud svČĜenec nemá možnost pobývat v této dobČ
mimo dČtský domov samostatnČ, napĜ. z dĤvodĤ nezajištČného náhradního
ubytování þi nedostatku finanþních prostĜedkĤ;
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dodržování obecnČ platných norem a zásad slušného chování mezi lidmi
a na veĜejnosti.
Dále se nezaopatĜená osoba v této smlouvČ zavazuje, že nebude manipulovat
s naspoĜenými finanþními prostĜedky z pĜípadného sirotþího dĤchodu do svého
odchodu z dČtského domova, ponČvadž si je vČdoma toho, že tyto prostĜedky mají
sloužit k bezproblémovČjšímu vykroþení do samostatného života po opuštČní dČtského
domova. Výjimku tvoĜí poĜizování vČcí do výbavy, výdaje sloužící ke zvýšení vlastní
kvalifikace (kurzy, autoškola apod.) a nadstandardní lékaĜská péþe (napĜ. rovnátka,
brýle, antikoncepce apod.). NezaopatĜená osoba má všechna práva zletilého obþana
ýR, mĤže zrušit dohodu o setrvání v péþi dČtského domova, mĤže si organizovat svĤj
volný þas, zejména o sobotách, nedČlích, svátcích a prázdninách. MĤže také
rozhodovat o nakládání se svými pĜíjmy. Souhlasí, aby škola poskytovala informace
o jejím prospČchu a chování zástupcĤm dČtského domova.
DČtský domov se v této smlouvČ zavazuje, že vytvoĜí zletilé nezaopatĜené osobČ
podmínky pro Ĝádné ukonþení pĜípravy na povolání, pokud bude dodržovat podmínky
této smlouvy. Pokud nezaopatĜená osoba závažným zpĤsobem poruší vnitĜní Ĝád,
pĜípadnČ smluvnČ ujednané podmínky touto smlouvou, bude písemnČ upozornČna.
V pĜípadČ opakovaného porušení Ĝádu bude pobyt této osoby v dČtském domovČ
ukonþen. K ukonþení pobytu dojde i v pĜípadČ, pokud bude nezaopatĜená osoba
vylouþena ze studia (uþebního pomČru), jelikož Zákon þ. 109/2002 Sb., v platném
znČní, umožĖuje tuto péþi jen do skonþení pĜípravy na povolání.
•

Podpora dítČte odcházejícího z dČtského domova
Po dosažení zletilosti nebo po ukonþení pĜípravy na povolání má dČtský domov
povinnost poskytnout odcházejícímu dítČti ve spolupráci s orgánem sociálnČ-právní
ochrany poradenskou pomoc se zajištČním bydlení a práce. Za tímto úþelem sociální
pracovník dČtského domova vyplní 6 až 3 mČsíce pĜed nadcházejícím propuštČním
Oznámení o nadcházejícím propuštČní. PĜi odchodu ze zaĜízení dostávají mladí dospČlí
podle své skuteþné potĜeby v dobČ propouštČní vČcnou pomoc nebo jednorázový
penČžitý pĜíspČvek v hodnotČ nejvýše patnáct tisíc korun.
Mladí dospČlí mají dle Vyhlášky þ. 438/2002 Sb., kterou se upravují podrobnosti
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zaĜízeních, možnost
po odchodu z dČtského domova pĜijmout nabídku dČtského domova bydlet po urþitou
dobu v tzv. startovacích bytech. Ty mohou být zĜízeny v prostorách dČtského domova
jako forma chránČného bydlení nebo jsou to byty, které dČtskému domovu pronajímá
mČsto za úþelem integrace dČtí vyrĤstajících v dČtském domovČ do spoleþnosti. Pokud
mladí dospČlí nevyužijí tČchto možností, mohou využít nabídek bydlení v domech
na pĤli cesty þi rĤzných ubytovnách. Jednou z možných variant je návrat dČtí zpČt
do jejich pĤvodních rodin.
PrĤvodce studiem
V pĜedchozím textu jste se dovČdČli o postupech, které mají dítČ žijící v dČtském
domovČ co nejlépe pĜipravit na samostatný život, i o dokumentech, které upravují
problematiku odchodu dítČte z domova. V poslední þásti tohoto studijního textu se
struþnČ zastavíme u obtíží, které dítČ po odchodu z dČtského domova mĤže mít.

71

Formy podpory
dítČte
po odchodu
z dČtského
domova

Úkol – k zamyšlení
Zamyslete se nad tím, v jakých oblastech mají nejvČtší problémy mladí dospČlí
po odchodu ze svých rodin. (Když jdou napĜ. studovat mimo své místo bydlištČ nebo se
chtČjí osamostatnit.) A v jakých oblastech mohou mít nejvČtší problémy mladí dospČlí
po odchodu z dČtského domova. Své názory se pokuste zdĤvodnit.

Ubytování
a práce

ZaþlenČní
do spoleþnosti

Oblasti, které zpĤsobují mladým lidem odcházejícím z dČtského domova
problémy
Zatímco v 70. a 80. letech 20. století musel každý nČkde bydlet a nČkde pracovat,
v souþasné spoleþnosti taková sociální síĢ chybí a pro mladé lidi odcházející z dČtských
domovĤ je velmi obtížné najít vhodné ubytování a práci. TémČĜ polovina mladých
dospČlých odchází z dČtských domovĤ zpČt do svých pĤvodních rodin, tedy
do prostĜedí, ze kterého byli jako dČti z nČjakého dĤvodu odebráni. (Na tento fakt
pamatuje zákon þ. 359/1999 Sb., v platném znČní, kdy pravidelné návštČvy sociálního
pracovníka v rodinČ rodiþĤ, u jejichž dČtí byla naĜízena ústavní výchova þi uložena
ochranná výchova, mají pĤsobit ke zkvalitnČní rodinného prostĜední tak, aby se dítČ
do rodiny mohlo vrátit i dĜíve než po dosažení zletilosti.)
Zbytek dČtí využívá nabídky bydlení v domech na pĤli cesty, v ubytovnách
þi „startovacích bytech“ dČtských domovĤ, což je sice urþitá pomoc, ale pouze
doþasná, neĜešící vlastní problém. Navíc ne každý dČtský domov má „startovací byty“
k dispozici.
Mladí lidé po odchodu z dČtského domova mají problém najít a udržet si práci.
ýasto se zaĜazují mezi dlouhodobČ nezamČstnané nebo pro svá selhání po krátké dobČ
zamČstnání stĜídají. JeštČ hĤĜe jsou na tom ti, kteĜí na základČ své zletilosti z vlastního
rozhodnutí opouštČjí zaĜízení dČtského domova ve svých osmnácti letech
s neukonþeným vzdČláním.
DČti vyrĤstající v ústavu mají ve vČtšinČ pĜípadĤ v dospČlosti také problémy
se zaþlenČním do spoleþnosti, jelikož nejsou vybaveny schopnostmi obstát v reálném
sociálním svČtČ. ýasto se to týká i dČtí, které dobĜe fungovaly v rámci ústavního
zaĜízení, kde bylo ovšem umČlé prostĜedí s jasnČ danými pravidly a institucionálními
vztahy. Tento handicap prohlubuje i to, že dospČlí lidé odcházející z dČtských domovĤ
jsou velmi mladí a tudíž sociálnČ nezralí. Mladí lidé odcházející z dČtských domovĤ
þasto inklinují k zapojování se do rĤzných komunit bezdomovcĤ, extrémistĤ, drogovČ
závislých a konþí na dnČ spoleþnosti, mají konflikty se zákonem. V mnoha pĜípadech
mladí lidé odcházející z dČtských domovĤ nemají žádné sociální zázemí, nemají se
na koho obrátit, v pĜípadČ jakýchkoliv problémĤ nefunguje pĜirozená podpora z okolí.
Úkol (K1)
TĜetí oblastí, ve které mohou mít mladí dospČlí, kteĜí opouštČjí dČtský domov, velké
obtíže, je oblast citová. Na základČ poznatkĤ, které máte z vývojové i sociální
psychologie o citové deprivaci, se pokuste vymezit, jak se deficit v citové oblasti mĤže
odrazit v zapojení dítČte z dČtského domova do bČžného života. Své myšlenky si
zaznamenejte.
ZávČrem
Na základČ výzkumných studií následkĤ psychické deprivace na vývoj dČtí
vyrĤstajících v dČtských domovech (MatČjþek, Bubleová, KovaĜík, 1995) bylo zjištČno,
že nČkteré dČti procházející umČlým prostĜedím dČtského domova jsou vážnČ
poškozeny psychickou deprivací a jiné dČti zĤstávají nedotþeny i pĜesto, že žily
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v podobném rizikovém prostĜedí. V souvislosti s tímto se hovoĜí o dČtech
„nezranitelných“, „nezdolných“ þi o dČtech „schopných sebeuzdravení“. Tyto dČti jsou
schopny pomocí „nČþeho“, co si nesou ve svém organismu nebo co nacházejí ve svém
prostĜedí, minimalizovat rizikové þinitele, které na nČ pĤsobí nebo je dokonce obracet
ve svĤj prospČch a navzdory nepĜíznivým okolnostem se bČhem svého dalšího života
vyvinout v harmonické osobnosti.
Shrnutí
Text popsal, jakým zpĤsobem jsou dČti v dČtském domovČ pĜipravovány na odchod
do samostatného života, nastínil vztah mezi dČtským domovem a zletilou
nezaopatĜenou osobou i možnosti podpory dítČte odcházejícího z dČtského domova.
Pojmenovává také oblasti, které zpĤsobují mladým lidem odcházejícím z dČtského
domova problémy.
Pojmy k zapamatování
DČtský domov, Program rozvoje osobnosti, Minimální preventivní program
pro prevenci sociálnČ patologických jevĤ u dČtí a mládež, samostatné bydlení
v prostorách dČtského domova, chránČné bydlení v prostorách dČtského domova,
UpozornČní na Smlouvu o setrvání v péþi DD do ukonþení pĜípravy na povolání,
Smlouva o setrvání v péþi dČtského domova do ukonþení pĜípravy na povolání,
možnosti podpory dítČte odcházejícího z dČtského domova, oblasti zpĤsobující mladým
lidem odcházejícím z dČtského domova problémy.
Kontrolní otázky
• Jaké oblasti jsou zahrnuty v Programu rozvoje osobnosti?
• Jaké možnosti má dítČ žijící v dČtském domovČ po dosažení zletilosti?
• V jakých oblastech mĤže mít dítČ, které opustilo dČtský domov, problémy
v samostatném životČ?
• Na koho se mĤže dítČ po odchodu z dČtského domova obrátit, jestliže má nČjaké
problémy?
Klíþ
K1: DospČlí, kteĜí byli v dČtství dlouhodobČ vychováváni v ústavním zaĜízení, vykazují
pomČrnČ mnoho odchylek od bČžné normy, pokud jde o vývoj osobnosti a spoleþenské
uplatnČní. Vlivem psychické deprivace mají deficit v citové oblasti, což negativnČ
ovlivĖuje jejich postoj k ostatním lidem. Jsou ochuzeni o nesobecký, nezištný vztah
k jiné lidské bytosti, neumí vytvoĜit vzájemný vztah dĤvČry, blízkosti a opory, protože
touto zkušeností v dČtství neprošli. Nejsou tedy dobĜe schopni lásku ani dávat,
ani pĜijímat, a to platí jak o lásce manželské a milenecké, tak také o lásce rodiþovské.
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Raná péþe jako terénní sociální služba
Pavla Burešová

Cíle
Po prostudování následující kapitoly budete znát:
• pojem perinatologie, neonatologie; cíle a souþasný stav oboru,
• pojem novorozenec zdravý a novorozenec rizikový,
• cíle oboru raná péþe,
• pĜíþinu návaznosti rané péþe na zdravotnictví,
• pĜínos rané péþe pro uživatele této sociální služby.
PrĤvodce studiem
Nedílnou souþástí rané péþe je spolupráce s medicínskými obory – perinatologií
a neonatologií. AdekvátnČ tomu také StĜedisko rané péþe SPRP Olomouc úzce
spolupracuje s Novorozeneckým oddČlením Fakultní nemocnice Olomouc, které je
perinatologickým centrem pro spádovou oblast Olomouckého kraje. Perinatologický
program kodifikuje organizaci, realizaci a racionální rozvoj perinatální a neonatální
péþe, postihující zejména ohrožená a patologické tČhotenství a perinatálnČ ohrožené
novorozence. V následujícím textu se seznámíte s nČkterými dĤležitými pojmy –
perinatologie, neonatologie, zdravý a rizikový novorozenec.
Perinatologie a neonatologie
Základním cílem perinatologie je rozvoj optimální diferencované péþe o tČhotné
ženy a jejich novorozence tak, aby byla zajištČna vysoká kvalita populace. Takový cíl
je významný nejen z hlediska medicínského, ale i z hlediska sociálního
a ekonomického. ProstĜedky, vložené do perinatologického programu, chrání
spoleþnost pĜed zdravotnČ-sociálními dĤsledky rostoucí mateĜské a neonatální
mortality a morbidity a snižuje náklady na zdravotní a sociální péþi budoucích
populací. Realizace perinatologického programu snižuje u rodin s reprodukþním
rizikem obavy z reprodukce a maximálnČ omezuje neúspČch v dalším tČhotenství. Je
zásadním vkladem pro pĜíznivý neonatální a postneonatální vývoj porozených dČtí
a snižování závažných pozdních postižení neuropsychického a motorického vývoje dČtí
s perinatálním ohrožením.
Základem perinatologie je tČsná mezioborová spolupráce oborĤ gynekologie –
porodnictví a neonatologie. Perinatologie zahrnuje péþi o tČhotnou ženu, plod
a novorozence v období od viability plodu (tj. 24 + 0 den), pĜes období porodu
a šestinedČlí, resp. do þasného a pozdního neonatálního období (tj. 28 dnĤ po narození
dítČte). Na této péþi se nezastupitelnČ podílí obor neonatologie.
Neonatologie je obor, jehož obsahem je komplexní péþe o novorozence
od zabezpeþení nerušené poporodní adaptace fyziologických novorozencĤ,
pĜes ošetĜování komplikací vzniklých v souvislosti s porodem a Ĝešení vrozených
vývojových vad až po péþi o extrémnČ nezralé novorozence na hranici viability.
NČkteré specifické problémy perinatálního období pĜetrvávají po rĤznČ dlouhou dobu
od narození a vyžadují neonatologickou péþi (ústavní, ambulantní) i v dalším období
života.
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Perinatologická péþe
Perinatologická péþe (porodnická i neonatologická) se zakládá na systému
diferencované, tĜístupĖové regionální péþi o tČhotné ženy a jejich novorozence
(základní – I. stupeĖ, intermediární – II. stupeĖ a intenzivní – III. stupeĖ). Regionální
systém diferencované perinatální péþe (viz koncepce oborĤ Gynekologie – porodnictví
a Neonatologie z roku 2001) není identický s územnČ správním (krajským) þlenČním.
Po organizaþní a odbornČ metodické stránce mĤže být krajskému þlenČní nadĜazen.
Intenzivní perinatální péþe (III. typu) je poskytována regionálními
perinatologickými centry (tvoĜenými perinatologickým a neonatologickým
pracovištČm, viz koncepce oborĤ z r. 2001), ustavenými ministrem zdravotnictví v roce
1995. Intermediární péþi (II. typu) poskytují kromČ center intenzivní perinatální péþe
i vybraná pracovištČ intermediární perinatální péþe, ustavená v roce 1997.
Odborná náplĖ porodnické þinnosti je zamČĜena na centralizaci pĜedþasných
porodĤ od zaþátku 24. týdne (23 + 1) do 32. týdne na perinatologická centra III. typu,
resp. od dokonþeného 32. týdne na tato centra II. typu., na koncentraci závažných
kardiopatií, diabetu, vþetnČ gestaþního IDDM, závažné preeklampsie, pĜípadĤ
nitrodČložní rĤstové retardace plodu do 34. týdne, na vrozené vývojové vady
diagnostikované prenatálnČ a další stavy s možným vitálním ohrožením ženy nebo
plodu. Porodní sál perinatologického centra je koncipován jako jednotka intenzivní
porodnické péþe, která Ĝeší nejzávažnČjší porodnické komplikace v rámci centralizace.
Zdravý a rizikový novorozenec, péþe o novorozence
Zdravý novorozenec je dítČ od narození do 28 dnĤ života. V tomto období se
pĜizpĤsobuje novému prostĜedí, ve kterém se ocitá po porodu, zaþíná dýchat, pĜijímat
potravu zvnČjšku, krevní obČh se rozdČlí na malý a velký, zaþínají pracovat játra
a ledviny, vytváĜí se termoregulace, dítČ se setkává s þetnou mikrobní flórou. V tomto
období odpadne pupeþní pahýl, nČkteré dČti fyziologicky sníží hmotnost, mĤže se
vyskytnout fyziologická žloutenka a hormonální tČhotenská novorozenecká žloutenka.
Zdravý novorozenec mČĜí prĤmČrnČ 48–50 centimetrĤ a má hmotnost 3000–
3500 gramĤ.
Mezi rizikové novorozence patĜí dČti pĜedþasnČ narozené, hypotrofické,
hypoxické kĜíšené dČti, dČti s vrozenými vývojovými vadami, s neonatální patologií
atd. V souþasné dobČ pĜipadá hranice viability plodu v ýeské republice i ve vyspČlých
západoevropských zemích na 24. týden tČhotenství, což pĜedstavuje extrémnČ
nedonošené novorozence s porodní hmotností 500–750 g. Viabilita – pĜežití
bez tČžkého nebo stĜedního postižení: 23. týden – 3 procenta, 24. týden – 9 procent,
25. týden – 20 procent.
Odborná náplĖ péþe o novorozence je zamČĜena zejména na péþi o extrémnČ
a velmi nezralé novorozence (24. – 32. týden tČhotenství), perinatálnČ vzniklé, závažné
infekce (zejména sepse), perinatální asfyxii a stavy s ní související, na dlouhodobou
ventilaci, na péþi o novorozence s nitrodČložní retardací rĤstu a v neposlední ĜadČ
na péþi o novorozence s VVV, sluþitelnými se životem, ale vyžadující chirurgické
a Ĝešení a následnou vysoce specializovanou péþi. Intenzivní a intermediární
neonatologická péþe se opírá o kooperaci s pĜíslušnými pediatrickými obory, jako jsou
dČtská chirurgie, ortopedie, neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, psychologie
apod.
Jednotka intenzivní péþe pro novorozence Fakultní nemocnice Olomouc je svým
zamČĜením jediným centrem v Olomouckém kraji, kde jsou ošetĜováni závažnČ
nemocní novorozenci narození nejen v porodnici fakultní nemocnice, ale všichni
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novorozenci Olomouckého kraje, kteĜí vyžadují intenzívní péþi. Specializované
diagnostické metody a stále dokonalejší léþebné postupy umožĖují zachránit tČžce
nemocné donošené novorozence, ale i novorozence nedonošené, jejichž váha je þasto
nižší než 1000 g. Péþe o tyto nemocné novorozence je velmi finanþnČ nákladná
a vyžaduje drahé modernČjší pĜístrojové vybavení.
Dlouholetá spolupráce se StĜediskem rané péþe SPRP Olomouc je velmi prospČšná
z hlediska vývoje dítČte, i z hlediska situace rodiny dČtí s tím nejzávažnČjším
postižením. Dochází k vþasnému záchytu rodin s dČtmi s postižením. Rozvoj dítČte
do tĜí let hraje zásadní roli pro další rozvoj dítČte.
PrĤvodce studiem
Poté, co jste se struþnČ seznámili s obsahem a významem péþe o novorozence, mĤžeme
se zabývat problematikou samotné rané péþe. Zastavíme se u historie jejího vzniku,
popíšeme její základní principy i cíle a objasníme, jaké služby jsou v rámci rané péþe
nabízeny.
Vznik rané péþe v ýeské republice
V ýeské republice zaþaly první aktivity v roce 1986 díky dobrovolníkĤm,
kteĜí poradenství zprostĜedkovávali. Vlivy ze zahraniþí i vlivy þeských odborníkĤ
iniciovaly v roce 1990 vznik obþanského sdružení Spoleþnost pro ranou péþi. Je to
nestátní nezisková organizace, která je zĜizovatelem sedmi stĜedisek rané péþe
(Olomouc, Ostrava, Brno, Praha, PlzeĖ, Liberec, ýeské BudČjovice), která svou
pĤsobností pokrývají celé území ýR. StĜediska poskytují své služby rodinám, kde se
narodí dítČ s tČžkým zrakovým ve vČku 0–4 roky a kombinovaným postižením ve vČku
0–7 let. TČžkým zrakovým postižením pro úþely zaĜazení do rané péþe je stĜední
slabozrakost až nevidomost nebo centrální postižení zraku.
Návaznost rané péþe v komplexním zabezpeþení dítČte s postižením a jeho rodiny
Neurobiologické výzkumy stále potvrzují, že od narození prodČlává nervová
soustava pĜekotný rozvoj, v nČmž hrají roli první tĜi roky dítČte. PrávČ v tomto období
do tĜí let jsou kompenzaþní možnosti mozku tak obrovské, že umožĖují nejlépe
rozvinout náhradní mechanismy i u tČch dČtí, které mají v nČkteré oblasti vývoje vážný
handicap. Pokud se právČ toto vysoce citlivé období zanedbá, možnosti vývoje dítČte
v urþitých oblastech se mohou zcela uzavĜít nebo extrémnČ snížit.
Toto období je také zásadní pĜi vytváĜení vazby mezi rodiþem a dítČtem.
Základním pĜirozeným prostĜedím, které má zásadní vliv na vývoj dítČte je rodina.
Narození dítČte s postižením staví rodinu do situace, kdy se podstatnČ mČní hodnoty,
potĜeby, role a zároveĖ se zvyšují nároky na její dobré fungování, protože dítČ
s postižením vyžaduje pĜístupy, na které rodina nebyla zvyklá a které nezná. MĤže tak
dojít k snížení sebedĤvČry rodiþĤ nést odpovČdnost za vývoj dítČte a být kompetentním
pĜi rozhodování o jeho výchovČ. DítČ, které nesplĖuje oþekávání rodiþĤ, mĤže být
pĜíþinou zmČny emocionálních vazeb, a tím i oslabení funkce rodiny. PĜitom právČ
láskyplná a stimulující interakce mezi rodiþem a dítČtem s postižením je podstatným
faktorem rozvoje nejen jeho psychických, ale i fyziologických funkcí.
Úkol (K1)
Tým rané péþe tvoĜí mnoho odborníkĤ, protože tato služba funguje
na multidisciplinárním principu. Pokuste se zamyslet nad tím, kteĜí profesionálové
do týmu rané péþe pro rodiny s dČtmi se zrakovým a kombinovaným postižením mohou
patĜit.
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Spoleþnost
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Význam rodiny
pro vývoj dítČte

Cíle rané péþe
Mezi obecné cíle rané péþe Ĝadíme následující:
• Zvýšit vývojovou úroveĖ dítČte v oblastech, které jsou postiženy, nebo
ohroženy, stimulovat celý vývoj.
• Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech.
• Snížit negativní vliv prostĜedí nebo ohrožení na rodinu dítČte a jeho vývoj.
• Podporovat sociální integraci dítČte v rámci rodiny.
• DítČ a rodinu integrovat v rámci komunity a regionu.
• Prosazovat a hájit ranou péþi jako obor a službu.
Programy
služeb rané
péþe

Na celém svČtČ existují programy služeb rané péþe. ZajišĢují je organizace státní,
nestátní, profesionální, dobrovolnické a jsou poskytovány terénním zpĤsobem
v pĜirozeném prostĜedí dítČte v rodinČ nebo v kombinaci s ambulantními službami.
Cílem programĤ je:
• Podpora vývoje dítČte – jsou metodiky zamČĜené na pĜedcházení nebo
eliminaci dĤsledkĤ postižení nebo narušení sociálních vazeb dítČte.
• Podpora rodiny – znamená pomáhat rodiþĤm v odpovČdnosti a nezávislosti
pĜi výchovČ dČtí se zvláštními potĜebami. Podpora zaþíná vþasnou nabídkou
pomoci rodinČ, v níž se narodilo dítČ s postižením.
• PĤsobení na spoleþnost – poradenská praxe je závislá na sociokulturním
prostĜedí, v nČmž je poskytována. Rodiþe jsou nedílnou souþástí spoleþnosti,
která toto prostĜedí vytváĜí. Jenom pokud bude cílovou skupinou preventivních
a vzdČlávacích programĤ celá spoleþnost, mĤžeme od ní oþekávat toleranci
a pĜedpoklady sociální integrace obþanĤ s postižením.
Nabídka služeb pro podporu a provázení rodin s dítČtem se zrakovým
a kombinovaným postižením
• Aktivní naslouchání, provázení a podpora rodiþĤ po narození a prvních letech
života dítČte s postižením.
• Psychologické, pedagogické a sociální poradenství.
• Pomoc pĜi prosazování práv a zájmĤ dítČte a interakce s ním.
• Podpora v oblasti výchovy dítČte a interakce s ním.
• Podpora vývoje dítČte ve všech oblastech, stimulace zraku.
• NámČty na výbČr vhodných hraþek, pomĤcek a na úpravy prostĜedí ke stimulaci
vývoje dítČte.
• Funkþní vyšetĜení zraku (pro neklienty jen v pĜípadČ volné kapacity
a za úhradu).
• PĤjþování speciálních hraþek, pomĤcek, literatury, videa, CD.
• Zpravodaj pro rodiþe Rolniþka.
• Pomoc pĜi výbČru pĜedškolního zaĜízení.
• Odborné instruktáže pro spolupracující zaĜízení.
Forma poskytovaných služeb
• Terénní konzultaþní návštČvy v rodinČ (1x za 1–3 mČsíce) – min 75 % všech
služeb,
• Ambulantní vyšetĜení, konzultace ve stĜedisku.
• Setkávání rodiþĤ, semináĜe, pĜednášky.
• Týdenní kurzy pro rodiny.
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• Doprovod klientĤ na vyšetĜení, jednání.
Služby poskytujeme zdarma, na týdenní kurzy a zpravodaj rodiþe pĜispívají.
Shrnutí
Text pĜedstavil obory perinatologie a neonatologie, jejich souþasný stav a cíle.
Objasnil pojmy novorozenec, zdravý novorozenec, rizikový novorozenec, raná péþe,
její návaznost na zdravotnictví a pĜínos rané péþe (vþetnČ jejího vývoje v þeském
prostĜedí) pro uživatele této služby.
Pojmy k zapamatování
Perinatologie, neonatologie, novorozenec, zdravý
novorozenec, raná péþe, cíle rané péþe, služby rané péþe.

novorozenec,

rizikový

Kontrolní otázky
• Co je obsahem a cílem oborĤ perinatologie a neonatologie?
• Jak vymezujeme zdravého a jak rizikového novorozence?
• Jaké jsou cíle rané péþe?
• Jaké služby a jakými formami jsou rodinám v rámci rané péþe nabízeny?
Klíþ
K1: Základ týmu rané péþe tvoĜí cestující poradenský pracovník a rodiþe dítČte.
Mezi poradci jsou vysokoškolsky kvalifikovaní speciální pedagogové, instruktorky
zrakové stimulace. Další þlenové týmu jsou sociální pracovník, fyzioterapeut,
psycholog, psychoterapeut, neonatolog, neurolog, pediatr, oftalmolog, lékaĜ –
specialista. SpoleþnČ naplĖují poradenský plán rané péþe vytvoĜený pro konkrétního
klienta, i když nejsou zamČstnanci téhož pracovištČ.
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