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— Úvodní slovo

ÚVODNÍ SLOVO RADNÍ ZK TAŤÁNA VALENTOVÁ NERSESJAN
Vážené čtenářky a čtenáři sborníku,
mám tu čest vyjádřit na úvod několik myšlenek a postřehů spojených s tímto neobyčejně zdařilým a přínosným
mezinárodním projektem na poli sociálně-právní ochrany dětí.
Jeho začátek lze datovat do dubna 2012, kdy se společná delegace Zlínského kraje a Magistrátu města Zlín
vydala do nizozemského města Groningen s cílem navázat spolupráci v oblasti péče o ohrožené děti, neboť se
nám jevilo, že Nizozemí je na cestě k fungujícímu a sjednocenému systému přece jen o kousek dál a může se pro
nás stát inspirací. Tušení nás nezklamalo a navíc jsme se na holandské straně setkali s obrovskou vstřícností
a otevřeností k předávání poznatků a zkušeností. Ochota a chuť spolupracovat se v průběhu realizace projektu
v letech 2012–2014 ještě prohloubila, stejně jako se upevňovaly dobré vztahy mezi partnery projektu.
Do projektu byli zapojeni pracovníci sociálně-právní ochrany krajského a městských úřadů, příspěvkových organizací i pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Aktivity projektu reagovaly na zjištěné potřeby
v oblasti péče o ohrožené děti v našem kraji a nabízely úhel pohledu a praxi holandských partnerů. Konkrétní
praktické výstupy jsou popsány ve sborníku, který je právě před Vámi. Doufám, že pro Vás bude dobrým společníkem a rádcem na cestě ke zkvalitnění práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. A stejně jako mě i Vás
obohatí mnohdy odlišný přístup odborníků z Nizozemí.
Přeji Vám radost a uspokojení z Vaší práce, hodně úspěchů a pevné zdraví.

Mgr. Taťáňa Valentová Nersesjan
členka rady Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí,
národnostní otázky, menšiny
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Geachte lezers van dit congresboek,
Het is een grote eer voor mij dat ik in de inleiding van dit congresboek enkele ideeën en waarnemingen betreffende
dit bijzonder geslaagde en waardevolle internationale project op het gebied van sociaal-rechtelijke bescherming
van kinderen met u mag delen.
De basis van dit project werd gelegd in april 2012, toen een gezamenlijke delegatie van Provincie Zlín en Gemeente
Zlín vanuit Tsjechië naar Groningen afreisde met het doel om een samenwerking op het gebied van de zorg
voor bedreigde kinderen aan te knopen. De reden voor deze keuze was onze veronderstelling, dat Nederland
iets verder gevorderd is op de weg naar een goed fungerend en geünificeerd systeem van de zorg voor deze
kinderen en dat wij ons door de Nederlandse situatie zouden kunnen laten inspireren. Hierin werden wij niet
teleurgesteld en bovendien troffen wij aan de Nederlandse kant een geweldige openheid en bereidwilligheid
om kennis en ervaringen aan ons over te dragen. Deze bereidwilligheid en aanleg tot het samenwerken werd
gedurende het project tussen de jaren 2012–2014 nog groter. Daarnaast werden ook de persoonlijke banden
tussen de projectpartners nauwer aangehaald.
Aan het project namen naast verschillende sociale werkers werkzaam op het gebied van sociaal-rechtelijke
bescherming van kinderen bij Provincie Zlín, verschillende gemeentes en ondersteunende organisaties uit de
regio, ook bevoegde personen voor het uitvoeren van de sociaal-rechtelijke bescherming van kinderen deel.
De activiteiten van dit project weerspiegelden de vastgestelde behoeftes op het gebied van het zorgen voor
bedreigde kinderen in onze provincie en speelden daar flexibel op in. Ze boden ons ook een waardevolle, op de
praktijk gebaseerde, invalshoek van onze Nederlandse partners. De specifieke, praktische uitkomsten van dit
proces treft u aan in dit congresboek. Ik hoop van harte dat dit boek een gewaardeerde metgezel en adviesgever
voor u gaat worden op uw weg naar het verbeteren van het werken met bedreigde kinderen en hun gezinnen
en families. Ik wens u bovendien dat u, net zoals ik, verrijkt wordt door de soms heel andere aanpak van de
Nederlandse specialisten.
Ik wens u tevens veel plezier en voldoening in uw werk, veel succes en een goede gezondheid toe.

Mgr. Taťáňa Valentová Nersesjan
Gedeputeerde van de Provincie Zlín voor het gebied van sociale zaken,
nationaliteitskwesties en nationale minderheden
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ÚVODNÍ SLOVO ZAHRANIČNÍHO PARTNERA
Dítě na prvním místě
Projektů, zvláště pak projektů financovaných z prostředků EU, je spousta. Je možno konstatovat, že v současnosti je kladen velký důraz na mezinárodní spolupráci mezi různými evropskými zeměmi. Hodně projektů je
spuštěno s velkou „pompou“, ale o několik let později si již hodně lidí nemůže ani přesně vybavit, co bylo jejich
podstatou nebo jaké výsledky vlastně přinesly.
Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává publikace, která obsahuje výsledky velmi přínosného projektu! Tento
projekt se týká spolupráce mezi Zlínským krajem, konkrétně Sociálním odborem KÚZK a organizací Bureau
Jeugdzorg v nizozemském Groningenu (česky: Úřad péče o dítě, který je v mnohých aspektech ekvivalentem
OSPOD). Tato spolupráce se týká tématu „zranitelného dítěte“, které se dotýká nás všech.
Každý z nás byl jednou dítětem. Naši vychovatelé, rodinní příslušníci a další pro nás důležité osoby přispěli
společně s výchovnými okolnostmi k tomu, že jsme se vyvinuli v osobnosti, jakými jsme. Děti jsou nejzranitelnější skupinou obyvatelstva, která existuje. Způsob, jakým jako společnost zajištujeme zájmy dětí
v rámci našeho právního systému a případně formou nutné organizované podpory, je důležitým měřítkem
skutečné úrovně naší společnosti. Jsem absolutně přesvědčen o tom, že spolupráce mezi KÚZK a BJZ
Groningen, která se promítá do konkrétních výstupů tohoto projektu (jak se s nimi můžete seznámit v této
publikaci), nás nemůže nechat chladnými. „Podařilo se nám přesunout kámen v řece, voda tedy již nyní teče
jinak, než tomu bylo dříve. Protože přemístěním toho jednoho kamene už proud nikdy nemůže téci stejnou
cestou jako dříve. (Bram Vermeulen)“
Ústředním tématem tohoto projektu bylo „bezpečí pro děti“. Do toho spadá koncept „dítěte na prvním místě“
místo „rodiče na prvním místě“. Zorganizovali jsme intenzivní pracovní setkání (workshopy) zabývající se „na
řešení orientovaným přístupem“. Probrali jsme Metodiku Delta, v jejímž rámci je důraz kladen na to, aby režii
celého procesu měli sami rodiče respektive rodinný systém dítěte. To se netýká pouze jednotlivých elementů
ohrožujících vývoj dítěte, ale především vlastních zdrojů (potenciálu) rodinného systému dítěte. Vyčerpávajícím
způsobem jsme se zabývali pěstounskou péčí. Zde se jednalo o problematiku screeningu (hodnocení zájemců
o pěstounství), matchingu (výběr vhodné pěstounské rodiny pro konkrétní dítě), podpory pěstounských rodin
a dětí v pěstounské péči. Pěstounská péče je trvale udržitelnou odpovědí v situacích, kdy se biologičtí rodiče
(dočasně) nemohou o své děti starat. Jedná se o trvale udržitelné řešení, které se vedle prokazatelné kvality
navíc ukazuje býti mnohonásobně lacinějším než umisťování dětí do pobytových zařízení. V poslední fázi projektu
jsme se zabývali nutností spolupráce mezi pracovníky z praxe a institucemi zajištujícími odborné vzdělávání. Na
řadu přišly i charakteristiky sociálního pracovníka „nového stylu“. Takový sociální pracovník „nového stylu“ musí
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v rodině dítěte fungovat jako generalista a zároveň (v rámci své vlastní specializace) jako specialista v rámci
multidisciplinárního týmu, který je vázán na konkrétní lokalitu.
Bylo mi velkou ctí, že jsem mohl spolupracovat s mnoha kolegy na vysoké odborné úrovni, kteří se v rámci sociálních služeb zabývají problematikou ohrožených dětí v České republice. Jejich obrovské nasazení a zaujetí pro
mne společně s jejich přesností a odborností byly, jsou a i nadále zůstávají zdrojem inspirace. Touto cestou chci
všem zúčastněným poděkovat za jejich nasazení, odbornost a touhu po poznávání nových věcí, které je vedly
k zapojení do této spolupráce. Chci projevit své hluboké uznání pro všechny pracovníky působící v oblasti sociálních služeb zabývající se ohroženými dětmi, ať již působí na české či nizozemské straně. Mé zvláštní poděkování
pak patří Mgr. Heleně Miklové (vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany KUZK), Ing. Martinu P rusenovskému
(projektový manažer, oddělení přípravy a realizace projektů KUZK), Bc. Peterovi Hunákovi a Barboře Martinkové, M.Sc.
a Bc. Bohdaně Konečné (oddělení vnějších vztahů KUZK) a Mgr. Milanovi Křížovi, PhD (tlumočník jazyka nizozemského, Univerzita Palackého v Olomouci).

Drs. Bas Stuurwold
Manažer Bureau Jeugdzorg Groningen,
přednášející na Fakultě sociálních studií
Hanze University of Applied Sciences
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Voorwoord ‘Het kind eerst’.
Projecten, zeker Europese projecten zijn er vele. Er bestaat een grote drang tot internationale samenwerking
tussen diverse Europese landen. Veel projecten worden met veel ‘tam-tam’ aangekondigd, maar jaren later
weten de mensen niet meer precies waar het over ging dan wel wat de resultaten waren.
Zeer geachte lezer, voor u liggen de uitkomsten van een zeer constructief project! Het betreft de samenwerking
tussen Provincie Zlín, vertegenwoodigd voornamelijk door Dienst Sociale Zaken, en Bureau Jeugdzorg Groningen
(deze organisatie is in vele opzichten de Nederlandse equivalent van de Tsjechische organisatie Orgaan voor
Sociaal-Rechtelijke Bescherming van Kinderen, OSPOD) inzake een onderwerp dat ons beiden erg raakt: ‘het
kwetsbare kind’.
We zijn allemaal ooit kind geweest. Onze opvoeders (familie en belangrijke anderen) en de opvoedingsomstandigheden
hebben ons mede gevormd tot wie we nu zijn. Kinderen zijn de meest kwetsbare groep van een volk. De manier
waarop we als samenleving de belangen van kinderen waarborgen in wetgeving en eventueel noodzakelijke
ondersteuning, is een belangrijke maatstaf voor het werkelijke niveau van onze beschaving. Ik heb er alle
vertrouwen in dat de samenwerking tussen Provincie Zlín en Bureau Jeugdzorg Groningen (de concrete uitkomsten
van dit project zoals u hierna kunt lezen) ons dwingt in actie te komen. “We hebben een steen verlegd in een
rivier op aarde. Het water stroomt er anders dan voorheen. Omdat, door het verleggen van die ene steen, de
stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan”(Bram Vermeulen).
Centraal in dit project stond de ‘veiligheid van kinderen’. Het ‘kind eerst’ in plaats van ‘de ouders eerst’. We
hebben intensieve workshops georganiseerd over de ‘oplossingsgerichte’ methode van werken. We hebben de
‘Deltamethodiek’ doorgewerkt, waarin de regie nadrukkelijk bij ouders cq het gezins-systeem ligt. De regie, niet
alleen rondom ontwikkelingsbedreigingen, maar ook en vooral van de krachten van een gezins-systeem. We
hebben uitputtend samen gewerkt rondom pleegzorg, met betrekking tot screening, matching, begeleiding van
pleeggezinnen en pleegkinderen. Pleegzorg is het duurzame antwoord op die situaties waarin biologische ouders
(tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Het betreft een duurzame oplossing, die naast de aantoonbare
kwaliteit ook vele malen goedkoper blijkt dan het plaatsen van kinderen in residientiële settingen. Tot slot hebben
we de noodzakelijke samenwerking tussen praktijkveld en beroepsonderwijs aan de orde gesteld. We hebben
ook de sociaal werker ‘nieuwe stijl’ onder de aandacht gebracht. Die sociaal werker ‘nieuwe stijl’ is generalist
in het gezin en specialist (op zijn eigen vakgebied) in zijn eigen gebiedsgebonden multidisciplinaire team.
Ik heb het als een groot voorrecht ervaren om te mogen samenwerken met veel deskundige collega’s uit
het sociale domein rondom kwetsbare kinderen uit Tsjechië. De enorme inzet en betrokkenheid, de grote
nauwkeurigheid en het vakmanschap, al die factoren zijn een belangrijke inspiratiebron voor mij en zullen dat
blijven. Ik wil alle betrokkenen bij dit project bedanken voor hun inzet, vakmanschap en de nieuwsgierigheid
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die hen dreef in deze samenwerking. Ik wil mijn diepe respect betuigen voor alle medewerkers in het sociale
domein rondom kwetsbare kinderen, aan zowel de Tsjechische als aan Nederlandse zijde. Mijn speciale dank
gaat uit naar Mgr. Helena Miklová (hoofd Dienst Sociaal-Rechtelijke Bescherming van Kinderen, Provincie Zlín),
Ing. Martin Prusenovský (project manager, Dienst Voorbereiding en Uitvoering van Projecten, Provincie Zlín),
Bc. Peter Hunák, Barbora Martinková, M.Sc. en Bc. Bohdana Konečná (alledrie Dienst Buitenlandse Betrekkingen,
Provincie Zlín) en Mgr. Milan Kříž, PhD (beëdigd tolk Nederlands in Tsjechië, Palacký Universiteit Olomouc).

Drs. Bas Stuurwold,
Manager Bureau Jeugdzorg Groningen,
Lecturer Hanze University of Applied Sciences, social studies

7

— Obsah

OBSAH
Informace o partnerské organizaci z Nizozemí.........................................................................................................................13
Informace o projektu..........................................................................................................................................................................14

Péče o ohrožené děti v Nizozemí...................................................................................................................................................16

Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami..........................................................................................................................19
Poznatky z Groningenu.............................................................................................................................................................. 20
Prevence – Centra pro mládež a rodinu....................................................................................................................... 20
Metody sociální práce...........................................................................................................................................................22
Konference vlastních sil......................................................................................................................................................22
Na řešení orientovaný přístup/Solution Focused approach...................................................................................24
„Pragmatika, naděje, respekt“..........................................................................................................................................24
Metodika Delta....................................................................................................................................................................... 25
Řešení případů ohrožených dětí...................................................................................................................................... 27
Příklady dobré praxe...................................................................................................................................................................30
Vzdělávání pracovníků.........................................................................................................................................................30
Změna v poskytování sociálně aktivizačních služeb – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín...... 30
Kazuistika.................................................................................................................................................................................31
Výchovná opatření................................................................................................................................................................32
Výstupy v kostce...........................................................................................................................................................................36
9

— Obsah

Profesionální pěstounská péče...................................................................................................................................................... 37
Poznatky z Groningenu...............................................................................................................................................................38
Formy PP v Nizozemí............................................................................................................................................................38
ELKER – akreditovaná nestátní organizace.................................................................................................................39
Nábor a příprava pěstounů................................................................................................................................................ 40
Zprostředkování pěstounské péče (matching)........................................................................................................... 42
Podpora pěstounských rodin............................................................................................................................................ 44
Příklady dobré praxe...................................................................................................................................................................45
Impulsy k rozvoji nových forem pěstounské péče.....................................................................................................45
Práce se zájemci a žadateli o náhradní rodinnou péči na Magistrátu města Zlína....................................... 46
Vymezení pracovních náplní pracovníků pro náhradní rodinnou péči na OSPOD............................................47
Práce se zájemci/žadateli o náhradní rodinnou péči na KÚZK............................................................................. 48
Pomůcky pro pěstounské rodiny......................................................................................................................................50
Organizace ELKER a její inspirace pro Centrum náhradní rodinné péče............................................................50
Vytváření kultury pozitivní zpětné vazby v pěstounské rodině............................................................................53
Výstupy v kostce...........................................................................................................................................................................57

Multidisciplinární spolupráce, zavedení nových metod do praxe........................................................................................59
Poznatky z Nizozemí...................................................................................................................................................................60
Pojetí sociální práce..............................................................................................................................................................60
Sociální tým města Groningen..........................................................................................................................................61

10

— Obsah

Výuka sociální práce a praxe.............................................................................................................................................61
Registrace, akreditace a certifikát pracovníka s mládeží.......................................................................................62
Metoda de-eskalace agrese...............................................................................................................................................62
Krizový tým BJZ.....................................................................................................................................................................63
Spolupracující organizace.................................................................................................................................................. 64
Příklady dobré praxe...................................................................................................................................................................66
Zpětné vazby od účastníků interaktivního dvoudenního workshopu ve Zlíně............................................... 67
Výstupy v kostce...........................................................................................................................................................................68

Závěrem..................................................................................................................................................................................................69
Zahraniční lektoři workshopů a seminářů realizovaných ve Zlíně.....................................................................................71
Seznam zkratek....................................................................................................................................................................................72
Přílohy..................................................................................................................................................................................................... 75

11

— Informace o partnerské organizaci z Nizozemí

INFORMACE O PARTNERSKÉ ORGANIZACI Z NIZOZEMÍ
Bureau Jeugdzorg Groningen (BJZ)
je organizace, která se věnuje specializované péči o děti a mládež a jejich rodiny a řeší problematiku sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné péče. Organizace zajišťuje systematickou a mezioborovou
podporu těmto dětem a rodinám tak, aby se předcházelo případnému selhání rodiny a nutnosti volit radikální
opatření, kterým je odejmutí dítěte z rodiny. BJZ je z pověření státu organizace odpovědná za zprostředkování
sociálně-právní ochrany dětí v každé provincii, dotace na provoz organizace plyne z veřejných zdrojů.
Filozofie organizace je postavena na tom, že je důležité, aby děti vyrůstaly co nejvíce se svými rodiči, případně
v náhradní rodině, pokud není možné, aby dítě bylo ve své původní rodině. Přičemž je nutné, aby rodinné prostředí
bylo pro dítě bezpečné a jeho vývoj nebyl ohrožen. Pracovníci organizace (sociální pracovníci, psychologové,
speciální pedagogové) podporují rodiny formou různých poradenských a doprovodných služeb tak, aby vzrůstala
kompetence rodiny vytvářet bezpečné a zdravé prostředí pro vývoj dětí.
Způsob práce lze shrnout do těchto principů:
1/ Důraz na spolupráci a partnerský přístup.
2/ Důraz na komunitní rozměr při práci s klienty.
3/ Multidisciplinární spolupráce.
Organizace BJZ byla v postavení hlavního partnera našeho projektu, pro jednotlivé tematické workshopy nám také dodatečně zprostředkovala partnery
specializované na danou problematiku také z jiných organizací. Společně nám
jednotliví profesionálové z praxe předávali v průběhu celého projektu cenné
zkušenosti v oblasti sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami, profesionální pěstounské péče a multidisciplinární spolupráce v rámci sociální sítě.
Vzhledem k tomu, že filozofie organizace BJZ přesně vystihuje žádoucí trend,
kterým se má ubírat práce s rodinou v rámci sociálně-právní ochrany a náhradní
rodinné péče v ČR, spolupráce s tímto partnerem se ukázala být velmi přínosná.
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INFORMACE O PROJEKTU
Délka trvání projektu
Zahájení: 1. 12. 2012

Ukončení: 31. 10.2014

Financování
Celkový objem prostředků: 3,4 mil. Kč.
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Realizační tým
Projektový manažer: Martin Prusenovský, KÚZK
Finanční manažer: Roman Krajíček, KÚZK
Koordinátor zahraničních aktivit: Bohdana Konečná,
Barbora Martinková, Peter Hunák
Koordinátor projektu: Helena Miklová, KÚZK
Odborný pracovník 1: Simona Čubáková, KÚZK
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Odborný pracovník 2: Silvie Derková, KÚZK
Odborný pracovník 3: Marie Semelová, MMZ
Odborný pracovník 4: Daniel Žákovský, CP
Tlumočení, překlady: Mgr. Milan Kříž, PhD.
Mgr. Eliška Boková
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Cíl projektu
1/ Výměna znalostí a zkušeností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na témata:
–– sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami;
–– profesionální pěstounská péče;
–– multidisciplinární spolupráce.
2/ Zvýšení kompetencí a rozvoj osob zapojených do projektu.
3/ Rozvoj partnerství a vzájemné spolupráce mezi oběma partnery.

Aktivity projektu
ŘEŠENÁ TÉMA

Sociální práce
s ohroženými dětmi
a rodinami

Profesionální
pěstounská péče

TERMÍN
REALIZACE

POČET
ÚČASTNÍKŮ

Zahraniční stáž

11. – 14. 3. 2013

13

Workshop

11. – 12. 6. 2013

20

13. 6. 2013

50

Zahraniční stáž

16. – 19. 9. 2013

13

Workshop

14. – 15. 1. 2014

20

16. 1. 2014

50

Zahraniční stáž

24. – 28. 3. 2014

10

Workshop

10. – 11. 6. 2014

30

12. 6. 2014

52

průběžně

x

AKTIVITY

Seminář

Seminář
Multidisciplinární spolupráce,
zavedení nových metod
do praxe

Seminář
Tvorba sborníku

Všechna řešená témata
Závěrečná konference

16. 10. 2014
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PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V NIZOZEMÍ
Péči o ohrožené děti v Nizozemí upravují zejména dvě právní normy:
–– Zákon o péči o děti (2005), který zahrnuje služby pro péči o děti a jejich rodiny. Jeho cílem je zajistit
kvalitní péči pro děti a jejich rodiny a posílit postavení dětí a jejich rodičů.
–– Zákon o sociální podpoře (2008), jež stanovuje úkoly v oblasti prevence, zapojení širšího okolí do pomoci
dítěti apod.
Systém pomoci, podpory a péče zahrnuje všechny děti od prenatální péče do 18 let věku dítěte, výjimečně do
26 let věku. V současné době je systém nastaven tak, že za oblast péče o děti zodpovídá Ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a sportu. Za oblast justice mladistvých a instituce s tím spojené, je odpovědné Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti, pod které spadá také Rada na ochranu práv dětí, která zajišťuje ochranu
dětí, řeší soudní záležitosti ohledně rozchodu rodičů a dohlíží na průběh trestního řízení v případě nezletilých.
12 provinčních úřadů (obdoba krajů v ČR) a 415 municipalit (obcí) mají také odpovědnost za politiku v oblasti
dětí a mládeže a s tím související služby 1.
V Nizozemí probíhá již 50 let výzkum, z něhož vyplývá, že odbornou pomoc potřebuje 15 % dětí, z toho u pěti
procent dětí je potřeba řešit problémy závažnějšího charakteru s tím, že ve třech procentech se jedná o děti
s psychiatrickými obtížemi. Centrální bránou hlášení všech případů dětí a jejich rodin, kde nízkoprahová preventivní pomoc není dostatečná je organizace BJZ s níž rodina spolupracuje na dobrovolné bázi nebo na základě
opatření uloženého soudem. Podnět soudu k řešení situace ohrožených dětí dává Rada na ochranu práv dětí,
která se o takovém dítěti dozví buď od BJZ nebo dalších organizací či fyzických osob.
Specifikem sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami v Nizozemí je fakt, že 20 % jeho obyvatel jsou národnostními minoritami. Sama provincie Groningen se pak potýká s velkou nezaměstnaností a nízkým vzděláním
obyvatel. Proto je pro tuto provincii zásadní otázka prevence, aktivního přístupu do prostředí dětí a vtahování
jejich okolí do řešení problémů.
Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je třístupňová, a to na
úrovni správy:
Státu = národní úroveň; Provincie = regionální úroveň; Obce – municipality = místní úroveň (celkem je v Nizozemí 415 municipalit),
které reprezentuje obecní zastupitelstvo. Obce pokrývají rozsáhlé územní plochy, neznamená to, že by takto vytvářely souvislá
zastavěná území. Častým úkazem tedy je skupina rozdrobených, několik kilometrů vzdálených vesnic (částí obce), které společně
spadají pod administrativní území jedné obce. Průměrný počet obyvatel v jedné nizozemské obci dnes činí téměř 40 tisíc, zatímco v ČR
je to pouhých 1685 osob. Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.eu
1
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SOUD

Schéma stanovení opatření

RADA
NA OCHRANU
DĚTÍ

BUREAU
JEUGDZORG

RODINA
A
ADVOKÁT

Posláním BJZ je zajistit bezpečí pro vývoj dítěte. Úkolem je posoudit podstatu problému, jeho závažnost a stupeň naléhavosti, s jakou je třeba případ řešit. Pracovníci BJZ pracují jako manažeři případu, provedou celkové
zhodnocení situace a rozhodnou jaké kroky je třeba učinit a které služby je třeba rodině zajistit. Konkrétní
služby pro rodinu pak BJZ zajišťuje prostřednictvím jiných organizací, stále však zůstává v roli case manažera,
tedy toho, kdo případ vede.
Tento systém s sebou nese obtíže, zejména předimenzování úzce specializovaných služeb na úkor prevence
(včetně financování a řízení sítě služeb), roztříštěnost služeb a jejich financování, odkazování klientů na mnoho
institucí a s tím související nadužívání péče. Podle nizozemské vlády by měl být systém péče o děti a mládež
ucelenější, transparentnější, efektivnější a méně nákladný. Proto od 1. 1. 2015 v Nizozemí dojde ke změně
systému péče o ohrožené děti, jehož cílem je především přiblížit služby klientům. V únoru 2014 došlo ke změně
legislativy. Současně bylo rozhodnuto o 20 % snížení rozpočtu. Národní vláda také zavede jednotný systém
financování pro veškerou péči o děti a mládež. Hlavní změnou je přechod od pečujícího státu k participativní
společnosti s tím, že občané a místní komunity budou více zapojení do řešení problémů. Přínosem by mohlo být
i snížení byrokracie.
Prakticky to bude znamenat přechod zajištění péče o děti a rodinu z úrovně provincií na úroveň municipalit. Tím
se má dosáhnout lepšího využití místních sociálních vazeb a zlepšení spolupráce zainteresovaných na pomoci
dítěti a rodině. Odborníci by měli pracovat podle zásady „jedna rodina, jeden plán, jeden klíčový pracovník“.
Což znamená, že všechny druhy podpory rodině by měl koordinovat jeden pracovník.
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V současné době probíhá v provincii Groningen pilotní ověřování nové metody řešení sociálních problémů pomocí
tzv. sociálních týmů (T-shape team). Tento model sociální práce se již promítl do vzdělávání sociálních pracovníků.
Konkrétně se změny v partnerské organizaci BJZ již promítly tak, že 25 % pracovníků má být propuštěno. Třetina
pracovníků přechází do nově vzniklé organizace, která bude pracovat s dětmi, kde došlo k soudnímu rozhodnutí
o péči, a která bude zajišťovat služby na úrovni provincie Groningen a další ze sousedních provincií, a to i při
zkráceném rozpočtu. Činnost této organizace bude koordinována Svazem měst a obcí.
Vznikají další sdružení a organizace, které chtějí nabízet služby pro ohrožené děti a rodiny. Situace bude pro
města obtížná, otázkou je, nakolik budou tyto nově vzniklé organizace kvalitní. Odborníci se obávají jednak
ztráty odbornosti a také rizika, že nebude v jednotlivých municipalitách rovný přístup k čerpání péče (nabídka
služeb bude odpovídat preferencím municipality).
Za posledních 10 let došlo ke snížení 50 % kapacit pobytových zařízení. Současně došlo k nárůstu služeb ambulantní péče a pěstounské péče. Důvodem pro uzavření pobytových zařízení byla jednak jejich vysoká nákladovost,
ale především se ukazuje, že u dětí umisťovaných do pěstounských rodin, je jejich vývoj příznivější. Děti, kterým
byl narušen proces vytváření citové vazby odebráním z rodiny a nedostali adekvátní náhradu v náhradní rodině
(pěstounské péči) se v dospělosti potýkají s řadou psychických poruch (závislosti, domácí násilí, problémy na
pracovním trhu…) a jejich léčba je pro společnost velmi nákladná.
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SOCIÁLNÍ PRÁCE S OHROŽENÝMI DĚTMI A RODINAMI
Obsahem tématu Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami byly především metody sociální práce s rodinami
(navázání kontaktu s rodinou, motivace ke spolupráci, vyhodnocování rizik pro dítě a tvorba individuálních plánů).
Zásadním výstupem projektu je změna v práci s klienty. Tato změna se týká zejména využívání zdrojů klientů pro
řešení jejich situace a omezení délky trvání práce s klientem na dobu nezbytně nutnou. Významným výstupem
byla také realizace kurzu „na řešení orientovaného přístupu“, kterého se ve ZK zúčastnilo 23 osob.

SOCIA AL WERK MET BEDREIGDE KINDEREN EN GEZINNEN
Inhoudelijk betrof het onderwerp Sociaal Werk met Bedreigde Kinderen en Gezinnen voornamelijk methodes van
sociaal werken met gezinnen: het bewerkstelligen van contact, het motiveren tot samenwerken, het inschatten
van risico’s voor het kind en het maken van individuele plannen van aanpak.
Tot de cruciale uitkomsten behoort het veranderen van het werken met cliënten. Dit betreft naast het benutten van
de eigen bronnen (kracht en potentieel) van de cliënten bij het zoeken naar oplossingen voor hun eigen situatie,
voornamelijk het beperken van de tijdsduur van het sociaal werken met de cliënten tot het absoluut noodzakelijke
minimum. Een belangrijke rol speelde ook het organiseren van een praktische cursus van oplossingsgericht
werken waaraan binnen Provincie Zlín in totaal 23 personen hadden deelgenomen.

19

— Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami

POZNATKY Z GRONINGENU
Prevence – Centra pro mládež a rodinu
Významnou roli v předcházení vlivům vedoucím k ohrožení dítěte v Nizozemí sehrávají nízkoprahová Centra
pro mládež a rodinu. Ta jsou zřizována v místech, kam rodiny běžně docházejí (např. školy, zařízení pro sport
a volný čas). V Centrech pro mládež a rodinu jsou rodinám s dětmi k dispozici odborníci různých pomáhajících
profesí, např. pediatr, zdravotní sestra, psycholog, výchovný poradce, pedagog apod. V samotném Groningenu
je 8 takových center, fungujících převážně při školách. Účastníci zahraniční stáže, v březnu 2013 a v březnu
2014 taková centra navštívili.
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Multifunkční prostor pro občany města – Centrum voor Jeugd en gezin navštívené v březnu 2013
Navštívené Centrum pro mládež a rodinu se nachází v nízkopodlažní, pavilónové budově s volným přístupem
pro občany všech generací. U vstupu je informační středisko, které poskytuje informace o možnostech Centra
i okolí. Prostorná vstupní hala nabízí mnoho možností k neformálním posezením a jsou také volně k dispozici
různé letáky a publikace. Ve středu budovy je umístěna kavárna, v níž obsluhují lidé s mentálním postižením.
V době naší návštěvy zde byli v hojném počtu senioři, kteří se v kavárně zastavili po návštěvě knihovny nebo
plaveckého bazénu, které jsou rovněž součástí budovy. Pro sportovní vyžití nabízí budova také sportovní halu.
Tu využívají mimo jiné i mateřská škola a základní škola, které zaujímají největší část budovy. V budově mají
zázemí pro svoji činnost různé organizace, které nabízejí své služby občanům. Celá budova zaujala především
velkými bezbariérovými prosklenými prostory.
Centrum pro mládež a rodinu nabízí tyto základní programy:
–– Zdravotní služby – zaměřené na poskytování zdravotní péče dětem. Obsahuje poradenství pro budoucí rodiče,
návštěvu zdravotní sestry v domácnosti po narození dítěte a pravidelné lékařské prohlídky ve stanoveném
věku dítěte, a to až do 21 let dítěte a očkování do dovršení 4 let věku dítěte.
–– Poradenství
Konzultace pro rodiče (vztahové, finanční, bytové aj. problémy) a pro rodiče a děti, kdy jsou nabízeny speciální pedagogické programy, které pomáhají rodičům zvládat lehčí výchovné problémy dítěte (lhaní, projevy
agresivity). V případě potřeby je podle problematiky přizván specialista.
–– Program včasné intervence – program, který pomáhá rodičům s dětmi do 7 let věku řešit nejrůznější obtíže
(např. poruchy chování, mentální či tělesné postižení, špatný jazykový projev). Kroky k řešení problému jsou
realizovány rodinou dítěte, dalšími blízkými osobami a odborníky.
–– Kurzy – jejichž zaměření vyplývá z potřeb a přání návštěvníků Centra. Např. kurz pro maminky různých
etnik, které přichází do Nizozemí a mají problém se začleněním do místní komunity.
–– Aktivity na podporu trávení volného času rodičů s dětmi (baby masáže, hudební večery, návštěvy sportovních aktivit).
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Metody sociální práce
Jedním z důležitých článků v systému sociálně-právní ochraně dětí v Nizozemí je BJZ, která působí ve všech
provinciích a konkrétně BJZ v Groningenu je partnerskou organizací Zlínského kraje v tomto projektu. BJZ řeší
krizové situace ohroženého dítěte, plní roli case manažera, vyhodnocuje situaci dítěte, zpracovává a vyhodnocuje
individuální plán pomoci dítěti a sleduje naplňování uložených opatření. Spolupracuje s dalšími organizacemi
a specialisty a koordinuje jejich působení v daném případu. Při své činnosti BJZ uplatňuje zásadu:
Středobodem všeho snažení je dítě. Veškeré obavy a problémy jsou nahlíženy z pozice jejich vlivu na rozvoj dítěte.
Při své práci s dětmi a rodinami využívá BJZ mimo jiné:
–– Konferenci vlastních sil.
–– Na řešení orientovaný přístup.
–– Metodiku Delta.

Konference vlastních sil
Metodu představil Rob van Pagee. Konference vlastních sil je v Nizozemí považovaná za nástroj aktivního case
managementu. Realizuje je Centrum vlastních sil, což je nezisková organizace, která vychází z myšlenky, že
člověk sám a jeho okolí ví nejlépe, co je potřeba pro zlepšení jeho situace a jak toho dosáhnout.
Základním principem konference vlastních sil je přizvat ke spolupráci na řešení situace co nejvíce osob z blízkého okolí klienta. „Vlastníkem“ konference je klient a jeho rodina, neboť oni jsou jak držiteli problému, tak
mají také klíč k jeho řešení.
Oblast podpory klienta tvoří:
–– blízcí lidé – rodina, přátelé = znají minulost klienta, jsou mu oporou,
–– pracovníci podpůrných profesí.
Důležitou osobou při realizaci konference vlastních sil je koordinátor, který konferenci připraví. To trvá několik
týdnů, kdy řeší otázky účasti (kdo), o čem setkání bude (základní otázka), místo (vybírá rodina), průběh (včetně
toho co se bude jíst).
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Fáze konference vlastních sil:
1/ Výměna informací – odborníci sdělí rodině informace a stanoviska k obtížím, které se řeší, a tím určí základní
rámec budoucího plánu.
2/ Uzavřený čas – soukromý čas pro rodinu bez odborníků a koordinátora – v tomto čase (5 až 8 hodin) rodina
zpracuje plán.
3/ Rodina představí plán odborníkům a společně jej upřesní a upraví do konečné podoby včetně naplánování
zodpovědnosti za jednotlivé kroky plánu (rodina si určí, s čím potřebují pomoc odborníka) a časového upřesnění. Zmapují se také rizika a způsoby jejich ošetření. Za plnění plánu je odpovědná rodina. Ze zkušeností
v Nizozemí vyplývá, že rodina je při sestavování plánu aktivní a plán, který má v průměru 18 bodů zpracuje.
Ze všech vytýčených bodů plánu se 80 % zrealizuje v rámci rodiny, zbývajících 20 % za pomoci odborníků.
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Na řešení orientovaný přístup (Solution Focused approach)
„Pragmatika, naděje, respekt“
Tento přístup představil Bas Stuurwold. V rámci na řešení orientovaného přístupu uplatňovaného v sociální
práci s ohroženými dětmi a rodinami zaměřené na vytvoření akceptovatelných podmínek pro vývoj dítěte není
důraz kladen až tak na analyzování daného problému, ale na hledání jeho řešení a na posílení klienta. Tento
přístup je nedirektivní, aktivizuje klienta kladením otázek. Spočívá ve vyhledávání a rozvíjení výjimek v pozitivním smyslu, tzn. nalézt to, co funguje, daří se, co je možné posilovat a rozvíjet. Zlaté pravidlo přístupu
orientovaného na řešení:
Když něco funguje  pokračuj s tím a nauč to ostatní.
Když něco nefunguje  přestaň s tím a vymysli něco jiného.
Východiska při implementaci přístupu orientovaného na řešení
–– Profesionál nepůsobí déle než je třeba, přenechává zodpovědnost klientovi.
–– Klient to ví/umí/zvládne sám.
–– Zaměření se na řešení a úspěchy.
–– Zaměření se na vlastní sílu a schopnosti klienta.
–– Využívání pomocných zdrojů, širšího sociálního prostředí klienta.
–– Znovuobnovení možností volby, klient disponuje právem volby a je posilován k jeho využívání.
–– Vyhledávání pozitivních výjimek z daného problému, žádný problém se nikdy nevyskytuje 24 hodin denně.
Zásady při vedení rozhovoru
–– Vyhodnotit, jaký je vztah mezi sociálním pracovníkem poskytujícím pomoc a jeho klientem, tento vztah
budovat a udržovat ho.
–– Aktivovat klienta kladením otázek na místo poskytování rad ve smyslu, jak se má situace řešit.
–– Přizpůsobit se klientovi po stránce jazykové a tempa.
–– Aktivně naslouchat – (postoj těla, oční kontakt, přitakávání pomocí „hm”, přikyvování, využívání pauz,
nedoplňujeme vyjádření klienta, používáme stejná klíčová slova jako klient).
–– Žádat klienta o udělení mandátu resp. svolení (O čem se mnou chcete mluvit? Jaký problém se mnou
chcete (vy)řešit?).
–– Vycházet z toho, že chování každého jedince je pro něho v daném okamžiku jeho nejlepší volba.
–– Nepředjímat, ale sledovat, co se děje, co mi svým chováním skutečně sděluje.
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–– Vžít se do klientovy situace – „Ujdi jednu míli v jeho botách”.
–– Pracovat v zájmu celého rodinného systému klienta.
Oceňování/komplimenty – důležitý prvek při práci s klientem
Oceňování má při práci s klientem velkou sílu. Pochvalou je odměňováno žádouci chování, vede k větší motivaci
a aktivitě. Klient si při pochvale uvědomí své kompetence a zdroje, které vedly k ocenění. Na druhé straně
přílišné chválení může na klienta působit jako lest, kterou na něho sociální pracovník chystá. Pochvalou může
klient nabýt dojmu, že se toho od něj příliš neočekává a vše je velmi snadné. Ocenění, které není myšleno vážně,
může u klienta vzbuzovat dojem, že sociálního pracovníka jeho situace ve skutečnosti vlastně nezajímá.
Pochvalu můžeme vyjádřit přímo, nepřímo prostřednictvím otázky, která vede k samotnému komplimentu (Jak
jste to udělali, že vaše dítě přišlo dnes do školy včas?) nebo je možné chválit prostřednictvím jiné osoby, která
je pro klienta důležitá (ocenění dítěte je současně oceněním pro rodiče). Pochvalou oceňujeme konkrétní změnu,
krok, ne vlastnosti klienta.

Metodika Delta
Tuto metodiku představil Roelof Westerhof. Metodika Delta je certifikovanou metodikou pro vyhodnocování
situace dítěte, sestavování plánu ochrany dítěte a jeho vyhodnocování. Metodika vychází z „Na řešení orientovaného přístupu“. V partnerské organizaci BJZ Groningen se podle ní pracuje od roku 2006, kdy si situace
v oblasti sociální práce s ohroženými rodinami vyžadovala změnu ve smyslu:
–– na místo kladení zodpovědnosti na bedra sociálních pracovníků, ponechávat zodpovědnost rodičům,
–– důraz neklást tolik na analyzování daného problému, ale na hledání jeho řešení a posílení klienta,
–– neukládat rodinám hotová řešení, ale posilovat je a pomáhat jim hledat protiváhu k problémům tím, že se
využije jejich vlastní síly, posílí se rodina jako systém a posílí se rovněž výchovná situace.
Zásady práce podle Metodiky Delta
Zaujmutí pozice – Sociální pracovník operuje na základě jasné autoritativní pozice a tuto svoji autoritu nijak
neskrývá či nemaskuje. Vystupuje jménem organizace BJZ a stanovuje podmínky, které mají vést k zajištění
bezpečnosti a rozvoje dítěte.
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Zaangažování klienta – Sociální pracovník neustále pracuje jak na zajištění spolupráce s dítětem a jeho rodiči,
tak na zvýšení jejich schopností fungovat bez potřeby profesionální pomoci. Změny jsou trvalého charakteru
především v případech, kdy se s nimi ztotožnili sami klienti.
Princip 3 K:
–– kompliment – oceňujeme u klienta konkrétní i drobné pozitivní změny,
–– kontakt – jsme v kontaktu s rodinou a jejím okolím,
–– kontext – uvažujeme v souvislostech, bereme v úvahu celkový kontext řešeného problému.
Aktivování systému rodiny – Sociální pracovník se vždy zaměřuje na aktivování podpůrných zdrojů, které se
nacházejí v okolí klientů.
Dítě je středobodem všeho snažení – Veškeré obavy a problémy jsou nahlíženy z pozice jejich vlivu na rozvoj
dítěte. Sociální pracovník hájí zájmy dítě, rodičům dává jasně najevo, co od nich dítě potřebuje.
Princip „dostatečně dobré změny“ – Sociální pracovník si klade následující otázky a vyhodnocuje, zda stávající
podmínky na straně rodičů jsou pro dítě bezpečné. V případě, že ano, své působení v rodině směřuje k ukončení.
–– Došlo v nežádoucí výchovné situaci k nějaké změně pozitivním směrem a je na obzoru nějaké řešení
situace, která ohrožuje rozvoj dítěte?
–– Je trvalým způsobem zajištěna bezpečnost dítěte?
–– Jsou naplňovány podmínky pro akceptovatelné zajištění výchovné situace, v jejímž rámci jsou rodiče
odpovídajícím způsobem schopni plnit své úkoly?
–– Došlo k posílení podpůrné sociální sítě?
–– Došlo by při zachování stávající situace k uložení opatření o omezení rodičovských práv?
Při vyhodnocení situace dítěte a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte se postupuje ve čtyřech
krocích:
1/ Popis ohrožení a pozitivních stránek v situaci dítěte.
2/ Formulace skutečností, které ohrožují zdravý vývoj dítěte (srovnání s vývojovými stádii). Identifikování
ohrožení vývoje dítěte probíhá ve spolupráci s dětským psychologem/etopedem (speciálním pedagogem)
organizace, který nepracuje přímo s dítětem a rodiči, ale na základě informací sociálního pracovníka se podílí
na vyhodnocení situace dítěte. Pokud je dítě vážně ohroženo, podává sociální pracovník návrh na zásah do
rodičovské zodpovědnosti.
3/ Stanovení cílů, kterých by mělo být z hlediska zdravého vývoje dítěte dosaženo, jaké dovednosti potřebují
k dosažení cílů rodiče posílit/získat. Popis akceptovatelného stavu.
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4/ Formulování konkrétních úkolů vedoucích k cíli a popis výsledku, kterého má být dosaženo, zapojení širšího
sociálního okolí, stanovení odpovědností a termínů.
Plán vzniká ve spolupráci s rodiči a musí splňovat zásady techniky SMART. Plán musí být:
Specifický
Měřitelný
Aktivující
Realistický
Time (čas)

=
=
=
=
=

týká se jednoho tématu
musí ho být možné nadefinovat
klient si za ním půjde
musí být pro klienta dosažitelný
cíle je dosaženo v dohledném časovém horizontu

Důležité je mít dostatečný čas na vyhodnocení plánu ochrany dítěte. K hodnocení dochází tři měsíce před vypršením opatření. Dosažení cílů je hodnoceno s rodiči.
V rámci metodiky Delta se používají různé techniky, např. Kouzelná hůlka, práce se škálou, formulář pro vyhodnocení míry ohrožení dítěte.

Řešení případů ohrožených dětí
Postup práce při řešení případů ohrožených dětí za pomoci kazuistik představila Silva Algouri. Spolupráce
s rodinou bývá zahájena buď na základě uložení soudního opatření (ve většině případů) nebo na základě žádosti
o pomoc ze strany samotných rodičů či dítěte. V případě soudního opatření získává vstupní informace o dítěti
a rodině BJZ od Rady na ochranu práv dětí. Ve druhém případě od rodiny samotné.
V první fázi BJZ ověřuje, zda rodina využila všech prostředků dobrovolné a preventivní pomoci k vyřešení
situace, např. využití lékařské pomoci, pedagogické pomoci, sociální služby. Zároveň je ve spolupráci s dítětem
a rodiči analyzován problém, na jehož řešení je potřeba pracovat. Konkrétně to znamená, že pracovník BJZ se
s rodinou setká v jejich domácím prostředí. K osobnímu setkání dojde maximálně do 5 dnů od přijetí případu
ze strany BJZ.
Na schůzce je rodině (včetně dětí) vysvětleno poslání BJZ a jsou stanoveny základní body, které mají být řešeny.
Při návštěvě má sociální pracovník s sebou zprávu od soudu (v případě, kdy bylo stanoveno soudní opatření)
a prázdný koncept individuálního plánu, kam se píší přání rodičů a dětí. S každým rodičem zvlášť jsou pak
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d efinovány obtíže a oceněny pozitivní body. Rodině je také vysvětlen následný postup sociální práce. S rodinou
jsou společně hledány a pojmenovány pozitivní zdroje včetně širšího sociálního prostředí rodiny. Důležitou rolí
sociálního pracovníka BJZ v této fázi je také vysvětlit rodičům, co jejich dítě potřebuje.
Díky této formě prvního vstupu do rodiny dochází k navázání vztahu mezi sociálním pracovníkem a rodinou,
který je dále rozvíjen. K rozvoji vztahů, ale zároveň i k motivaci rodiny ke změně, dochází díky využívání technik
Přístupu zaměřeného na řešení, k čemuž na workshopu k danému tématu zazněla tato doporučení:
–– Za poměrně zásadní je považováno využívání komplimentů vůči rodině. Vždy existují pozitivní zdroje v rodině,
něco, co se daří. Komplimentů existuje více typů – přímý („Máte pro dítě pěkné oblečení“), nepřímý („Jak
se ti to podařilo, že jsi přišel včas?“) a cyklický („Maminka by na tebe byla pyšná.“). Zároveň je v používání
komplimentů důležité mít míru, aby se efekt nevytratil.
–– Osvědčuje se hledat pozitivní výjimky a způsoby jejich rozvíjení a využívání. Tedy zaměření na to, kdy se
záležitost vydařila a co k tomu vedlo.
–– Je vhodné klást krátké otázky a počkat si na odpověď. Používat nejvíce otázky otevřené.
–– Je důležité nenechat se klientem odvést od tématu, ale vracet se k položené otázce, dokud nedostaneme
odpověď.
–– Účelné je využívat kreativních technik, např. domácí úkoly („do příštího setkání si promyslete, udělejte…),
dopis napsaný někomu z rodiny o tom, jak se pisatel cítí a co prožívá, práce s paradoxy, „kouzelná hůlka“,
práce se škálou.
–– Zápis z jednání s klienty má obsahovat termín dalšího jednání, místo jednání, cíl setkání a stručný obsah.
Po první návštěvě v rodině následuje analýza rizik, kterou pomocí standardizovaného formuláře vyhotoví
sociální pracovník BJZ ve své kanceláři bez přítomnosti rodiny. Sociální pracovník zároveň kontaktuje lékaře,
policii a další organizace, s nimiž byla v minulosti rodina v kontaktu.
Jakmile jsou sesbírány základní údaje, dochází k setkání týmu BJZ. Ten tvoří sociální pracovník rodiny, výchovný psycholog a další odborníci dle řešeného tématu. Tito odborníci vychází v hodnocení a návrzích ze zpráv
a dostupných informací – s rodinou se osobně nesetkávají. Výsledkem setkání je tzv. indikační rozhodnutí, na
základě jehož závěrů jsou plánovány cíle k řešení a k tomu základní potřebné kroky. Indikační rozhodnutí je
sestaveno do 4 týdnů od zahájení spolupráce s rodinou.
Následuje další osobní setkání sociálního pracovníka BJZ s rodinou. Rodina je seznámena se stanovenými cíli,
ty jsou jí vysvětleny, včetně toho, co je konkrétně potřeba učinit ve prospěch dítěte. Společně s rodinou je
sestaven konečný individuální plán obsahující konkrétní úkoly obsahující vymezení zodpovědnosti za jednotlivé
28

— Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami

úkoly a časový harmonogram jejich plnění. Individuální plán je cestou k dosažení cílů. Na základě individuálního
plánu je aktivizována pomáhající síť (širší okolí rodiny a odborníci pomáhajících profesí) k realizaci cílů.
Cíle jsou stanovovány na základě principu „dostatečně dobré změny“, což je minimum, kterého je potřeba
dosáhnout ke změně ve fungování rodiny ve prospěch dítěte. Nejde o to, stanovit ideální cíle, ale takové, které
zajistí bezpečí dítěte. Tímto způsobem je mimo jiné rodina více motivována ke spolupráci na skutečné změně.
K dosud popsaným krokům dojde během 6 týdnů od zahájení spolupráce s rodinou, neboť v této lhůtě je ověřeno,
že je největší šance na změnu. Klíčová rozhodnutí jsou vždy multidisciplinární.
V následujícím období, které trvá 6–12 měsíců BJZ nespolupracuje s rodinou na realizaci plánu, ale sleduje jeho
plnění. Prakticky to znamená, že všechny spolupracující organizace o plnění individuálního plánu podávají BJZ
zprávy. Souhrnnou informaci předává BJZ soudu, pokud jde o situaci nařízeného soudního opatření.
K ukončení spolupráce dochází po maximálně 12 měsících. BJZ standardizovaným způsobem a na základě
dodržení principu „dostatečně dobré změny“ vyhodnotí, že ke splnění určených cílů došlo. To nevylučuje, že
rodina bude nadále v určitém bodě spolupracovat s některou z pomáhajících organizací, ovšem bez podpory
BJZ. O výsledku vyhodnocení BJZ informuje soud, který rozhodne o ukončení stanoveného opatření. Rodina je
vyřazena z evidence BJZ.
Jestliže ve výjimečných případech dojde k další nutnosti spolupráce s rodinou, děje se tak na základě nového
opatření soudu nebo na základě dobrovolnosti.
V minulosti v Nizozemí činila průměrná délka opatření a spolupráce s rodinou 4–5 let, ovšem nový přístup
k sociální práci a nové metody zkrátili tuto dobu na aktuálních maximálně 12 měsíců.
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Vzdělávání pracovníků
Ve Zlínském kraji byl dne 13. 3. 2014 zahájen 160 hodinový výcvik „Na řešení orientovaný přístup“. Výcvik je
realizován v rámci individuálního projektu Edukací ke kvalitě, který je financován z Evropských strukturálních
fondů.
Výcviku se účastní celkem 23 pracovnic a pracovníků OSPOD Zlín (4), Vsetín (6), Valašské Meziříčí (5), Otrokovice (3), Kroměříž (2) Uherské Hradiště (2) a KÚZK(1). Motivace k účasti na výcviku byla dána zkušeností
z workshopu, který vedli nizozemští odborníci. Všechny zájemce o výcvik v metodě „Na řešení orientovaný
přístup“ nebylo možné uspokojit.

Změna v poskytování sociálně aktivizačních služeb – Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín poskytuje na území Zlínského kraje několik typů sociálních služeb
pro rodiny s dětmi. V projektu byl zapojen ředitel organizace a vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi. Služby jsou určeny rodinám s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobě
špatné sociální situace, kterou rodiče nedovedou sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika
ohrožení jeho vývoje.
V rámci sociálně aktivizační služby byli před získanou zkušeností z Nizozemí evidování jak klienti dlouhodobí
(spolupráce v řádech let), tak klienti krátkodobí (využívání služby v řádech měsíců) v poměru 50/50. V organizaci
dochází k preferenci krátkodobé spolupráce s rodinou s cílem stabilizace sociální situace natolik, aby rodina
sama byla schopná zajistit podmínky pro bezpečný vývoj dítěte. Všichni pracovníci sociálně aktivizační služby,
kterých je osm, se snaží při práci v terénu tento trend uplatňovat a zabraňovat v dlouhodobém setrvání klientů
v sociální službě a v závislosti na ní.
Na základě získaných poznatků o dobré praxi v Nizozemí organizace nastavila jasná pravidla pro poskytování
služby, přičemž je klientovi dán dostatečný prostor a kompetence při práci na změně své situace. Při práci
s klienty se organizace zaměřila:
–– na důsledné vedení již dříve vyškolených pracovníků v implementaci metody „Na řešení orientovaný přístup“
a k využívání těchto poznatků v praxi, zejména při stanovování reálných cílů, kterých má být dosaženo
v daném termínu,
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–– na proces ukončení služby s ohledem na princip „dostatečně dobré změny“,
–– na týmové řešení konkrétních případů rodin na supervizích a metodických poradách. Metodické porady se
uskutečňují cca 1x za 3 týdny.
V poměrně krátké době bylo dosaženo vyššího podílu krátkodobých klientů vůči dlouhodobým (60/40).

Kazuistika
S Janou a její rodinou dlouhodobě pracují pracovníci OSPOD.
Způsob práce
V rámci workshopu zaměřeného na sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami byl uskutečněn rozhovor s Janou
a její matkou vedený dle principů „Na řešení orientovaného přístupu“, za účasti zahraničních partnerů. Rozhovor
byl se souhlasem klientek natáčen a přenášen do místnosti, kde ho sledovali další účastníci workshopu. Po ukončení rozhovoru a přestávce byl uskutečněn rozbor rozhovoru. Záznam z rozhovoru s klientkami nebyl z důvodu
ochrany osobních údajů uchován. Účastnici mohli zakusit neobvyklou efektivní vzdělávací metodu spočívající
v teoretickém základu, nácviku rozhovorů ve skupině, ve vedení rozhovoru v reálné situaci za podpory lektora
a s možností pozorování ze strany ostatních účastníků workshopu, a v rozboru reálné situace. Tuto metodu
lze za technické podpory používat při zavádění nových metod sociální práce do praxe.
Příběh Jany, 15 let
Jana měla dlouhodobě výchovné problémy ve škole. Nerespektovala učitele a od toho se následně odvíjely i problémy v prospěchu. V sedmé třídě propadla. Matka se školou komunikovala, ale na obou stranách se vytvořila
poměrně silná nevraživost, která problematickou situaci nadále prohlubovala. Rovněž ve vztahu mezi matkou
a dcerou docházelo v důsledku neustálých potíží ke konfliktům. Při návštěvách kurátora docházelo mezi nimi
často k prudkým hádkám, kdy matka opakovaně zvažovala podání návrhu na nařízení ústavní výchovy pro Janu.
Z rozhovoru, vedeném v rámci workshopu, vzešly dva hlavní cíle. Matka vnímala jako nezbytné změnu školy
a Jana chtěla navštěvovat kurz klavíru. Matka měla za cíl kontaktovat školy, aby zjistila možnosti přestupu
její dcery, Jana si měla zjistit možnosti a podmínky návštěvy takového kurzu. V případě potřeby matka měla
kontaktovat kurátora, který by se jí v rámci svých možností snažil pomoci. Na následujících setkáních nebyl
rozebírán problém jako takový (vztahy ve škole, vztahy v rodině), ale pozornost byla soustředěna na tyto dva
cíle. Matka postupně kontaktovala několik škol, ale žádná nechtěla přestup povolit. V druhé polovině srpna matka
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při rozhovoru se známou zjistila, že existuje možnost individuálního vzdělávání a sama si zajistila přestup dcery
na tuto školu, která to umožňovala. Další spolupráce s rodinou se pak zaměřovala na hledání řešení a ne rozvoj
problému. Dosahování stanovených konkrétních cílů bylo nastaveno v přiměřených termínech, a tím bylo dosaženo efektivní spolupráce. Zajištění kurzů klavíru se nezdařilo, ale matka počátkem roku zajistila Janě kroužek
taekwonda. Jelikož matka přišla o práci a vzhledem ke zhoršené finanční situaci nemohla Janu v navštěvování
tohoto kroužku podporovat, musela Jana docházení do kroužku ukončit. V té době se naskytla možnost účasti
v projektu Across the way, který byl zaměřen na umělecké aktivity (graffiti, 3D kreslení, realizace vernisáže).
Kurz byl zdarma. Kurátor kontaktoval Janu, jestli by o projekt měla zájem. Jana zájem projevila. Do projektu
přivedla další tři kamarády. Kromě jednoho, ostatní absolvovali celý kurz. Jana nadále ukončila základní školní
docházku ve škole s individuálním studijním plánem a je přijata na odborné učiliště. Pravidelně dochází do
nízkoprahového klubu pro mládež, kde se scházejí její vrstevníci. S kamarády chtějí realizovat amatérský film.
Jana ve dvou případech svým kamarádům doporučila návštěvu kurátora pro mládež na OSPOD. Komunikace
s matkou se výrazně zlepšila.

Výchovná opatření
V Nizozemí jsou na ochranu dítěte využívaní následující opatření:
–– Omezení rodičovských práv – v situacích, kdy rodiče nejsou schopni v plné míře péči o dítě zajistit. Je ukládáno
maximálně na 12 měsíců. Jde o jakýsi ekvivalent českého dohledu nad výchovou dítěte s vyšší pravomocí
BJZ. K tomuto opatření soudy přistupují v 95 % případů.
–– Zbavení rodičovských práv – BJZ přebírá rodičovská práva v plné míře, dítě je z rodiny odejmuto a předáno
do péče pěstounské rodiny. Toto opatření je využíváno v 5 % případů.
BJZ v rámci nařízených opatření plní roli case manažera. Odpovídá za sestavení plánu pomoci dítěti, sleduje
a vyhodnocuje jeho plnění a informace předává soudu. Soud rozhoduje o zrušení opatření, jeho prodloužení
nebo volbě jiného opatření.
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Schéma sociální práce s rodinou

PŘEVZETÍ PŘÍPADU
. . . . . 5 dnů
ANALÝZA SITUACE
(SETKÁNÍ S RODINOU, HLEDÁNÍ ZDROJŮ)
. . . . . 4 týdny
ANALÝZA RIZIK

. . . . . 6 týdnů

INDIKAČNÍ ROZHODNUTÍ

SESTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PL ÁNU
A AKTIVIZACE SÍTĚ POMOCI

REALIZACE PL ÁNU
. . . . . 6–12 měsíců
UKONČENÍ SPOLUPRÁCE

V České republice se ke stanovení dohledu přistupuje za podmínek, kdy nejsou řádně saturovány potřeby
nezletilých dětí, dosavadní práce s rodinou nevedla k pozitivní změně a dítě je v rodině ohroženo na zdravém
vývoji. Rodičům jsou dále ponechána práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti. Jejich život je
více pod kontrolou státu a za nespolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí mohou být rodiče sankcionováni. Rozhodnutí o dohledu předchází dlouhodobá intenzivní práce s rodinou. Samotné rozhodnutí o dohledu
přijímají klienti většinou smířlivě.
Stanovení dohledu v Nizozemí na rozdíl od České republiky předchází zásah do rodičovských práv a rodiče
jsou po dobu dohledu omezeni nebo zbaveni rodičovské odpovědnosti. Náš právní systém považuje zbavení
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rodičovské odpovědnosti za závažný zásah do lidských práv a tento institut využívá spíše výjimečně, nikdy
však ne v souvislosti se stanovením dohledu.
Zavedení nové praxe na OSPOD
„Pochopila jsem, že s podporou aktivního využití zdrojů a zkušeností klienta je dosahováno stanovených cílů a tím
i ukončení naplněné spolupráce. V České republice se přístupem na řešení zabývá tým odborníků Dalet (www.dalet.
cz) Pomoc i kontrola patří do výbavy sociálního pracovníka a vzájemně se prolíná. Vztah na bázi motivace a důvěry
je nezbytným předpokladem pro posilování schopností klienta. U sociálních pracovníků v České republice stále
ještě přetrvává zaměřování se na nedostatky klientů, na jejich problémové chování a nevhodné prostředí, které je
obklopuje. Při dvoudenním workshopu jsem si uvědomila, že jakmile se začneme více soustředit na hledání zdrojů,
posilování pozitivního prožívání, tak se rozvíjí schopnosti klienta. Při zpracovávání individuálního plánu ochrany
dítěte je pak možné upřednostňovat volbu pozitivně orientovaných cílů, které rozvíjejí řešení, nikoliv problém, jsou
krátkodobé a podporují a ovlivňují zejména ochranné faktory.
S přístupem orientovaným na řešení jsem seznámila všechny pracovníky OSPOD Magistrátu města Zlína a nabídla
jim možnost vzdělávat se v této oblasti.“ (Marie Semelová)
Z hlediska využití dobré praxe na pracovišti OSPOD byla přínosná nizozemská zkušenost s časově omezeným
opatřením vůči rodičům, nejdéle v rozsahu jednoho roku. Inspirující byla metodika Delta, která vychází z přístupu orientovaného na řešení a charakteristické pro tento přístup jsou krátké, na řešení zaměřené, intervence.
Tuto zkušenost je možné zavést do praxe OSPOD bez jakýchkoliv změn v legislativě. Nový přístup je v souladu
s platnou směrnicí o vedení spisové dokumentace2 a konkrétně znamená, že i rodina, u níž byl stanoven dohled,
má reálnou šanci být vyřazena z evidence OSPOD, žít bez zásahu státu do rodinného života.
Na MMZ byl zpracován plán přehodnocení dohledů nad dítětem, s nímž byli seznámeni všichni stávající pracovníci oddělení (16) a všichni se zapojili do prvotní analýzy stávajících dohledů. Postupně je zaváděna do praxe
změna postojů v duchu „dostatečně dobré změny“. Průběžně jsou ve spolupráci s rodinami zpracovávány nové
individuální plány ochrany dítěte. Ze strany rodin jsou zaznamenány pozitivní reakce a je zřejmá větší motivace
ke spolupráci.

Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence a obsahu
spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.

2
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V druhé polovině roku 2013 byly zrušeny dva dohledy nad dítětem z důvodů změny výchovného prostředí. V jednom případě se jednalo o změnu svěření dítěte do výchovy otce a v druhém případě dítě přešlo do pěstounské
péče k prarodičům a dohled byl zrušen. Na základě nového přístupu k rodinám, u nichž byl v minulosti stanoven
dohled, byl do konce roku 2013 zrušen jeden dohled.
Na OSPOD MMZ bylo k 31. 12. 2013 evidováno celkem 49 dohledů nad výchovou dítěte. O většině z nich rozhodoval okresní soud a průměrná doba trvání dohledu se pohybovala okolo pěti let. V evidenci OSPOD bylo
v té době 4800 nezletilých dětí.
V únoru 2014 byl zrušen další dohled a ve třech případech je zahájeno řízení o zrušení dohledu nad dítětem
výchovou dítěte.
Dojde-li k naplnění cílů individuálních plánů ochrany dítěte v dalších rodinách, mohlo by být do konce roku
2014 zrušeno dalších 5 dohledů nad výchovou dítěte. V těchto případech byly dohledy nad dítětem stanoveny
v neúplných sociálně znevýhodněných rodinách, měnících často bydliště a hlavní problém spočíval ve špatném
hospodaření. Často z nedostatku finančních prostředků a nezralosti rodičů docházelo hlavně k ohrožení dětí
nízkého věku. Přestože není situace v těchto rodinách úplně ideální, bylo vyhodnoceno, že došlo především za
podpory terénní sociální služby k pozitivním změnám v rodinách, např. v oblasti hospodaření, plnění splátkových
kalendářů a větší stabilizaci bydlení. Rodiče (v těchto případech matky) získali také nové dovednosti při péči
a výchově o děti. Došlo ke snížení rizik ohrožení u dětí a rodiny by již měly plnit své funkce bez dohledu.
Při stanovování výchovných opatření v nových případech je vždy výchovné opatření stanoveno na určité časové
období. V období trvání dohledu je s rodinou intenzivně spolupracováno na odstranění nejzávažnějších nedostatků tak, aby mohl být dohled nad dítětem nejpozději do jednoho roku zrušen. V jednom případě je plánováno
uskutečnění konference vlastních sil, kdy potřebných změn v rodině by mohlo být dosaženo za pomocí širšího
sociálního prostředí rodiny.
Aktivit k tématu Sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami se zúčastnily pracovnice OSPOD Otrokovice,
Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště a Kroměříž, které na svých pracovištích předaly informace o dobré
praxi ukládání výchovného opatření s časovým omezením. Na základě získaných informací a nového přístupu
uplatňovaného na výše uvedených OSPOD bylo za období druhého pololetí 2013 a prvního čtvrtletí 2014
zrušeno celkem 20 dohledů. Zrušení dohledů se ve všech případech opíralo o zhodnocení případu na základě
principu dostatečně dobré změny. V průběhu roku 2014 dojde k dalšímu vyhodnocování stávajících dohledů a je
předpoklad, že dojde k nárůstu zrušených dlouhodobých dohledů.
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VÝSTUPY V KOSTCE

Výstupy
1/ Realizace výcviku v metodě „Na řešení orientovaný přístup“ v rozsahu 160 hodin pro 23 účastníků
z řad pracovníků KÚZK a ORP.
2/ Přehodnocení spisových dokumentací, u nichž byl nařízen časově neomezený dohled nad výchovou
dítěte, zrušení dohledu v 31 případech.
3/ Pozitivní posun v kazuistice Jany.
4/ Snížení počtu klientů dlouhodobě využívajících sociálně aktivizační službu o 10 %.

Dobrá praxe
–– Důvěra ve vlastní síly klienta a větší zapojení klienta i jeho širšího okolí do řešení obtíží. Problém
i zdroje k řešení má v držení klient a jeho okolí. Odborníci jsou ti, kdo situaci osvětlí, mohou poskytnout
poradenství, ale nevyřeší situaci za klienta.
–– Metoda 3K (kompliment, kontakt, kontext), používání otevřených otázek, hledání pozitivní výjimky
a využívání kreativních technik.
–– Důraz na prevenci – předcházení rizikovým situacím a jejich včasné řešení.
–– Struktura a časová determinace je v sociální práci efektivní a pro klienta srozumitelná.
–– Při ukládání výchovných opatření, zejména dohledů nad výchovou dítěte vymezit cíle a stanovit časové
období, ve kterém má být pozitivních změn ve prospěch dětí dosaženo.
–– Multidisciplinární spolupráce, koordinace služeb, případové konference a konference vlastních sil.
–– Standardizované metody a postupy v sociální práci (např. metodika Delta) napomáhají srozumitelnosti
procesů, rolí zainteresovaných osob a organizací, objektivnějšímu vyhodnocení situace klienta pro
nastavení efektivních opatření.
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PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Téma Profesionální pěstounská péče řešilo otázku motivace k pěstounství, práci se zájemci o pěstounskou péči,
proces zprostředkování pěstounské péče, adaptační proces dítěte, pěstounů a rodičů. Důležitou součástí byla
otázka biologické rodiny dítěte a podpory pěstounů pro zvládání jejich nelehkého úkolu.
Výstupy projektu mají velmi konkrétní podobu ve vytvořených formulářích, metodických materiálech a hrách pro
pěstounské rodiny. Došlo také ke změně praxe jednotlivých pracovišť při práci se zájemci a žadateli o náhradní
rodinnou péči, při výběru vhodné rodiny pro dítě a zavedení nových forem práce organizace, která doprovází
pěstouny.

PROFESSIONELE PLEEGZORG
Professionele Pleegzorg ging primair over de volgende onderwerpen: het motiveren tot pleegzorg, het werken
met de aspirant pleegouders, het bemiddelingsproces van de pleegzorg en het adaptatieproces bij het kind, de
pleegouders en de ouders. Tot de belangrijke onderdelen behoorden ook het biologische gezin van het kind en
het steunen van de pleegouders in hun veeleisende taken.
Onder de resultaten van het project vallen: het ontwerpen van zeer specifieke formulieren, methodisch
steunmateriaal en spelletjes voor de pleeggezinnen. Ook de praktijk van het werken met aspirant pleegouders
of de selectie van een geschikt pleeggezin voor het kind, was op de afzonderlijke deelnemende instellingen
aangepast. Bovendien waren er nieuwe werkvormen ingevoerd bij de organisaties die zich met het begeleiden
van pleeggezinnen bezig houden.
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POZNATKY Z GRONINGENU
Důležité místo v péči o ohrožené děti má PP. Tato je určena dětem od 0 do18 let, které po určitou dobu nemohou
být v péči svých rodičů. PP je státem preferovaná forma zajištění péče o děti, které nemohou žít ve vlastní rodině.
Zařízení pro děti do 6 let věku téměř neexistují. Vzhledem k tomu, že PP je pro dítě nejlepší variantou a pro stát
finančně nejvýhodnější variantou péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, je předpoklad jejího
dalšího rozvoje. V současné době v celé zemi žije téměř 21 tis. dětí v pěstounských rodinách. Nejčastěji jsou to
děti ve věku do 11 let věku. V provincii Groningen bylo v roce 2012 v pěstounské péči 709 dětí. Ve 203 případech byla PP ukončena a přibylo 226 nových případů PP.
K umístění dítěte do PP dochází se souhlasem rodičů (dobrovolná báze spolupráce s BJZ) nebo na základě
soudního rozhodnutí o omezení rodičovských práv. U cca 60 % dětí, kterým je zprostředkována PP, je soudní
rozhodnutí o omezení rodičovských práv.

Formy PP v Nizozemí
Víkendová (částečná) pěstounská péče
Účelem je vypomoci rodičům nebo dlouhodobým pěstounům v péči o dítě, kteří tak získají čas a prostor na odpočinek. Jedná se o preventivní opatření, které zabraňuje odejmutí dítěte z rodiny nebo vyčerpání sil pěstounské
rodiny. Jedenkrát za měsíc přichází dítě na krátký (víkendový) pobyt do „víkendové pěstounské rodiny“. Pro
dítě by měl být takový pobyt příjemným zážitkem. Víkendovou pěstounskou péči často vykonávají rodiny, které
nemají kapacitu poskytovat dlouhodobější PP, ale chtějí se PP věnovat. Procházejí stejnou přípravou a procesem posuzování jako všichni zájemci o pěstounskou péči. Stejně tak se jim jako ostatním pěstounům dostává
podpory. Předpokladem fungování částečné PP je dobrý kontakt mezi oběma rodinami. Obě rodiny doprovází
stejný pracovník. Příspěvek na částečnou PP je denní sazba příspěvku na PP a násobek počtu dní, po které
dítě v rodině pobývá, odečítá se s příspěvku stabilní pěstounské rodiny. V případě, že částečnou PP využívá
biologická rodina, hradí příspěvek doprovázející organizace. Pro rodiče je služba bezplatná.
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Krizová pěstounská péče
Zajišťuje péči o děti v krizové situaci. V České republice se jedná o pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Délka takového umístění je:
–– maximálně 3x 24 hodin – tato PP se nezprostředkovává, pracovník vykonávající pohotovost v mimo pracovní
dobu má k dispozici cca 3 rodiny, které jsou schopné přijmout dítě okamžitě,
–– na dobu 3 měsíce, v případě prodloužení maximálně 1 rok.
Dlouhodobá pěstounská péče
Vhodná pro děti, kde je perspektiva dlouhodobého umístění dítěte mimo vlastní rodinu.

ELKER – akreditovaná nestátní organizace
Partnerská organizace BJZ úzce spolupracuje v oblasti náhradní rodinné péče s akreditovanou nestátní organizací ELKER.
ELKER působí v provincii Groningen a poskytuje pomoc a podporu dětem. Kromě oddělení ambulantní péče
a pobytové péče má i oddělení pěstounské péče, které zajišťuje:
–– nábor a přípravu pěstounů,
–– zprostředkování pěstounské péče (matching),
–– podporu pěstounských rodin.
ELKER poskytuje ročně podporu a pomoc pro cca 500 dětí a cca 190 pěstounských rodin při personálním obsazení:
psycholog 1,5 úvazku, podpora pěstounských rodin 19 úvazků, práce se zájemci a matching (zprostředkování)
4,11 úvazku, administrace 2,9 úvazku a management 1,0 úvazek.
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Nábor a příprava pěstounů
Předpokladem fungování pěstounské péče je dostatečný počet zájemců o tuto péči. K získávání pěstounů dochází
nejčastěji na základě doporučení blízkého okolí zájemců (pracoviště, kostel, sousedé, stávající pěstouni). Jestliže chybí pěstouni pro určitou skupinu dětí či určitou formu pěstounské péče, tak se uspořádá cílená kampaň.
V roce 2011 proběhla v Nizozemí celostátní kampaň „Objev v sobě pěstouna“. Pro tento účel byly zřízeny stránky
www.pleegzorg.nl, kde je k dispozici test pro zájemce o PP, informace o dětech, zkušenosti s PP, informace pro
rodiče dětí v PP, informační brožury o jednotlivých formách PP, informace o dni otevřených dveřích v pěstounských
rodinách, kde je možné pokládat otázky pěstounům. Vlastní webové stránky má i organizace ELKER. Kampaně
probíhají na národní úrovni, ale každá provincie si upravuje témata kampaně dle vlastní potřeby. Smyslem je
nejen získat další pěstouny, ale také zvýšit povědomí o PP ve společnosti.
Proces, který absolvují zájemci o pěstounskou péči (přípravná fáze)
1/ Informační schůzka, kde jsou zájemci seznámeni s tím, pro jaké děti se aktuálně rodiny hledají, je jim osvětlena náročnost práce pěstouna, zdůrazněna potřeba spolupráce pěstouna s odborníky a rodinou dítěte.
2/ Individuální schůzka za účasti dvou pracovníků ELKER a v případě partnerů obou zájemců, kde je zjišťována
motivace zájemců, rodinná situace a představy o dítěti.
3/ Multidisciplinární tým (pracovníci provádějící vstupní pohovor, etoped, pracovník pro zprostředkování a další
odborníci) vyhodnotí zdroje a rizika rodiny a rozhodne, zda bude s rodinou dále pracováno.
4/ Pokud jsou zjištěny kontraindikace (rodinná situace, zdravotní omezení, nesprávná motivace) tak je spolupráce se zájemci ukončena.
5/ V případě kladného rozhodnutí multidisciplinárního týmu zájemci vyplní formuláře a proběhnou 2 návštěvy
v rodině, výstupem je zpráva o rodině a následuje příprava TOP. Jedná se 4 vzdělávací večery, s využitím
zážitkových technik a 1–2 konzultace v rodině. Příprava TOP obsahuje tato témata:
–– triáda: dítě v pěstounské péči-rodič(e)-pěstoun(i),
–– stesk, smutek dítěte a ztráta rodiče/ů,
–– empatie se situací dítěte v pěstounské péči,
–– dočasnost PP,
–– teorie citové vazby (schopnost navázání citové vazby dítěte s dospělým),
–– chování dítěte a limity pro změnu,
–– dopad přijetí dítěte a jeho chování na vlastní rodinu,
–– pozice přijatého dítěte v pěstounské rodině,
–– úloha rodinného prostředí pro dítě v pěstounské péči při utváření jeho identity,
–– nezbytnost poskytnutí prostoru pro vlastní rodinu dítěte,
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–– podpora pěstounů – obsah podpůrného programu pro pěstouny,
–– spolupráce,
–– loajalita a konflikty loajality,
–– supervize pěstouna, sebereflexe pěstouna,
–– rozloučení se.
6/ Multidisciplinární tým rozhoduje o tom, zda bude rodina zapsána do seznamu pěstounů. V případě, že vyvstanou nějaké otázky, následuje další konzultace se zájemci.
7/ Zápis rodiny do seznamu pěstounských rodin, včetně profilu dítěte, kterému může rodina nabídnout péči.
Po celou dobu procesu provází zájemce jeden pracovník. Psychodiagnostika zájemců se neprovádí. Vychází se
z předpokladu, že pracovníci mají takovou odbornost, že odhalí znaky psychického narušení. Pokud je riziko
zjištěno, nebo se objeví ve formuláři, je na něj zaměřena pozornost. Využívány jsou také reference z okolí
zájemce. Provádí se zdravotní posouzení zájemců a požadována je jejich bezúhonnost. Proces posuzování
a přípravy trvá 6 měsíců až 1 rok.
Zájemci jsou posuzováni z hlediska naplnění Národních kritérií pro pěstouny. Tato kritéria slouží také ke každoročnímu hodnocení kvality poskytované pěstounské péče v rodinách, do kterých bylo dítě umístěno. Výstupy
z hodnocení se promítají do plánu práce a dalšího vzdělávání pěstounské rodiny.
Každý, kdo má zájem stát se pěstounem, se musí nahlásit BJZ, který případ předá organizaci ELKER, a ta
zájemce prověří.
Zájemci o PP ze širšího sociálního prostředí dítěte (osoby příbuzné nebo známé dítěti) přípravou neprochází,
ale, stejně jako ostatní zájemci, jsou posuzováni podle národních kritérií pro pěstouny a vždy je zkoumána jejich
motivace. U PP v systému dítěte je kvalita péče posuzována dle kritéria „dostatečně dobré“. Pokud taková
osoba nechce mít statut pěstouna, tak se na ni kritéria ani podpora pro pěstouny nevztahují.
Národní kritéria pro pěstouny
1/ Připravenost vést dialog (otevřenost, jasné vyjadřování při kontaktu, připravenost spolupracovat se sociálními pracovníky aj. odborníky).
2/ Připravenost spolupracovat s rodiči dítěte.
3/ Senzitivita a výchova – pomáhat dětem vytvářet si pozitivní náhled na sebe sama a měnit jejich chování bez
toho, aby docházelo k psychickému či fyzickému trestání.
4/ Rozvíjení sebe sama – schopnost odhadnout, jaký vliv má zajišťování pěstounské péče na situaci vlastní
rodiny.
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5/ Bezpečná péče – schopnost zajistit bezpečnou péči o děti v rodině žijící, zejména v oblasti základních a citových potřeb.
Plnění kritérií pěstounskou rodinou je zjišťováno každoročně (včetně pohovoru s dětmi) a promítá se do plánu
práce s pěstounskou rodinou.

Zprostředkování pěstounské péče (matching)
Výběru vhodné rodiny pro dítě je věnována velká pozornost, jelikož dobře provedené zprostředkování předchází
řešení problémů vzniklých nesprávným výběrem rodiny pro dítě. Při umisťování dítěte do rodiny je pozornost
věnována názoru dítěte, zejména u dětí starších 10 let. Maximální pozornost při výběru pěstounské rodiny je
věnována vyjádřením dospívajících dětí. Postup výběru rodiny se liší dle formy pěstounské péče.
Výběr pěstounské rodiny, kdy si situace dítěte vyžaduje rychlé řešení 3
Nejčastěji se BJZ obrací s požadavkem na vytipování pěstounské rodiny pro dítě, u něhož je třeba situaci akutně
řešit, na organizaci ELKER. V těchto případech je k dispozici minimum informací o případu a je velmi málo času
na výběr rodiny. K umístění dítěte do pěstounské rodiny dochází v několika málo dnech nebo i v tentýž den, kdy
přichází na ELKER požadavek na vytipování vhodné rodiny pro dítě. Pracovník provádějící výběr má možnost
konzultovat výběr rodiny s kolegou a psychologem. Vytipovaná rodina je kontaktována, dostane čas (cca 30 minut)
ke zvážení a vyjádření, zda dítě příjme. V případě, že pěstoun dítě odmítne přijmout, je kontaktován jiný pěstoun.
Výběr pěstounské rodiny v ostatních situacích
–– BJZ předá organizaci ELKER požadavek na nalezení vhodné rodiny pro dítě, spolu s dokumentací. Případ
je přidělen konkrétnímu pracovníkovi, který zpracuje formulář Profil dítěte pro potřeby PP (příloha č. 1).
Pracovník má možnost si aktualizovat a doplnit informace o dítěti a jeho rodině.
–– Pracovník provádějící výběr vytipuje ze seznamu pěstounů alespoň jednu, ale raději více rodin a zpracuje
Formulář pro potřeby zprostředkování, který obsahuje všechny důležité informace pro rozhodnutí.

Nejedná se o situace v rámci tzv. pohotovosti, která okamžitě řeší krizové situace v mimo pracovní dobu. Pro tyto případy jsou pro
celou provincii Groningen připraveny 3 pěstounské rodiny, které jsou schopny ihned dítě přijmout.

3
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–– Při vytipování rodiny se bere zřetel na potřeby dítěte. Zohledňuje se věk dítěte, jeho vývoj, region, zachování
možnosti stejné školy, výskyt zvířat v bytě a další. Hledají se pozitiva i problémové body výběru konkrétní
rodiny pro konkrétní dítě.
–– Následuje schůzka týmu (pracovníci provádějící výběr, psycholog), kde se komunikuje výběr rodiny. S výběrem je seznámeno BJZ, které se vyjádří. Pokud se jedná o PP na dobrovolné bázi, tak se k výběru rodiny
vyjadřují i rodiče.
–– Vytipovaná rodina je kontaktována, jsou jí předány všechny dostupné informace o dítěti. Rodina může mít
otázky, potřebuje čas na rozhodnutí. Pokud souhlasí s přijetím dítěte, tak je spis předán na oddělení podpory
pěstounských rodin a začíná podpůrná fáze. Pokud rodina odmítne, vrací se proces do bodu výběru rodiny.
Zprostředkování pěstounské péče trvá ze zákona maximálně 9 týdnů, je však možné tuto lhůtu překročit. Pokud
dítě přechází z jedné pěstounské rodiny do druhé, a je tedy dostatek informací, tak proces zprostředkování
trvá 4–8 týdnů. V případě, kdy se pro dítě hledá dlouhodobá PP, a je třeba zmapovat potřeby dítěte, je doba
zprostředkování delší. Dítě čeká na přechod do rodiny, která poskytuje dlouhodobou pěstounskou péči v jiné
pěstounské rodině (krizová PP), případně v terapeutické skupině zařízení (délka pobytu 6–9 týdnů až 1 rok).
Při umisťování dětí do pěstounské péče dochází i k rozdělování sourozeneckých skupin. Děje se tak jednak
proto, že umístění tří a více dětí v jedné pěstounské rodině je obtížné. Jindy se k rozdělení přistupuje z toho
důvodu, aby se rozdělením se vytvořila příznivější situace pro zvládnutí závažného problému dítěte. Podmínkou
pro rozdělením sourozenců je, že pěstounské rodiny bydlí poblíž, ideálně několik ulic od sebe, a děti se mohou
sami setkávat na neformální bázi.
Vhodnou pěstounskou rodinu se daří nalézt také pro děti s výchovnými problémy. Kapacity zařízení pro děti
se závažnými výchovnými problémy se za posledních 12 let snížily o 60 %. Dětem se zdravotním postižením,
které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, vyhledává vhodnou pěstounskou rodinu jiná, na tuto problematiku
specializovaná, nestátní organizace.
Pravidelně probíhají schůzky týmu (pracovníci provádějící výběr, psycholog), kde jsou probírány úvahy, které
vedly k rozhodnutí o výběru konkrétní rodiny pro konkrétní dítě. Výběr vhodné rodiny je podložen zprávou.
V případě zjištěných problémů, zejména v oblasti zajištění bezpečí dítěte, může být rozhodnuto o umístění
dítěte v jiné rodině.
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Podpora pěstounských rodin
Pracovník doprovázející pěstounskou rodinu se seznámí s materiály o umístnění dítěte (spis dítěte i pěstounské
rodiny) a kontaktuje rodinu, aby zjistil, jak proběhlo umístění, jak se dítě projevuje a domluvil si osobní schůzku.
Většinou návštěva v rodině proběhne do dvou pracovních dnů od toho, kdy dojde k umístění dítěte. Pokud se
jedná o první krizové umístění v rodině, tak se schůzka uskuteční hned následující den po přijetí dítěte do rodiny.
Rodina obdrží formulář Úvodní zápis z pozorování (příloha č. 2), kde pěstoun postihne okolnosti umístění
a chování dítě v souvislosti se změnou prostředí. Vyplněný formulář při osobní návštěvě pracovník s pěstounem prochází. Při tom dochází k objasnění situace. Chování dítěte po odebrání z rodiny nemusí být standardní,
v důsledku stresu může dojít k problémovým projevům v chování. Pracovník v osobním kontaktu s dítětem mu
může dát prostor, aby se k situaci, která se ho dotýká, vyjádřilo. Úkolem pracovníka je zjistit prožívání dítěte
a být schopen co nejdříve zodpovědět otázky dítěte (Kdy uvidím rodiče? Kdy se budu moci vrátit domů?).
Následuje úvodní schůzka všech zainteresovaných, kde je přítomen pracovník BJZ, rodiče dítěte, pěstouni,
pracovník ELKER. Cílem je vzájemné seznámení se rodičů a pěstounů. Na schůzce dochází k předání informací
o dítěti, domlouvá se systém návštěv, sestavuje se plán PP s ohledem na vývoj dítěte a perspektivu pobytu
dítěte mimo vlastní rodinu. Je třeba dát rodičům možnost vyventilovat vztek z odebrání dítěte, čímž se následně
zvýší jejich kapacita situaci řešit.
Pro sledování vývoje dětí je standardně používán formulář „Screeningový list vývoje dítěte“ (příloha č. 3) dle
věku dítěte. Na základě pěstouny vyplněného formuláře probíhá rozhovor pracovníka s pěstouny. Za účelem
monitorování PP jsou vyžadovány informace ze širšího sociálního prostředí např. školy, lékaře, odborníka,
kterého dítě navštěvuje.
Kontakt rodičů s dítětem v případě krizového umístění je vždy monitorovaný. Zpravidla probíhá v intervalu cca
1x týdně, ve speciální místnosti organizace BJZ. V asistenci se střídají pracovník BJZ a ELKER (sledování ze dvou
stran). Snaží se vytvořit harmonické podmínky vyhovující pěstounům i rodičům. Cílem je, aby kontakt s rodiči
byl pro dítě pozitivním zážitkem. Všechny zúčastněné je třeba na kontakt připravit. I přes různé problémy je
cílem zachovat triádu dítě-rodič-pěstoun, dobře fungující vztahy jsou předpokladem úspěšné PP.
Doprovázející pracovník je v osobním kontaktu s pěstouny poskytujícími krizovou pěstounskou péči cca 1x14 dnů
po dobu 90 minut, mezi tím telefonicky a emailem. Četnost se určuje dle potřeb rodiny. S pěstounskou rodinou
poskytující dlouhodobou péči je pracovník v kontaktu minimálně 1x za 6 týdnů, maximálně 1 až 2x týdně.
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V případě potřeby užšího kontaktu zprostředkuje doprovázející pracovník speciální službu. Externě pracuje pro
organizaci ELKER dětský psychiatr, psycholog, terapeut.
Po 10 týdnech od krizového umístění, tj. 2 týdny před vypršením soudního rozhodnutí o umístění dítěte do
pěstounské péče, se opět uskuteční schůzka všech zúčastněných, na které je přítomen pracovník BJZ, rodiče,
pěstouni, pracovník ELKER. Cílem schůzky je zhodnocení průběhu PP, hledání řešení dalšího postupu (prodloužení
umístění nebo návrat domů). Krizová PP se může prodloužit až na jeden rok. Poté se provádí zprostředkování
a hledá se dlouhodobá perspektiva pro dítě.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Impulsy k rozvoji nových forem pěstounské péče
Na základě poznatků ze zahraniční pracovní cesty a dvoudenního workshopu v návaznosti na legislativu a praxi
v České republice se jeví reálné realizovat i v našich podmínkách nové formy pěstounské péče, které by mohli
efektivněji a smysluplněji nahradit péči institucionální.
Krizová pěstounská péče by poskytla bezpečí ohroženým dětem, kdy řešení nesnese odkladu a k dispozici jsou
pouze omezené možnosti řešení. Jde zejména o situace, kdy je u dítěte vážně ohrožen život, zdraví nebo vývoj
a je třeba mu v mimopracovní době v rámci tzv. pohotovosti pracovníků OSPOD zajistit bezpečí. V současné
době je v takové situaci dítě nejčastěji umístěno v institucionální péči (zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, diagnostický ústav).
Možnou cestou, jak zavést tuto formu do praxe, je vytipovat vhodné osoby z řad zájemců o pěstounskou péči na
přechodnou dobu nebo z řad pěstounů na přechodnou dobu, kteří již toto poslání aktivně vykonávají. Vzhledem
k tomu, že jde o vysoce náročnou práci, kdy pěstoun v sobě kloubí něco z profese pečovatele, vychovatele,
psychologa, etopeda, zdravotníka a musí být velmi odolný vůči stresu a maximálně otevřený spolupráci s ostatními profesionály a rodiči a příbuznými dítěte, museli by adepti na poskytování krizové pěstounské péče projít
speciální přípravou.
Víkendová pěstounská péče by poskytovala zabezpečení dětem, jejichž rodiče, vzhledem k jejich celkové sociál
ní situaci nebo k jejich kapacitě, potřebují, aby jednou za čas na krátkou dobu převzal péči o děti někdo jiný
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a oni mohli nabrat sil a uspořádat si své záležitosti. Rovněž by tuto formu mohli využívat pěstouni, kteří se
dlouhodobě starají o dítě, které jim bylo svěřeno do pěstounské péče, a potřebují čas na oddech, který je jim,
mimo jiné, podle stávající legislativy garantován.
Pro realizaci výše popsaných forem pěstounské péče by muselo dojít k formulaci požadovaných předpokladů pro
danou formu pěstounské péče, a to jak na straně pěstouna, tak na straně společnosti (tvorba metodik, drobná
úprava legislativy, zajištění odpovídající podpory pěstouna ve vztahu k náročnosti této formy pěstounské péče).
Nabízí se úvaha o další možné spolupráci s nizozemskými partnery, kteří mají s oběma formami pěstounské péče
zkušenosti, které by při zavádění do praxe byly cenným zdrojem poznatků a zkušeností.

Práce se zájemci a žadateli o náhradní rodinnou péči na Magistrátu města Zlína
V současné době jsou do praxe zaváděny získané poznatky z Nizozemí, konkrétně důslednější a intenzivnější
práci se zájemci a žadateli o náhradní rodinnou péči, poskytování komplexnějšího poradenství s využitím
zobecněných kazuistik ohrožených dětí, které nemohou vyrůstat se svými rodiči a pro které se hledá náhradní
rodinné prostředí.
V praxi to znamená, že se práce se zájemci neomezuje jen na dva kontakty, jak bylo doposud zvykem – první
na úřadě, kde bylo zájemci poskytováno poradenství a druhý v místě bydliště za účelem prošetření bytových
podmínek. Po zkušenostech z Nizozemí se osvědčuje důkladnější práce se zájemci o pěstounskou péči v podobě
opakovaných kontaktů. Během těchto kontaktů je možné zájemce blíže poznat, vést s nimi tematicky zaměřené
a strukturované rozhovory a získat tak podrobnější představu o jejich motivech i kompetencích. Jako nástroj
je využíván krátký orientační dotazník.
Očekávaným přínosem této praxe je zvážení vlastní situace, kompetencí, motivace a očekávání od role pěstouna
samotnými zájemci. Zájemci, tak mají možnost hned v počátku procesu posuzování vyhodnotit, zda jsou jejich
představy v souladu s tím, co reálně znamená být pěstounem. Dá se předpokládat, že pro další fáze posuzování
vhodnosti být pěstounem se rozhodnou zájemci, kteří na základě zvážení poskytnutých informací skutečně
chtějí být pěstouny a mají k tomuto nesnadnému úkolu vhodné podmínky.
Na základě zkušeností a dobré praxe z Nizozemí se také změnil způsob práce se žadateli ve fázi, kdy již byla
jejich žádost odeslána na krajský úřad, avšak doposud nebyli ze strany úřadu kontaktováni. Pro tyto žadatele,
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kteří stojí na prahu odborného posouzení, plánujeme besedy a setkání, na která budou zváni nejen odborníci
z příbuzných oborů, ale i osoby, které již náhradní rodinnou péči aktivně vykonávají.
V lednu 2014 byla v rámci „Individuálního projektu MPSV ČR Systémová podpora procesů transformace systému
péče o ohrožené rodiny a děti“ realizována kampaň na získání pěstounů na přechodnou dobu. Díky této kampani
byl zaregistrován zvýšený počet žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu, který enormně převyšoval
zájem o ostatní formy náhradní rodinné péče. Zájem o osvojení i dlouhodobou pěstounskou péči postupně klesá.
Důkazem toho je statistika OSPOD MMZ z roku 2013, kdy v evidenci náhradní rodinné péče je pouze jedna žádost
žadatelů o osvojení a čtyři žádosti žadatelů pěstounskou péči (dlouhodobou). Žádostí o PP na přechodnou dobu
za loňský rok je 14. Tato skutečnost vede pracovníky MMZ k zamyšlení nad strategií i způsoby získávání nových
zájemců především o dlouhodobou pěstounskou péči. Jedním z důvodů poklesu zájemců o dlouhodobou PP může
být velký finanční nepoměr mezi odměnou pěstouna, kterou při péči o jedno dítě pobírá pěstoun, který o dítě
pečuje dlouhodobě a odměnou pěstouna, který se o dítě stará jako pěstoun na přechodnou dobu.
Na OSPOD MMZ jsou realizovány osobní rozhovory a besedy se zájemci o náhradní rodinnou péči. Připravuje
se elektronický dotazník – test pro „zvídavé“ občany a hlavně pro potencionální zájemce o pěstounskou péči,
který bude dostupný na webových stránkách Statutárního města Zlína. Jednoduchý test bude moci poukázat na
základní osobnostní předpoklady a motivace pro pěstounství. Před zveřejněním na webových stránkách probíhá řada testování vhodných otázek – jak s pěstouny, občany i odborníky. Chystá se vydání letáku a brožurky,
které budou šířeny mezi širokou veřejnost a rovněž budou vyvěšeny na webových stránkách a zveřejněny na
stránkách Magazínu Zlín a dalšího tisku. Jako stěžejní se však jeví osvěta zaměřená na specifické cílové skupiny, zejména při společensky prospěšných akcích, kde je možné náhradní rodinnou péči rovněž prezentovat.
V rámci již realizované nebo připravované osvěty je využíváno zkušeností osob, které mají s náhradní rodinnou
péčí osobní dlouhodobou zkušenost.

Vymezení pracovních náplní pracovníků pro náhradní rodinnou péči na OSPOD
Na OSPOD MMZ vykonávají v současné době agendu náhradní rodinné péče dvě sociální pracovnice. Jejich pracovní
náplň je totožná. Obsahuje vyhledávání žadatelů o náhradní rodinnou péči, práci se zájemci a žadateli a sociální
práci s dětmi, pěstouny, včetně doprovázení a zajištění služeb vyplývajících z dohod o výkonu pěstounské péče.
Obě pracovnice tedy vykonávají stejné činnosti bez bližší specializace (např. sociální práci s rodinami, které již
dítě do náhradní rodinné péče přijaly a práci se zájemci a žadateli). Po zkušenostech a informacích z Nizozemí
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se nabízí otázka, zdali by určitá specializace na jednotlivých ORP nebyla přínosná, např. v agendě opatrovnické
nebo v agendě náhradní rodinné péče. Nutno také přihlédnout k legislativním změnám od r. 2013, kdy pracovníkům náhradní rodinné péče přibyla do pracovní náplně agenda uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
a v souladu s tím i realizace činností souvisejících s doprovázením pěstounských rodin. Vzhledem k tomu, že
v současné době stávající síť pověřených osob k výkonu SPOD nepokrývá veškeré potřeby a někteří pěstouni
mají zájem o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s OSPOD, musí tak i OSPOD uzavírat dohody s pěstouny
a zajišťovat činnosti z nich vyplývající.
Do konce roku 2014 bude vzhledem k nárůstu činností v agendě náhradní rodinné péče tato posílena o jeden
úvazek na úkor jiné agendy OSPOD. Agendu náhradní rodinné péče tedy budou vykonávat tři pracovnice. Připravují se pracovní náplně, ve kterých bude specifikována činnost každé z nich, a v závislosti na specializaci
budou zpracovány jejich plány vzdělávání.
Předpokládá se, že jedna pracovnice bude odpovědná za činnosti spojené se zájemci a žadateli o náhradní
rodinnou péči, dvě pracovnice se zaměří na podporu a doprovázení pěstounských rodin, včetně kontaktu nezletilých dětí s jejich vlastními rodinami.

Práce se zájemci/žadateli o náhradní rodinnou péči na KÚZK
V rámci tématu „Profesionální pěstounská péče“ přinesla jak zahraniční stáž v Groningenu, tak workshop a seminář
ve Zlíně mnoho podnětů, které byly se promítly ve změnách v práci se zájemci a žadateli o náhradní rodinnou
péči ve Zlínském kraji.
Práce se zájemci
–– Vytvoření schématu „Postup KÚZK při vyřizování žádostí o NRP“, které bude rovněž součástí Standardů kvality
sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. Inspirací pro nás byl také postup, kterým
pracují se zájemci o pěstounskou péči pracovníci organizace ELKER. Dochází k průběžnému hodnocení předpokladů zájemců, díky čemuž přípravu na přijetí dítěte do rodiny, časově i finančně nejnáročnější část odborného posouzení, absolvují pouze zájemci, u nichž již byly eliminovány rizika vedoucí k jejich odmítnutí. Tvorba
schématu rovněž přispěla k lepší organizaci práce a vyjasnění kompetencí pracovníků na našem pracovišti.
–– Do úvodního setkání se zájemci byla zařazena informace o dětech, pro které aktuálně hledáme rodiny, a to
jak na pěstounskou péči na přechodnou dobu, tak na dlouhodobou pěstounskou péči. K této změně nás vedlo
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uvědomění si, že náhradní rodinná péče je službou dětem a že musíme na základě znalosti potřeb dětí, které
máme v evidenci a které na novou rodinu často marně čekají, tyto zprostředkovat zájemcům již na počátku
procesu odborného posouzení. Žadatelé často přicházejí se zkreslenými představami a „požadavky na dítě“,
následně jsou zklamáni, že čekají na dítě a zprostředkování se nedaří.
–– Při odborném posuzování žadatelů o pěstounskou péči a o pěstounskou péči na přechodnou dobu je používáno pět základních kritérií pro pěstouny převzatými z Nizozemí. Jedná se o základní předpoklady, které
by budoucí pěstouni měli splňovat, a které jsou platné bez ohledu na státní příslušnost pěstounů.
–– Pro potřeby odborného posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči byla vytvořena pomůcka „Formulář
vyhodnocení rizikových faktorů žadatele o NRP (příloha č. 4) a jeho rodiny“. Inspirací nám byl mimo jiné
Kontrolní list (checklist) indikátorů bezpečnosti dítěte/dětí v pěstounské péči (příloha č. 5).
–– Aktualizace Metodického doporučení Krajského úřadu Zlínského kraje „Postup při jednání se zájemci, žadateli o zprostředkování osvojení a pěstounské péče, žadateli o zařazení do evidence osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu“, které slouží pracovnicím obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností ve Zlínském kraji. K tomuto kroku nás vedl výrazný nárůst žádostí o zprostředkování, zejména
pěstounské péče na přechodnou dobu, který s sebou přinesl nárůst práce pro pracoviště NRP KÚZK, ale
zejména výrazné zvýšení procenta odmítnutých zájemců. Do tohoto doporučení byla zapracována kritéria
pro pěstouny, ale také inspirace práce se zájemci v Nizozemí. Jedná se o opakovaný kontakt se zájemci na
počátku procesu, ideálně ještě před tím, než dojde k podání žádosti. Cílem je průběžně zjišťovat, jaké má
zájemce, případně jeho rodina, předpoklady pro to, stát se náhradním rodičem a také umožnit zájemcům
možnost sebereflexe a případné odstoupení od jejich záměru dříve, než dojde k zahájení správního řízení.
Přílohou tohoto metodického doporučení je výše zmíněný Formulář vyhodnocení rizik.
Zprostředkování náhradní rodinné péče
–– Úprava podkladů pro jednání odborného panelu, který se zabývá výběrem vhodné rodiny pro konkrétní dítě
s využitím Profilu dítěte pro potřeby pěstounské péče.
–– Pro zaznamenávání průběhu výběru rodiny pro dítě (zápis z jednání odborného panelu) využity prvky
z Formuláře pro potřeby zprostředkování, zejména v oblasti očekávání od pěstounské rodiny a silné stránky
zprostředkování a body vyžadující pozornost.
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Pomůcky pro pěstounské rodiny
Pracovníci organizace ELKER představili řadu pomůcek pro práci s pěstounskými rodinami a zejména dětmi. Mají
k dispozici obrázkové knihy a animované filmy, které vysvětlují dětem, umístěným mimo rodinu, jejich situaci
a odpovídají na otázky, které je mohou napadat. Společenská hra napomáhá vzájemnému poznání a seznámení
dítěte a rodiny krátce po přijetí dítěte do pěstounské péče. Obzvlášť nás zaujala brožurka Holčička s obrácenou
magnetkou, kterou vytvořily dvě holandské pěstounky. Pomocí ilustrací a stručného textu je zde přiblíženo
chování a prožívání dítěte s narušenou citovou vazbou. Brožura obsahuje i 10 tipů autorek, jak zacházet s takovými dětmi. Kniha je využívána také jako pomůcka pro práci s pěstouny a jejich vlastními dětmi, které mohou
obtížně chápat „podivné“ chování svých nových sourozenců.
S laskavým svolením organizace ELKER byla brožurka s novými ilustracemi a doplněným textem českého psychologa „10 kroků k terapeutickému rodičovství“, vydána i v České republice (volně vložená příloha).

Organizace ELKER a její inspirace pro Centrum náhradní rodinné péče
V rámci druhé zahraniční stáže jsme se mohli seznámit se způsobem práce v organizaci ELKER. Organizace
ELKER je jedna z největších organizací zabývající se pěstounskou péči na území Groningenu. ELKER pěstouny
připravuje, provádí výběr vhodné rodiny pro dítě a rodinu doprovází. Zlínské Centrum náhradní rodinné péče
spadající pod Centrum poradenství je daleko menší a mladší organizace. Když jsme se na naší holandské stáži
zabývali pěstounskou péčí, uvědomovali jsme si, jak jsou blízké naše pohledy – často jsme poznamenali: „Vidíme
to stejně.“ Co je však jiné, je časové hledisko. Jako by se zdálo, že naši holandští kolegové mají oproti českým
podmínkám „předstih na trati“. O čem my uvažujeme, to oni již v praxi několik let aplikují. Tento příspěvek se
bude zabývat tím, v čem byl kontakt s organizací ELKER pro nás inspirativní.
Partnerský přístup
V organizaci ELKER dbají na to, aby práce s klienty byla budována na bázi partnerství. Je jisté, že pracovník má
odborné znalosti, přehled v dané problematice, zná mnoho užitečných postupů. Jeho odbornost je však využívána
v rámci partnerského přístupu. Pěstouni a děti totiž znají svůj život nejlépe, protože jej každodenně žijí. Tím
pádem musí být jejich pohledy, názory, přání a antipatie v kontextu celé práce zohledněny a náležitě doceněny.
Nelze tedy stanovovat plán, činit náležité kroky nápravy bez tohoto apelu na partnerství. Pracovník se pak
stává více „spolu-pracovník“ a členové rodiny se stávají „spolutvůrci“ cesty dopředu. Ve světově uznávaném
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modelu společných faktorů změny v terapii (Asay a Lambert, 2002), který popisuje, co vše se podílí na tom, že
se situace klienta změní k lepšímu, je 30 % věnováno terapeutickému vztahu. Zjednodušeně z toho vyplývá, že
30 % zlepšení se stane na základě kvalitního vztahu mezi klientem a pracovníkem (neboli na základě pracovního
spojenectví). Použité metody a techniky pro srovnání v tomto modelu dosáhly 15 %. Kvalitní pracovní vztah
je tedy důležitější než daná technika. Partnerský přístup ke kvalitě vztahu samozřejmě velmi přispívá. V naší
organizaci se snažíme také o partnerský přístup – je to jeden z důležitých principů, kterým věříme.
V souvislosti s tím je také důležité poznamenat, že partnerský přístup se nejenom promítá při práci s klienty,
ale také v rámci spolupráce zainteresovaných subjektů. Holandští kolegové velmi dbají na kvalitní komunikaci,
předávání informací, týmovou a interdisciplinární spolupráci.
Zaměření na zdroje
V již citovaném modelu společných faktorů změny v terapii (Asay a Lambert, 2002) nese tzv. „extraterapeutická
změna“ až 40 % na celkové změně v terapii. Do extraterapeutické změny se řadí jednak klientovy schopnosti,
silné stránky a také vlivy a možnosti jeho okolí, jako např. sociální podpora, nepředvídatelné události v životě,
změna v rodinném či širším systému, zdroje okolí aj. Pracovník může svůj přístup (model) a techniky, které
používá, využít nejen k posílení možné budoucí extraterapeutické změny, ale i k jejímu zpětnému zpracování
a upevnění v klientově životě, pokud se již stala. Jestliže pracovník s extraterapeutickou změnou nějakým
způsobem nepracuje, zříká se značné části úrodného pole, ze kterého mohou vzejít cenné plody, o něž terapie
usiluje. Pracovat se zdroji je efektivní cesta. Toho jsme si všímali také u holandských kolegů, jejich poradenský
přístup, uvažování o klientovi a praktické metody byly zaměřeny na zdroje rodiny a celého systému. Souvisí
to také s celkovým směřováním sociálního systému v Holandsku (k posílení kompetence klienta a jeho rodiny).
Vzpomínáme si na větu, kterou vyslovil nizozemský lektor Japp Brujin, v průběhu dvoudenního workshopu ve
Zlíně: „My, sociální pracovníci, chronicky podceňujeme silné stránky a zdroje dané rodiny“. Americký terapeut
Mathew Selekman (2010) pracující s dětmi k tomu také poznamenává zajímavou myšlenku:
„Jako terapeuti potřebujeme být vnímaví k faktu, že naše teoretické mapy a náš způsob interakce s klientem
ovlivňuje, co vidíme. Když pracujeme z pozice modelu zaměřeného na deficity, nevyhnutelně vidíme deficity a stáváme se experty opraváři a opravářkami. Zhodnocením silných stránek, zdrojů našich mladých klientů, a toho, co
„jde dobře“ v jejich životech, pomáháme těmto lidem tvořit jejich vlastní pozitivní sebe naplňující se proroctví.“
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Důkladné mapování nejen zdrojů, ale i potřeb a případných rizik
Zároveň se zaměřením na zdroje naši holandští kolegové neopomíjejí mapovat potřeby a možná rizika. Využívají propracované formuláře mapující dění v rodině pro různé účely. S dvěma z nich jsme se měli možnost blíže
seznámit a jeden z nich využíváme v praxi.
První z nich je Úvodní zápis z pozorování (příloha č. 2). Jedná se o formulář, který vyplňují pěstouni v průběhu
adaptace dítěte v nové rodině. Formulář je přehledný a každá oblast obsahuje výčet možností, které mohou
pěstouni označit. Je zde také prostor doplnit jiné projevy, které ve výčtu nebyly. Formulář se nejprve zabývá
emočním laděním a chováním dítěte při přijetí, vztahem a chováním k tomu, kdo dítě přivedl. Dále se zabývá
tím, jak adaptaci dítě prožívá, jak se v novém prostředí chová a jak změnu prožívá. Formulář se zabývá také
tím, jakým způsobem dítě mluví o dřívějším domově a jak se přitom cítí. Pracovník pak může na základě tohoto
dokumentu přemýšlet o možných souvislostech projevovaného chování a o intervencích, které by mohly napomoci
úspěšné adaptaci v novém prostředí.
Druhý formulář, Screeningový list vývoje dítěte (příloha č. 3) se využívá pro zmapování situace dítěte se zřetelem
na jeho vývojové úkoly. Je rozdělen do 4 kategorií – obecné, motorické/tělesné, kognitivní a sociálně-emocionální. Formulář poskytuje orientační (screeningové) postřehy k vývoji dítěte a může sloužit jako impulz pro
další vyšetření nebo pro stanovení plánu rozvoje.
Tvořivé prvky při práci s rodinou
Pracovníci v ELKER využívají při práci s klienty různé tvořivé techniky (jako např. strom pochval), na pracovišti
mají vypracované pomůcky ve formě her nebo videoklipů (např. při přijetí dítěte do rodiny). Jedna z her byla
zaměřena na vzájemné seznámení dítěte a pěstounů. Na základě této inspirace jsme pro účely našeho centra
vytvořili obdobnou poznávací hru za využití metafory domu (Nový dům, příloha č. 6).
Závěrem
Celkově se nám jevil systém podpory pěstounských rodin a dětí v rámci organizace ELKER velmi propracovaný
a na vysoké profesionální úrovni. Samozřejmostí je interdisciplinární spolupráce, kontinuita doprovázení (která je
např. patrná z toho, jakým způsobem je dítě připravováno na přechod do nového prostředí, jak jsou podporováni
pěstouni, jak jsou jednotlivé etapy vyhodnocovány).

52

— Profesionální pěstounská péče

Vytváření kultury pozitivní zpětné vazby v pěstounské rodině
Při naší návštěvě v domě holandské pěstounské rodiny mnoho z nás
zaujal na dveřích velké jídelny velký hnědý strom, na němž viselo mnoho popsaných zelených lístků. Později jsme se dozvěděli, že se jedná
o „strom pochval“. Každý z rodiny (včetně dětí) může dát na strom nový
lístek, na kterém ocení nebo pochválí něco na někom druhém. Rodina
se tak systematicky snaží vnímat to, co se podařilo, členové mezi sebou
pěstují zvyk pozitivně se ocenit a povzbudit se. Rodina vytváří „kulturu
pozitivní zpětné vazby“. A tomu se bude věnovat i tento článek.
Bylo zajímavé, že když pěstouni popisovali situaci dětí (včetně jejich
výrazných poruch chování, projevů autismu, potíží vyplývajících z mentálního omezení), celkově zůstávali pozitivně naladění a pokojní. Bylo
cítit, že navzdory výrazným problémům, je kontakt s dětmi těší, vnímají
své děti jako bytosti pozitivně, mají k nim srdečný vztah. Nebylo pochyb
o tom, že jejich děti čelí problémům, nebylo pochyb o tom, že někdy je
péče o děti obtížná – přesto celkový dojem byl velmi pozitivní a pro nás
hosty povzbuzující. Jistě je zde ve hře více faktorů (ať už je to způsob
doprovázení rodiny i dětí, praktického zázemí nebo odlehčovací a asistenční služby), které zapříčiňují, že se pěstouni cítí ve své roli dobře, že je jejich povolání uspokojuje, než aby
je sráželo dolů a odsávalo jim radost ze života. Zde se však kontinuálně pracuje také s jiným vnímáním, s jinou
kulturou (konverzací), což umožňuje rozvíjet nový pohled na situaci dětí a na dění v rodině. Jaký význam může
mít pro rodinu právě tato kultura pozitivní zpětné vazby?
Někdy v našich podmínkách je konverzace v rodině zaměřena převážně na to, co u dětí nefunguje, rozhovory se
soustřeďují na patologii, rizika, neúspěchy. Problém spočívá v tom, že každá konverzace nás nějak ovlivňuje.
Nemůžeme být jen nezaujatými pozorovateli. A tím, jak (a o čem) mluvíme, tím ovlivňujeme prožívání, přemýšlení, jednání a vnímání – nejen druhých ale i své vlastní. Konverzace je jako proud řeky, pokud skrz ni přejdeme,
nezůstaneme suší – něco se i na nás samotných změní. To, jak v rodině mluvíme a jak o dětech přemýšlíme, to
v důsledku ovlivňuje, co vnímáme. Některé konverzace mohou tedy posilovat, povzbuzovat a vytvářet naději,
jiné mohou přinášet beznaději, ztrátu energie, rezignovanost.
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Zde je 5, důvodů proč učit rodinu pozitivní zpětné vazbě
1/ Rozvoj žádoucím směrem.
2/ Kooperativní atmosféra.
3/ Psychohygiena pěstounů.
4/ Využití zdrojů dítěte a rodiny.
5/ Kultura pro-sociálního jednání.
Ad 1/ Psychologové upozorňují na fakt, že naše vnímání není objektivní – je vždy ovlivněno vnitřními procesy
pozorovatele. Byly na toto téma vytvářeny zajímavé experimenty, kdy díky rozdílným informacím na začátku
pozorování, lidé popisovali stejnou situaci jinak. Představte si, že vás posadí ke stolu, kde sedí již nějaký člověk.
Ten člověk nenavazuje žádný oční kontakt, vůbec s vámi nemluví. Pokud předtím dostanete informaci, že se jedná
o nerudného sebestředného člověka, budete zřejmě touto informací tak ovlivnění, že v jeho mlčení budete po
nějaké době vnímat opravdu projevy nerudnosti a egocentrismu. Pokud vám však řeknou, že se jedná o člověka
velmi stydlivého, bude vaše hodnocení jiné. Pokud vám řeknou, že se jedná o velmi přemýšlivého člověka, budete
mlčení interpretovat jako hloubání. Co se však s největší pravděpodobností stane, je to, že vaše hodnocení
začne nevědomky ovlivňovat vaše reakce k danému člověku. Psychologové tento mechanismus nazvali „sebe
naplňující se proroctví“ (Pygmalion nebo Golemův efekt). To, čemu věnujeme svou pozornost, to také nepřímo
posilujeme. Pokud si tedy všímáme žádoucích věcí ve své rodině, nepřímo je posilujeme – tyto pozitivní prvky
jsou pak „náchylné“ na to, že se rozvíjejí.
Ad 2/ Vzájemné ocenění lidi k sobě přibližuje a zvyšuje ochotu ke spolupráci. Finský psychiatr Ben Furman
ale také upozorňuje na fakt, že pokud je oceněn jednotlivec ve skupině, může to snižovat spolupráci u těch,
kteří ocenění právě nedostali. Řešením je ocenění vyvážit (aby se každému průběžně dostávalo) nebo spolu
s oceněním jednotlivce ocenit druhé, že mu v tom napomohli nebo jej podporovali.
Ad 3/ Pěstouni, kteří mnohdy čelí složité situaci dětí, velkému množství problémů, se potřebují „nadechnout“ –
potřebují zažívat pozitivní pocity spojené s výchovou. A protože problémy mohou být opravdu výrazné, mohou
přerůst do celkového pocitu bezmocnosti (pesimismu), který je vstupní branou k vyhoření. Zaměření na pozitiva,
drobné úspěchy a zdroje, je pak důležitým vyvažujícím prvkem posilujícím naději, spokojenost a radost z výchovy.
Ad 4/ Pozitivní zpětná vazba odkrývá silné stránky, talenty, kompetence a zdroje jednotlivých členů v rodině.
Ty se pak dají rozvíjet a mohou se stát důležitými aspekty rodinného nebo osobního růstu.
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Ad 5/ Děti (a také dospělí) se díky pozitivní zpětné vazbě učí rozvíjet pro-sociální dovednosti jako např. empatii, docenění hodnoty druhého, respekt a úctu, pozitivní komunikaci. Učí se také vnímat svou vlastní hodnotu,
která bývá díky komplikovanému rodinnému kontextu, složité identitě přijatého dítěte a zažívaným potížím,
někdy velmi oslabena.

Náměty pro vytváření pozitivní zpětné vazby
1/ Způsob práce s rodinou
Pracovník sám může svým způsobem práce inspirovat rodinu k určitému pohledu na situaci. Může se vhodnými
otázkami ptát na to, co se za uplynulé období rodině podařilo, kdo udělal něco hezkého, z čeho měli členové
rodiny radost. Může se učit zaměřovat pozornost na drobné úspěchy, u kterých získává otázkami podrobné
popisy (kdy přesně to bylo, co konkrétně daný člověk udělal, jak se mu to podařilo, jaké pak byly reakce ostatních, …). Při řešení problému se také zajímá o jeho výjimky – tzn. o chvíle (nebo situace), kdy byl problém méně
intenzivní nebo se nevyskytoval, a zkoumá, co tomu napomohlo.
2/ Ocenění
Ocenění je prostý, ale velmi efektivní prostředek. Ocenění může mít různé formy. Známe ocenění přímé, ale také
nepřímé (formou otázky, např. Jak se ti podařilo …?, formou komentáře, kdy explicitně druhého nepochválíme,
ale přitom danou reakci vyzdvihneme a vyjádříme náš zájem, např. „Všiml jsem si, že …., zaujalo mě …“). Můžeme
někdy verbální ocenění doprovodit oceněním gestem (např. zdvižený palec, poplácání po rameni). Můžeme ocenění
sdělit druhé osobě v přítomnosti daného člověka (např. Tatínku, náš Honzík si dnes sám všiml, že je potřeba
vynést koš a udělal to!). Různé způsoby ocenění jsou důležité proto, že i ocenění může podléhat „devalvaci“,
proto je kreativita v jeho vyjadřování zapotřebí. Kromě konkrétního jednání lze i ocenit dobrý úmysl, snahu
nebo částečné přiblížení se žádoucímu chování. Může to mít zpevňující a rozvíjející efekt do budoucna. Ocenění
by nemělo být nikdy „chválením na prázdno“, mělo by být přiměřené a pravdivé (nejde nám o to nasazovat si
růžové brýle, dělat z dítěte „superhvězdu“, oceňujeme konkrétní projev nebo úmysl).
3/ Rodinné hry
Kromě již zmíněného stromu pochval (a nemusí se jednat jen o strom, můžeme využít různé podněty, které děti
mají rády) můžeme využít s rodinou další hry, jež mají za cíl rozvoj pozitivní zpětné vazby. Vždy je potřeba mít
na paměti, že hra by neměla vést k tomu, že vzniknou propasti nebo rivalita mezi jednotlivými členy rodiny (např.
jedno dítě se stane rodinnou hvězdou a druhé černou ovcí, protože ocenění nedostává). Hra by měla probíhat
v příjemném duchu (neměla by vyvolávat tlak, nepříjemné emoce, poté je spíše kontraproduktivní). Můžeme využít
např. tyto hry: Tajný deník rodičů (Rodiče dostanou úkol, přistihnout dítě, když dělá něco dobře, krátce si to zapíšou
a poté např. jednou za týden nechají děti hádat, které věci jsou v tomto deníku zapsány. Věci, které děti říkají
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a které nejsou zapsány, rodiče docení během povídání, pak přečtou to, co děti neuhodly), den diplomů (Rodina
si vymýšlí speciální diplomy za uplynulé období a snaží se z dlouhodobé perspektivy vyzdvihnout, co se komu
podařilo, co nového se naučil, v čem byl šikovný. Poté společně diplomy vytváří, rozdávají a zakončí den diplomů
např. výletem, speciální večeří, apod.), putující krabičky (Rodina sežene několik krabiček od sirek. Krabičku může
někdo někomu dát, ale tomu, komu ji dává, musí napsat dovnitř malý vzkaz spojený s oceněním, např. potěšilo
mě, že …, děkuji ti za …. Cílem je, aby krabička co nejvíc putovala, a aby se u daného člověka zdržela, co nejkratší
dobu), Detektiv (Tato hra je určena pro rodiče, jejím cílem je systematicky rozvíjet žádoucí chování, příloha č. 7).
Závěrem
Vytváření kultury pozitivní zpětné vazby je smysluplnou cestou, jak podpořit rodinu v procesu zrání a při řešení
problémů. Tvoří se vyvažující prvek také pro samotné pěstouny, aby se nedostali do pasti pesimismu. Kulturu
pozitivní zpětné vazby lze systematicky podporovat.
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VÝSTUPY V KOSTCE

Výstupy
1/ Vytvoření formulářů a metodiky pro práci sociálních pracovníků v oblasti náhradní rodinné péče.
2/ Vytvoření komunikačních her pro pěstounské rodiny.
3/ Nové zpracování brožurky pro pěstounské rodiny „Holčička s obrácenou magnetkou“.
4/ Změna praxe v práci se zájemci o pěstounskou péči na MMZ.
5/ Navázání nových osobních kontaktů s pracovníky jiných organizací a pozitivní vliv na další spolupráci.
Sdílení pracovních zkušeností jak s kolegy z našeho kraje, tak z Holandska.

Dobrá praxe
–– Systém pěstounské péče v Nizozemí je propracovaný, strukturovaný, s jasně rozdělenými kompetencemi
jednotlivých pracovníků i organizací.
–– Nestátní organizace ELKER je v oblasti péče o děti rovnocenným partnerem pro státní orgány – inspirace
pro zlepšení vzájemné spolupráce státních a nestátních organizací.
–– Důležitost multidisciplinární spolupráce.
–– Využívání různých pomůcek pro práci s rodinou, které pracovníkům pomáhají a současně sjednocují
praxi – formuláře, brožury, pohádka, stolní hra, pomůcka pro posouzení vývoje dítěte.
–– Nové alternativy pro zajištění náhradního rodinného prostředí – částečná a krátkodobá PP. Využití
krátkodobé pěstounské péče jako alternativy ke krizovému umístění dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
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MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE, ZAVEDENÍ NOV ÝCH METOD DO PRAXE
Multidisciplinární spolupráce a zavedení nových metod do praxe bylo téma velmi široké. Hlavní pozornost byla
věnována pojetí sociální práce, řešení krizových situací, přínosu univerzity pro praxi, registraci sociálních pracovníků, poznání a spolupráci jednotlivých institucí a praktickému nácviku zvládání agrese.
Přínosem je stále aktuální debata o pojetí sociální práce, struktuře a rolích jednotlivých pracovníků OSPOD.
Velmi podnětná je praxe krizového týmu pro zajištění bezpečí dítěte v mimopracovní době a praxe nizozemské
organizace OCRN, která se zaměřuje na komplexní diagnostiku dětí „v jednom čase na jednom místě“ a na formulování konkrétních doporučení srozumitelných pro rodiče a zainteresované organizace. Praktickým přínosem
byl nácvik komunikace při jednání s agresivním klientem.

MULTIDISCIPLINAIR SAMENWERKEN,
HET INVOEREN VAN NIEUWE METHODES IN DE PRAKTIJK
De Multidisciplinaire Samenwerking en het Invoeren van Nieuwe Methodes in de Praktijk bleek een zeer breed
onderwerp. Hoofdzakelijk is aandacht geschonken aan de algemene visie op het sociaal werken, het oplossen
van crisis-situaties, de bijdrage van het tertiair onderwijs voor de praktijk, het registreren van sociaal werkers,
de kennismaking met de afzonderlijke instellingen in combinatie met het leggen van de basis voor de mogelijke
samenwerking in de toekomst en het praktisch oefenen van het omgaan met agressie.
Tot de opbrengsten behoort het continu actuele debat betreffende naast de algemene visie op het sociaal
werken in Tsjechië ook de structuur van het Orgaan voor de Sociaal-Rechtelijke Bescherming van de Kinderen
(OSPOD) en de rol van de afzonderlijke medewerkers van dit Tsjechische equivalent van Bureau Jeugdzorg. De
manier van werken van de Nederlandse organisatie OCRN is, naast het fungeren van het crisisteam dat buiten
de kantooruren de veiligheid van bedreigde kinderen waarborgt, als bijzonder inspiratief ervaren. De OCRN is
gespecialiseerd in de complexe diagnostiek van kinderen “op één moment en op één plaats” en op het formuleren
van specifieke en tevens begrijpelijke aanbevelingen voor de ouders en alle betrokken organisaties. Ook het
praktisch oefenen van de communicatie met een agressieve klant is door de deelnemers bijzonder gewaardeerd.
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POZNATKY Z NIZOZEMÍ
Pojetí sociální práce
Pojetí sociální práce v Nizozemí představil Jaap de Bruin, vyučující na Hanze univerzity v Groningenu. Hlavní
změny v sociálním systému v Nizozemí směřují od poskytování péče k participujícímu systému, který při řešení
problému využívá jeho sociální sítě klienta, zapojení dobrovolníků a komunity. Systém nemá povinnost pečovat
o klienta, ale kompenzovat jeho omezení. Cílem je využít potenciál klienta a zaměřit pohled od problému ke
zdrojům jeho řešení. Předpokladem je dobrá znalost potřeb klienta a výsledkem je klientova soběstačnost.
V sociální práci často platí, že nabídka určuje poptávku – sociální pracovníci nabízejí balíčky řešení problémů,
což u klientů způsobuje poptávku bez zohlednění jejich skutečných potřeb. V rámci dvoudenního workshopu si
účastníci vyzkoušeli práci s formulářem Nástroj hodnocení (příloha č. 8). Klient sám popisuje své potřeby, jen
s dopomocí pracovníka.
Case management
Case management je možno popsat jako zorganizování balíku pomoci týkající se problému ve vztahu k potřebám klienta a při respektování jeho potřeb. Case manažer je ten, kdo se zabývá organizační stránkou řešení
klientova problému. Klient má v rukou režii.
–– Case manažer vytvoří pomáhající síť kolem klienta, ale do styku s klientem přichází pouze on sám. Case
manažer je ten, kdo komunikuje s ostatními odborníky, ale informace klientovi předává on sám. Tím se
snižuje sociální tlak na klienta.
–– Základní nástroj case managementu je odhalení problému, který je třeba řešit a který klient chce řešit.
Vyhodnocení potřeb klienta je náročné na čas a dovednost sociálního pracovníka, ale jen díky tomu lze
skutečně zjistit, co klient potřebuje.
–– Dovednosti case manažera:
–– kladení otázek – zejména otevřených bez snahy o směrování klienta,
–– využívat nástroje (formulář vyhodnocování),
–– umět delegovat,
–– akceptovat autority.
V současné době jsou v Groningenu sestavovány tzv. T-shape týmy. Sociální pracovník je profesionál, jehož
vzdělání je jak generální (obecné dovednosti), tak odbornost, která je podporována vzájemnou spoluprací s dalšími odborníky. Pro práci s klientem má podporu ostatních profesionálů, klient je v kontaktu pouze s jedním
pracovníkem.
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Sociální tým města Groningen
Návštěva sociálního týmu v městské části Beem Ost, kde žije 15 tisíc obyvatel, je zde mnohem více dětí oproti
ostatním městským částem a 92 národnostních menšin. 55 % obyvatel této městské části potřebuje podporu.
Tým funguje od 1. 1. 2013 pod záštitou Centra pro mládež a rodinu. Tým pomáhá všem občanům bez ohledu
na věk. Nejčastěji řešené problematiky jsou domácí násilí, vykořisťování, prostituce, zneužívání dětí, rušení
nočního klidu.
Členy Týmu jsou zástupci z různých organizací a profesí – např. Centrum pro mládež a rodinu, psychiatrické
zařízení, domácí pečovatelská služba…
Cílem práce Týmu je podpora obyvatel, aby byli schopni svůj život posunout k lepšímu. Je snaha jít od individualizace k zapojení rodinného systému a komunitního systému.

Výuka sociální práce a praxe
Vztah univerzity a institucí, v nichž se uplatňují její absolventi, představil vyučující Hanze Univerzity v Groningenu
Roeland Hofstee, manažer vzdělávacích programů v oblasti sociální práce.
Hanze Univerzita je největší poskytovatel vyššího odborného vzdělání v severním Nizozemí. Má 17 fakult
a 25 tisíc studentů, z nichž 10 % tvoří studenti sociální sféry.
Hanze Univerzita je úzce propojena z praxí:
–– Realizují tzv. znalostní setkávání, kde hovoří o tom, co praxe potřebuje a co může univerzita nabídnout.
–– Univerzita školí sociální pracovníky přímo na pracovišti a naopak organizace ze sociální sféry poskytují
studentům stáže, současně univerzitě zpětnou vazbu na tyto stáže.
–– Nově byl otevřen vzdělávací program pracovníků s vlastní zkušeností (např. závislost na drogách, duševní
onemocnění…). Jejich problém se stane jejich potenciálem. Studium trvá 2 roky, podmínkou je, aby student
minimálně 8–16 hodin týdně pracoval (třeba i jako dobrovolník) a 1x týdně navštěvuje školu.
Setkání s Michaelle Garnier M.Sc., rektorkou Hanze univerzity
Vznikají nové vzdělávací programy reagující na aktuální změnu systému. Mění se požadavky na vzdělání sociálního pracovníka od poskytování péče ke schopnosti zajistit, aby byla klientovi péče poskytnuta. Týká se jak
studijních programů pro nové sociální pracovníky, tak také doškolování stávajících sociálních pracovníků. Tento
model splňuje T-shape profesional poskytující interdisciplinární péči. To znamená, že v jednom čase pracuje
s rodinou pouze jeden pracovník, ale současně se pracuje na řešení více problémů. Tento sociální pracovník
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má kompetence specialisty na určitou oblast, a současně má kompetence generalisty, zejména komunikační
dovednosti, interaktivní schopnosti myšlení, kreativitu, schopnost vystoupit ze svého rámce a pochopit rámec,
ve kterém pracují jiní odborníci. To vše při respektování principů, že režii má v rukou klient, využití sociální sítě
klienta a dobrovolníků. Pilotně je tento způsob práce již ověřován v sociálních týmech operujících v městských
částech. Příklady dobré praxe těchto týmů jsou a budou promítnuty do vzdělávacích programů.

Registrace, akreditace a certifikát pracovníka s mládeží
Téma představil Dirk Feitsma, praktický supervizor BJZ Groningen.
Každý pracovník zapojený do systému péče o mládež (včetně psychologů, psychiatrů) musí být registrován
v Národním registru pracovníků s mládeží. Podmínkou registrace je prokázaná praxe v oboru, praktické využívání
metodik, realizace celoživotního vzdělávání a čistý trestní rejstřík. Registrace se obnovují co 5 let a v jejich průběhu pracovník musí získat určitý počet kreditů, které získává vzděláváním, reflexí praxe i účastí na konferencích.
Certifikace se týká organizací pracujících s dětmi a mládeží – ty musí zaměstnávat pouze registrované pracovníky a současně musí splňovat další podmínky. Týká se každé organizace zapojené do systému péče o mládež.
V Nizozemí je přijat Etický kodex pracovníka pracujícího v oblasti ochrany dětí, jeho dodržování sleduje
„Komora“ – zastřešující profesní organizace, která rovněž hájí zájmy pracovníků v oblasti ochrany dětí a snaží
se o jejich uznání ve společnosti.

Metoda de-eskalace agrese
Metodu představil a praktický nácvik vedl Robert Boer z Wu Wei Institutu.
Sociální pracovník velmi často při své práci zasahuje do soukromí klientů a dotýká se jejich citlivých míst. Proto
se také často setkává s chováním překračující hranice, jako např. fyzické napadení, verbální útoky, manipulace,
nadávky, citové vydírání, zastrašování a jiné. Pro zvládání takového chování je klíčové určení o jaký typ agrese
se jedná a dle toho zaujmout správný přístup.
–– Agrese způsobená frustrací (chování je emotivní)  flexibilní přístup.
–– Instrumentální agrese (násilí jako prostředek)  pevný přístup.
–– Agrese jak následek psychopatologie.
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Důležité je také poznání, jak se oslabují verbální a kognitivních schopnosti při vysoké tepové frekvenci, typické
pro tyto situace, a jak i neverbální komunikace ovlivňuje jednání. Na praktických cvičeních představena metoda
vytyčení si osobních hranic.

Krizový tým BJZ
Fungování krizového týmu představil Bas Stuurwold, který pracoval jako vedoucí takového týmu v BJZ.
Krizový tým pracuje mimo úřední hodiny BJZ v pondělí až pátek od 17.00 hod do 8.30 hod. a ve dnech pracovního
volna. Operuje na území celé provincie a má 12 členů, kteří se střídají. Krizový tým zastupuje celou organizaci
a také Radu na ochranu práv dětí (dále jen „Rada“).
Podmínkou členství v týmu je minimálně dvouletá praxe v BJZ, znalost všech oblastí práce, sociální mapy,
odolnost, schopnost dělat kvalifikovaná rozhodnutí ve vypjatých situacích.
V mimo pracovní době BJZ jsou všechny telefony BJZ a Rady automaticky přepojeny na jedno místo, kde telefonista s volajícím projde strukturovaný dotazník, na základě kterého vyhodnotí, zda se jedná o krizovou
situaci. Pokud ano, kontaktní údaje o volajícím předá službu konajícímu členu krizového týmu. Ten má k dispozici notebook s databází BJZ a Rady, prověří, zda je volající klientem BJZ nebo Rady. V krizové situaci je
úkolem člena týmu na základě analýzy situace zajistit bezpečí dítěte. Vše ostatní se řeší až v pracovní dobu.
Většina situací je řešitelná telefonicky, někdy musí pracovník vyjet do terénu, případně i odebrat dítě. Mladší
děti jsou umisťovány do krizových pěstounských rodin, starší děti do institucí. Odebrání dítěte musí pracovník
konzultovat s nadřízeným, který rovněž drží službu. Ten má k dispozici telefonní kontakt na službu konajícího
soudce. Jestliže se jedná o dítě, které je v databázi BJZ, tak je možno se obracet přímo na soud, pokud ne, nutno
kontaktovat krizovou linku Rady. BJZ nemá vlastní prostředky (zařízení) pro řešení krizových situací, toto řeší
partnerské organizace (ELKER, zařízení, Policie, justiční orgány, organizace Lentis zabývající se psychiatricky
nemocnými pacienty,…). Náklady za tyto služby jsou organizacím zpětně propláceny. Při odebírání dětí z rodiny
vždy asistuje policie. Dítě také může zůstat v policejní cele do druhého dne.
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Spolupracující organizace

		
Krizová pomoc v oblasti psychiatrie
(Jan Willem de Boer, psychiatr, předsedající platformy pro řešení efektivní spolupráce).
Lentis je organizací, která se zabývá psychiatrickou péčí a zastřešuje krizovou platformu. V rámci krizové
služby pracuje 20 lékařů, 30 psychiatrů a 33 sociálně psychiatrických sester. Služba je zajišťována pro celou
provincii Groningen.
Před rokem byla vytvořena platforma spolupracujících organizací, kde došlo k dohodě na tom, jak si mezi sebou
budou předávat informace, jaké mají vzájemné očekávání, jak která organizace bude zapojena do vyhodnocování
situace klienta.
Jak probíhá vynucené umístění klienta do zařízení: Klient, který je nebezpečný, je do zařízení umístěn na základě
rozhodnutí starosty nebo radního města. Toto rozhodnutí je po několika dnech přezkoumáno soudem. Soudce,
zapisovatel a advokát za tímto účelem navštíví klienta v zařízení. Celkem může být klient umístěn na 3 týdny.
V provincii Groningen jsou 4 psychiatrické kliniky, které disponují 60 lůžky.

Centrum poradenství a horká linka v oblasti domácího násilí
V současné době probíhá fúze organizace poskytující podporu obětem domácího násilí SHG a AMK – bodu pro
ohlašování případů týrání dětí. Nově vzniklá organizace bude fungovat od 1. 1. 2015, ke sloučení došlo v důsledku legislativních změn v systému, ale také z důvodu časté propojenosti problematik.
Od 1. 1. 2015 budou mít poskytovatelé služeb povinnost hlásit případy s výskytem domácího násilí (k detekci
bude sloužit protokol o 5 bodech). Cílem je rychlá signalizace problémů, prolomení vzorce chování generací
a celkové snížení výskytu domácího násilí ve společnosti.
Riziko je vnímáno v upozadění problematiky CAN a kriminalizace osob, kterých se domácí násilí týká.
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Návštěva instituce pro dětskou psychiatrii (OCRN)
Klienty OCRN jsou děti od 2,5 do 23 let. Cílem zařízení je, aby děti žily doma u rodičů, nikoli v zařízení.
OCRN vzniklo před 7 lety jako soukromá společnost pracující s dětmi s dyslexií. Nyní má instituce 80 zaměstnanců
a zabývají se psychickým zdravím dětí. Je složeno ze dvou oddělení – pro psychiatrickou péči a oddělení dyslexie.
Děti k přijetí do péče OCRN doporučuje lékař, škola nebo BJZ. Jde o službu placenou z veřejného zdravotního
pojištění a některé výkony hradí sami rodiče.
OCRN investuje nejvíce času do diagnostiky. Na jejím základě je tak nejlépe možné rodině i škole dobře poradit,
co mají dělat ve prospěch dítěte.
Instituce pracuje s filozofií, že čím kratší doba poskytování péče, tím menší pravděpodobnost vzniku závislosti
na péči. K tomu využívají metodu Matice – rodině se věnuje více specialistů najednou a diagnostika tak probíhá v krátkém časovém úseku. Specialisté navzájem do záznamů nenahlíží, aby nebyli ovlivněni. Systém je
standardizovaný, digitalizovaný a pracuje na základě rozvrhu. Výsledek je zpracován do jedné zprávy, která je
uzpůsobena klientům (častá negramotnost, proto grafy a obrázky).
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Téma multidisciplinární spolupráce a zavedení nových metod do praxe bylo hodně široké a nabídlo hodně podnětů
k přemýšlení a díky interaktivním technikám také uvědomění si vlastního prožívání a náhled do prožitků klientů.
Velmi podnětná byla návštěva Fakulty sociálních studií Hanze University of Applied Sciences v Gronigenu, která
se snaží o intenzivní kontakt s praxí. Na základě získaných informací z „terénu“ upravuje studijní plány, nabízí
vzdělávací programy pro sociální pracovníky v praxi i možnosti vzdělávání pro osoby, které byly dříve klienty
sociálního systému a připravují se na roli pomáhajícího pracovníka s vlastní zkušeností. Univerzita využívá
zkušeností odborníků z praxe, kteří zde působí jako lektoři. Na základě této zkušenosti je snaha o užší spolupráci s vysokými školami. Zkušenost z Nizozemí také přispívá k úvahám a k diskuzi o připravovaném zákonu
o sociálních pracovnících.
V současné době probíhající změny v organizaci i financování sociálních služeb v Nizozemí pomáhají v náhledu
a nastavení efektivní sítě služeb pro ohrožené rodiny a děti ve ZK, konkrétně při tvorbě Plánu rozvoje sociální
služeb ve Zlínském kraji na období 2016–2020. Ve vztahu ke klientovi může přemíra služeb klienta zneschopňovat na místo jeho osamostatnění. Ve vztahu k financování pak velké množství duplicitních služeb odčerpává
finanční prostředky na služby, které skutečně reagují na potřeby klientů.
Tématem „Multidisciplinární spolupráce, zavedení nových metod do praxe“ byly vyvolány úvahy a diskuze o koncepci
práce na OSPOD ve ZK a spolupráci s rodinným systémem dítěte, širším sociálním prostředím a spolupracujícími
organizacemi. Po workshopu ve Zlíně se uskutečnila dvě setkání vedoucích OSPOD. Setkání byla velmi užitečná
pro tvorbu standardů SPOD.
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Zpětné vazby od účastníků interaktivního dvoudenního workshopu ve Zlíně
Workshop a seminář měly interaktivní charakter. Aktivity napomáhaly k uvědomění si nejrůznějších aspektů
sociální práce. Co pro profesní rozvoj přinesly jednotlivým účastníkům?
–– Jako vedoucího pracovníka mě zaujala myšlenka vytvoření dostatečného prostoru pro pracovníka, aby jednal
tak, jak cítí, že je to vhodné a dobré. Standardy a metodiky versus prostor pro invenci sociálního pracovníka.
–– Inspirací byl styl práce s klientem zaměřený na maximální využívání potenciálu klienta a na hledání zdrojů
uvnitř rodiny, na řešení problému.
–– Ujištění, jak moc důležité je neztrácet optimismus a víru v to, že se za pomocí využití zdrojů klienta dá leccos
vyřešit či zlepšit.
–– Přenechání velké míry zodpovědnosti na klientovi, který si řídí spolupráci s odborníky svým požadavkem.
–– Nezahltit klienty přemírou dobře míněných rad a kontaktů na odborníky.
–– Zaměření na skutečné potřeby a požadavky klienta.
–– Zamyšlení se nad počtem odborníků, kteří s rodinou spolupracují. Někdy v „dobré víře“ můžeme klienta zahltit
různými odborníky, čímž jej místo aktivního zájmu vyřešit svůj problém, spíše demotivujeme a veškerá práce
i čas všech odborníků bude vynaložena bez efektu.
–– Ujasnění si, co je smyslem case managementu – nastavení jednotného postupu spolupráce odborníků, s jasnými
pravidly, který povede k efektivní podpoře ohrožené rodiny.
–– Uvědomění si, jak je důležitá role jednoho klíčového pracovníka.
–– Inspirace T-shape modelem.
–– Tabulka na diagnostiku potřeb uživatelů, kterou bych ráda začala v mírně upravené verzi testovat u uživatelů
při sestavování individuálního plánu. Ve své budoucí práci bych chtěla, pokud to půjde, věnovat více času diagnostikování potřeb, ze kterých budou poté vycházet cíle uživatele
–– Dalším důležitým výstupem pro další koncepční práci na oddělení je rozdíl mezi multidisciplinaritou a interdisciplinaritou, nový T-shape model.
–– Návod, jak rozeznávat druhy agresivity.
–– Poznání, jak člověk mění své myšlení, vnímání a chování, pokud je pod velkým stresem a pod tlakem.
–– Důležitost vymezení jasných hranic vůči klientovi.
–– Praktickým přínosem byl nácvik komunikace s agresivním klientem.
–– Sebepoznání vlastních schopností při tréninku zaměřeném na vyrovnávání se s agresí.
–– Uvědomění si účinnosti svého neverbálního projevu, a jak ho cíleně při setkání s agresivním chováním využívat.
–– Jak je důležité mít pod kontrolou své emoce, zachovat „chladnou hlavu“, a jakým způsobem toho docílím.
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VÝSTUPY V KOSTCE

Výstupy
1/ Praktická cvičení a uvědomění si předností a rizik při uplatnění case managementu.
2/ Praktická cvičení a uvědomění si vlastní prožívání při kontaktu s agresí.
3/ Zavedení pomůcky „Hodnocení potřeb“ do praxe.
4/ Další setkání zástupců ORP a diskuze o koncepci sociální práce a organizaci OSPOD.
5/ Poznání celé řady spolupracujících organizací v Nizozemí.

Dobrá praxe
–– Propojení vzdělávacích programů a aktivit vysoké školy s praxi.
–– Sjednocování a propojování stejných nebo navazujících aktivit (celková diagnostika dětí v jedné
organizaci, problematika domácího násilí).
–– Využívání sociální sítě klienta a řešení problémů v rámci komunity (T-schape).

68

— Závěrem

ZÁVĚREM
Sborník shrnuje výstupy z dvouletého projektu „Mezinárodní spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
ve Zlínském kraji“. Při realizaci projektu jsme se setkávali se vstřícností, otevřeností a partnerským, vysoce
odborným přístupem partnerské organizace BJZ, města Groningen, všech institucí a odborníků, kteří účastníkům
projektu po celou dobu předávali to nejlepší ze své praxe. Zejména bych na tomto místě chtěla ocenit nasazení
Drs. Base Stuurwolda, zahraničního koordinátora projektu, který se svou vysokou erudovaností a přehledem,
zajistil mnoho odborníků a aktivit, což mělo zásadní vliv na úspěšnost tohoto projektu.
Velmi pozitivní je zjištění, že i přes kilometrovou vzdálenost a kulturní, sociální a jazykovou různost došlo
k velkému porozumění, plodnému dialogu a profesnímu růstu.
Ve sborníku je možno nalézt mnoho konkrétních výstupů. Na tomto místě bych ráda shrnula, to, co vyplynulo
ze zpětných vazeb účastníků a sama také považuji za nejpřínosnější a co v sobě obsahuje velký potenciál pro
rozvoj a zvýšení kvality v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
–– Jako červená nit se všemi řešenými tématy vinul „partnerský přístup“, na který je v sociální práci v Nizozemí
kladen velký důraz. Klient je nositelem problému a má zdroje k jeho řešení. Ze zpětných vazeb účastníků
jednoznačně vyplynula potřeba změnit přístup ke klientovi. K zavedení do praxe není třeba žádná legislativní
změna, ale změna v nás samotných.
–– Zajištění bezpečí pro dítě je základním úkolem OSPOD. Pro zhodnocení situace dítěte potřebuje sociální
spolehlivé nástroje a kompetenci s nimi pracovat a spolupracovat s klientem na řešení problému. V rámci
projektu se účastnici mohli seznámit a modifikovat některé nástroje používané již několik let v Nizozemí.
Podpora rodiny a konkrétní opatření na ochranu dítěte by však mělo trvat po nezbytně nutnou dobu.
–– Standardizace postupů a specializace sociálních pracovníků by nemělo být na úkor uplatňování tvůrčího
a individuálního přístupu v závislosti na vyhodnocené potřeby dítěte a jeho rodiny. Při řešení problémů
využívat primárně vlastních zdrojů rodiny. Do rodinného systému by mělo vstupovat minimum odborníků
a institucí. Tento princip uplatňovat i při diagnostice dítěte.
–– Průběžné vzdělávání, získávání a upevňování potřebných kompetencí a dovedností je pro sociálního pracovníka nezbytné. K vyšší kvalitě sociální práce přispívá propojení teorie a praxe, realizováno zejména užší
spoluprací mezi OSPOD a neziskovými organizacemi a vysokými školami.
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–– Při plánování a financování efektivní sítě sociálních služeb s využitím zdrojů místních komunit a svépomocných sdružení. Kladení důrazu na terénní a ambulantní služby, pobytové služby by měly být jen na omezenou
dobu při řešení specifického problému.
Nasazení realizačního týmu, Base Stuurwolda, výborných tlumočníků, aktivitě účastníků, spolupráci MPSV jsou
přínosy projektu nad očekávání.
A tak v duchu hesla Tomáše Bati:
„Dnes fantazie, zítra skutečnost.“
Pokračujme s nabytými poznatky a zkušenostmi, s obnovenou důvěrou v klienta a s odvahou ke změně, v nelehké
práci, jejímž hlavním posláním je zajištění bezpečí a poskytnutí ochrany ohroženým dětem.

Helena Miklová
koordinátorka projektu
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ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI WORKSHOPŮ A SEMINÁŘŮ REALIZOVANÝCH VE ZLÍNĚ
Bas Stuurwold, Bureau Jedzorg Groningen – koordinátor projektu, Hanze Univerzita Groningen – vyučující
Pracoval jako vedoucí pracovník v organizaci Bureau Jeugdzorg Groningen (organizace na ochranu dětí). V yučuje
na Hanze Univerzity Groningen obor sociální práce. Zaměřuje se na přístup orientovaný na řešení a aktivně se
podílí na změnách v oblasti sociálně-právní ochrany, která nyní v Nizozemí probíhá. V rámci projektu Mezinárodní
spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve Zlínském kraji plnil roli koordinátora aktivit na straně Nizozemí.
Silva Algouri, Bureau Jeugdzorg Groningen
Sociální pracovnice v organizaci Bureau Jeugdzorg Groningen. Zaměřuje na řešení případů opatrovnictví a dohledů. Kromě toho vyučuje na Hanze Univerzity Groningen v oboru sociální práce.
Roelof Westerhof, Bureau Jeugdzorg Groningen
Pracuje jako sociální pracovník v organizaci Bureau Jeugdzorg Groningen v oblasti řešení případů opatrovnictví
a dohledů.
Elly Stienstra, Elker Groningen
Sociální pracovnice zaměstnaná v organizaci Elker Groningen (organizace zabývající se pěstounskou péčí).
Specialistka na práci se zájemci o pěstounskou péči a matching (zprostředkování pěstounské péče).
Pascal Brondijk, Elker Groningen
V organizaci Elker Groningen pracuje jako sociální pracovník pro doprovázení pěstounských rodin a pěstounů
pro krizové situace.
Robert Boer, Wu Wei Institut Groningen
Specialista na trénink metody de-eskalace agrese určené pracovníkům, kteří jsou často ve styku s agresivními
lidmi. Mezi tyto pracovníky patří policisté, sociální pracovníci, učitelé apod.
Jaap de Bruin, Hanze Univerzita Groningen
Působí jako lektor v rámci transformace systému sociálně-právní ochrany, kde vzdělává a trénuje pracovníky
jednotlivých sociálních institucí na základě nové legislativy tak, aby přechod byl jednotný a plynulý, vysvětluje
jak přistupovat ke změnám.
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SEZNAM ZKRATEK
BJZ – Bureau Jeugdzorg
CP – Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy
KÚZK – Krajský úřad Zlínského kraje
MMZ – Magistrát města Zlína
NRP – Náhradní rodinná péče
ORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností
OSPOD – Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
PP – pěstounská péče
ZK – Zlínský kraj
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PŘÍLOHA č. 1
PROFIL DÍTĚTE PRO POTŘEBY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Jméno nezletilého
Datum narození nezletilého
Pohlaví
Současná adresa, kde nezletilý pobývá
Historie přemístění
Škola
(druh + jméno + třída)

Druh požadavku

Krátkodobá pěstounská péče
Dlouhodobá pěstounská péče
Částečná pěstounská péče (o víkendech či prázdninách)
Deeltijdpleegzorg
Přesun zpět domů (např. pěstounská rodina k překlenutí
období po propuštění z nápravného zařízení před zpětným
umístěním do původní rodiny)

Bydliště biologických rodičů
Přání vztahující se k umístění v rámci konkrétního regionu
Datum vyplnění údajů
Vyplnil
Umísťující organizace
(jméno + organizace + telefonní číslo + emailová adresa)

Rámec

Dobrovolný
Dočasné omezení rodičovských práv (krizová varianta na
dobu max. 3 měsíců – Vorlopige onder toezichtsstelling,
VOTS)
Omezení rodičovských práv (Onder toezichtsstelling, OTS)
Dočasný přenos rodičovských práv na Bureau Jeugdzorg
(Voorlopige voorgdij, VOVO)
Opatrovnictví (přenos všech rodičovských práv, Voogdij)
Rodiče odmítají udělit souhlas s odebráním dítěte z rodiny
a daný případ je nahlášen u Rady na ochranu práv dítěte
(Raad voor de Kinderbescherming)
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V rámci vyplňování profilu dítěte je důležité, aby byly co možná nejlépe zodpovídány otázky týkající se oblastí, které jsou
uváděny v závorkách. Tyto informace jsou nutné k nalezení optimální pěstounské rodiny pro dané dítě. V případě, že je
možno odkazovat na nedávno vypracované zprávy a/nebo výsledky šetření, je možné tyto dokumenty přiložit do příloh.
Historie dítěte (historie ve vztahu k vývoji, historie týkající se poskytnutých sociálních služeb, významné události, důvod
k odebrání dítěte z domova).
Původní rodina (složení, náboženské pozadí, etnické pozadí, místo pobytu ostatních z dané rodiny odebraných dětí,
vzájemné vztahy, komunikační vzorce, styl výchovy, akceptace rodiči faktu, že je dítě umístěno do pěstounské péče).
Přístup rodičů ve vztahu k umístění dítěte do pěstounské péče (pozitivní, ambivalentní, negativní nebo neznámý)
Loajalita dítěte směrem k rodičům
Kognitivní vývoj (úroveň inteligence, školní výsledky, v případě, že dochází k dojíždění do školy, jakým způsobem je to
zařízeno)
Tělesný a motorický vývoj (zdraví, užívání léků, fyzická omezení, potřeba péče, samostatnost při hygieně (WC), alergie)
Vnější znaky (barva kůže, nosí brýle, chrup, postava)
Sociálně-emocionální vývoj (sociální a emocionální dovednosti, způsob, jak vychází s dospělými a ostatními dětmi, jak
zachází se zvířaty, vnímání sebe sama, sebekontrola, emocionální potřeby, možnosti k uskutečnění kontaktu)
Chování (psychiatrická problematika, pozitivní a negativní chování, potřeba řádu, schopnost přizpůsobovat se)
Využití času (aktivity v domácím prostředí a mimo domov, záliby, v čem je dítě dobré)
Realizování kontaktu s rodiči / pravidla vztahující se k návštěvám
Kontakt s ostatními členy rodiny
Jakou další pomoc je třeba zajistit v současné době a v budoucnu (terapie, zdravotnické úkony)
Přání a/nebo potřeby ve vztahu k pěstounské rodině
–– Přání týkající se složení pěstounské rodiny (velikost pěstounské rodiny, postavení ve vztahu k dětem žijícím v pěstounské rodině, samostatně žijící pěstoun, preference konkrétního regionu/nevhodný region, náboženské pozadí,
přítomnost domácích zvířat).
–– Preferovaný způsob výchovy a schopnosti pěstounů (preferovaný výchovný styl, struktura rodiny, očekávání ve vztahu
k navazování vztahů).
–– Přání ve vztahu k prostředí biologické rodiny (kontakty s rodiči, prarodiči, sourozenci, asistované/bez asistence,
bydliště rodičů).
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PŘÍLOHA Č. 2
ÚVODNÍ ZÁPIS Z POZOROVÁNÍ (SOL, START OBSERVATIELIJST)
Tento dokument vyplní pěstoun(i).
Může se stát, že ne na všechny otázky budete schopni odpovědět. Takové otázky můžete ponechat nezodpovězené. Tento
dokument vraťte prosím vyplněný do jednoho týdne.
Instrukce pro digitální vyplňování dokumentu:
–– Abyste umístili křížek do příslušného čtverečku, klikněte jednou na daný čtvereček.
–– Abyste doplnili text do oblasti, která je ve formuláři vytečkovaná, klikněte dvakrát rychle za sebou na šedou lištu.
Tato lišta poté zčerná a je do ní možno dopisovat text.

Jméno dítěte:

..........................................................................................................................................................

Datum narození:

..........................................................................................................................................................

Datum umístění:

..........................................................................................................................................................

Pěstounská rodina:

..........................................................................................................................................................

Datum vyplnění tohoto dokumentu:

..........................................................................................................................................................

Vyplněno kým:

..........................................................................................................................................................

Umístění jako takové
1/ Kdo k Vám dítě přivedl?
Jméno		

..........................................................................................................................................................

Byla osoba, která k Vám dítě přivedla, osobou pro dítě známou?

Ano / Ne

Jaký byl vztah této osoby k dítěti?
Rodinný příslušník, a to

..........................................................................................................................................................

Sociální pracovník ((Gezins)voogd) ..........................................................................................................................................................
Vedoucí skupiny (Groepsleider)

..........................................................................................................................................................

Jiný, a to

..........................................................................................................................................................
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2/ V jakém rozpoložení/jaké náladě bylo dítě při svém příchodu? (pro odpověď na tuto otázku je možno použít více možností)
Klidné
Vypjaté (gespannen)
Mělo strach
Opatrné (op zijn hoede)
Rozzlobené
Potěšené/radostné (blij)
Opatrné, drželo se zpátky
Nebojácné (onbevangen)
Smutné
Neklidné
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
3/ Jakým způsobem se dítě chovalo po svém příchodu? (pro odpověď na tuto otázku je možno použít více možností)
Bylo samo iniciativní
Zkoumalo novou situaci (onderzoekend)
Bylo poddajné/poslušné (volgzaam)
Bylo spontánní
Chovalo se, jako by o nic nešlo
Začalo navazovat kontakt s pěstouny
Drželo se v blízkosti osoby, která ho přivedla
Na všechno se dívalo s odstupem/z povzdálí
Okamžitě začalo vyžadovat pozornost
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
4/ Jaký byl během umístění kontakt mezi tím, kdo dítě přivedl (průvodcem) a dítětem samotným?
(pro odpověď na tuto otázku je možno použít více možností)
Pokud jde o toho, kdo dítě přivedl (průvodce)
Dítě vyhledávalo podporu
Dítě vyhledávalo útěchu
Dítě se zdržovalo poblíž průvodce
Dítě se okamžitě vzdálilo od této osoby (průvodce)
Dítě vykazovalo známky radosti
Dítě vykazovalo známky smutku
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Dítě se chtělo přichoulit/přitulit/přitisknout (wilde knuffelen)
Dítě chtělo být pevně obejmuto
Dítě zadávalo podněty ke konfliktům (conflictueus)
Dítě působilo uklidňujícím/utišujícím dojmem
Dítě reagovalo opomíjivě (negerend)
Dítě si za každou cenu neustále vyžadovalo pozornost (např. tak, že se věšelo na dospělé, skákalo jim do řeči atd. (claimend)
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
5/ Jakým způsobem proběhlo rozloučení mezi dítětem a osobou, která ho přivedla (průvodcem)?
(pro odpověď na tuto otázku je možno použít více možností)
Pokud jde o toho, kdo dítě přivedl (průvodce)
Průvodce byl uvolněný
Průvodce byl smutný
Průvodce se snažil vystupovat uklidňujícím způsobem (geruststellend)
Průvodce se snažil dítě utěšit
Průvodce vystupovala lhostejně/nezúčastněně (onverschillig)
Průvodce se něčeho dožadoval (claimend)
Průvodce byl rozzlobený
Průvodce byla nervózní/rozrušený/podrážděný (zenuwachtig)
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
Pokud jde o dítě samotné
Dítě bylo smutné
Dítě bylo lhostejné/nezúčastněné (onverschillig)
Ditě vykazovalo známky odporu (toonde verzet)
Dítě bylo rozzlobené
Dítě se nebylo schopné rozloučit
Dítě vykazovalo známky radosti
Dítě bylo uvolněné
Dítě bylo nervózní/rozrušené/podrážděné (zenuwachtig)
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
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Průběh několika prvních dní
1/ Mluví dítě samo od sebe o situaci doma nebo v předchozím místě, kde pobývalo?

Ano / Ne

Pokud ano, dochází k tomu více či méně často?

Více často / Méně často

Dává dítě při takovém vyprávění průchod svým emocím?

Ano / Ne

Pokud ano, jakým způsobem se tato skutečnost projevuje? (pro odpověď na tuto otázku je možno použít více možností)
Dítě vykazuje známky radosti
Dítě je rozzlobené
Dítě se vyjadřuje vyhýbavě (ontwijkend)
Dítě vyjadřuje svoji naději (hoopvol)
Dítě nic neříká
Dítě se vyjadřuje lhostejně/nezúčastněně (onverschillig)
Dítě se vyjadřuje se strachem
Dítě je smutné
Dítě je v napětí
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
2/ Jakým způsobem reaguje dítě, když se Vy sami zeptáte na jeho domov / rodiče / předchozí místo, kde pobývalo?
(pro odpověď na tuto otázku je možno použít více možností)
Dítě vykazuje známky radosti
Dítě je rozzlobené
Dítě se vyjadřuje vyhýbavě (ontwijkend)
Dítě vyjadřuje svoji naději (hoopvol)
Dítě nic neříká
Dítě se vyjadřuje lhostejně/nezúčastněně (onverschillig)
Dítě se vyjadřuje se strachem
Dítě je smutné
Dítě je v napětí
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
3/ Jaké je obecně vzato rozpoložení dítěte? (Jakou má náladu?)
(pro odpověď na tuto otázku je možno použít více možností)
Dítě je veselé
Dítě je smutné
Dítě lhostejné/nezúčastněné (onverschillig)
Dítě je v napětí (gespannen)

80

— Přílohy

Dítě je opatrné/bedlivé (oplettend)
Dítě je rozzlobené
Dítě je nervózní
Dítě vyžaduje pozornost
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
4/ Vyskytly se během prvních dní u dítěte neobvyklé projevy chování?

Ano / Ne

Pokud ano, jaké? (pro odpověď na tuto otázku je možno použít více možností)
Zvláštní chování při jídle
Bolest břicha
Bolest hlavy
Problémy s usínáním
Problémy se spánkem (buzení se během noci)
Pomočování se v posteli
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
		
.................................................................................................................................................................................................................................
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PŘÍLOHA Č. 3
SCREENINGOVÝ LIST VÝVOJE DÍTĚTE (OSL, ONTWIKKELINGS SCREENINGS LIJST )
–

pro potřeby dítěte v období základní školy

Tento dokument vyplní pěstouni.
Jméno dítěte

..........................................................................................................................................................

Datum narození

.......................................................................................................................................................... .

Datum umístění

.......................................................................................................................................................... .

Umístitel

.......................................................................................................................................................... .

Pěstounská rodina

.......................................................................................................................................................... .

Datum vyplnění tohoto dokumentu

..........................................................................................................................................................

Vyplněno kým

..........................................................................................................................................................

Screeningový list vývoje dítěte (OntwikkelinsScreeningList, OSL)
Ve vývojové psychologii se vychází z toho, že každé dítě stojí před několika vývojovými úkoly, které souvisí buď s jeho
věkem nebo jeho vývojovou fází. V následujícím dokumentu jsou popsány vývojové úkoly dítěte na základě jeho životní
fáze. Cílem je, aby tento kompletně vyplněný dokument poskytoval celkový přehled o tom, jak dítě funguje ve vztahu
k jeho vývojovým úkolům.
Rozlišují se čtyři životní fáze dítěte: fáze kojence (babyfase; 0–2 roky), fáze batolete a předškoláka (2–4 roky), mladšího
školního věku (4–12 let), fáze puberty a adolescence (12–18 let)
V rámci každé životní fáze dítěte jsou popisovány: obecné vývojové úkoly dítěte (v libovolném pořadí); tyto jsou rozdělovány na motorické/tělesné, kognitivní a sociálně-emocionální vývojové úkoly.
Instrukce pro vyplňování tohoto dokumentu:
V rámci každého vývojového úkolu jsou vždy uvedeny 4 alternativní odpovědi:
1/ Dítě to umí. Napište křížek do příslušného čtverečku v případě, že dítě vykazuje popsané chování či ovládá danou
dovednost.
2/ Dítě to neumí. Napište křížek do příslušného čtverečku v případě, že dítě sice popsané chování či dovednost vykazuje,
ale (ještě) neovládá. (Dítě se například pokouší chodit bez pomoci, ale ještě to nezvládá).
3/ Dítě to nepředvádí. Napište křížek do příslušného čtverečku v případě, že dítě popsané chování či danou dovednost
nepředvádí. (Nezaznamenali jste například, že by se dítě snažilo chodit bez pomoci. Nevíte tedy, zda to dítě umí či
neumí.)
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4/ Neznámé. Napište křížek do příslušného čtverečku v případě, že Vám není známo, zda dítě popsané chování či dovednost umí či neumí. (Není vám například známo, zda dítě umí pít z hrníčku či nikoliv, protože mu dáváte pít z lahve).
Je možné, že dítě, pro které vyplňujete tento Screeningový list vývoje dítěte, neovládá některé dovednosti, které jsou
popisovány v souvislosti s jeho životní fází (Dítěti je například 1 rok a nejezdí na tříkolce.) Tím se však nemusíte zneklidňovat. Vývoj dítěte jsme rozdělili do čtyřech životních fází, díky čemuž každá fáze trvá několik let. Dítě ve stáří jednoho
roku tedy ještě vůbec nemusí umět jezdit na tříkolce. Kromě toho každé dítě prochází svým vývojem unikátním způsobem
díky čemuž jedno dítě ve věku 1 roku ovládá dovednosti, které jiné dítě ve stejném věku ještě neovládá. Navíc tento
Screeningový list vývoje dítěte zachycuje situace pouze v daném okamžiku, zatímco dítě se vyvíjí každý den. To, co dítě
jeden den ještě neovládá, může začít zvládat o dva dny později.
N.B. V případě, že tento formulář vyplňujete digitálně, můžete kliknout levým tlačítkem myši na příslušného čtverečku,
abyste přidali křížek nebo můžete dvakrát rychle za sebou kliknout na šedou lištu, abyste mohli přidat text.

OBDOBÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 4–12 LET (OBDOBÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY)
(pozn. překladatele – v Nizozemsku se pod pojmem základní škola rozumí období odpovídající 1. stupni ZŠ v ČR)
VÝVOJOVÉ ÚKOLY
OBECNÉ
Navazuje sociální kontakty.
Udržuje sociální kontakty.
Chápe pozici ostatních.
Disponuje školskými dovednostmi.
Ovládá své pocity strachu.
Hraje podle pravidel. speelt met regels
Osvojilo si systém hodnot a pravidel.
Nevykazuje sociálně nežádoucí chování.

Umí to

Neumí to

Nepředvádí to

Není známo

Poznámky
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
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MOTORICKÉ/TĚLESNÉ
Umí to
Provádí komplikované pohyby jako je chytání,
házení, skákání přes švihadlo (provádí dva
různé pohyby současně).
Jí „s dospěláckou zručností/úchopem“.
Maluje „s dospěláckou zručností/úchopem“
Samo si zavazuje tkaničky u bot.
Samostatně si vybírá oblečení.
Samostatně si obléká oblečení.
Napodobuje pohyby.
Je po tělesné stránce schopno se o sebe postarat,
zvládá bez problému sdělit, co potřebuje.

Neumí to

KOGNITIVNÍ
Umí to
Disponuje školskými dovednostmi jako jsou čtení,
psaní a počítání.
Ví, co umí a co neumí.
Ví, co smí a co nesmí.
Dělá rozdíl mezi hlavními a méně důležitými věcmi.
Chápe to, že se kolem něho dějí věci, které souvisí
s každodenními záležitostmi.
Je schopno logického uvažování.
Přemýšlí v delším horizontu než jen teď a tady.
Argumentuje za použití „pokud – tak“
myšlenkových postupů.
Osvojuje si dopravní pravidla.

Neumí to

Nepředvádí to

Není známo

Poznámky
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

Nepředvádí to

Není známo

Poznámky
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
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SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ
Umí to
Dělá rozdíl mezi zlobením tak trochu
a činěním velkých nepravostí (formování svědomí).
Chápe, že být chlapcem či dívkou je něco trvalého.
Bere na sebe částečnou zodpovědnost v domácích
situacích, např.: zvedání telefonu, uklízení si hraček,
pověšení si bundy atd.
Rozhoduje se a plánuje si aktivity mimo jiné
s ohledem na zájmy ostatních.
Navyšuje svoji nezávislost na svých
rodičích/vychovatelích.
Navazuje (přátelské) kontakty se svými vrstevníky.
Udržuje (přátelské) kontakty se svými vrstevníky.
Dělí se s ostatními dětmi.
Cítí se provinile/stydí se, když něco provede.
Je schopno se rozhodovat ve věcech týkajících se
vlastnímu bezpečí a zdraví.
Učí se vážit si sám sebe.
Je pyšný na svoje výkony.
Je schopno přijímat pochvaly/komplimenty.

Neumí to

Nepředvádí to

Není známo

Poznámky
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
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PŘÍLOHA Č. 4
FORMULÁŘ V YHODNOCENÍ RIZIKOV ÝCH FAKTORŮ ŽADATELE O NRP (A JEHO RODINY)
Žadatel/Žadatelé:

Forma NRP:

Vyplňuje sociální pracovník/pracovnice
Na základě komunikace se zájemcem, vyplněného dotazníku k žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování
NRP, sociálního setření a dalších důležitých skutečností se rozhodněte, zda se uvedené riziko u zájemce, nebo jeho rodiny
vyskytuje. Při vypracování závěrečné zprávy s hodnocením a doporučením/nedoporučením pro zařazení do evidence
můžete veškerá zjištěná rizika slovně okomentovat a doplnit.
1. Rizika vyplývající ze zdravotního stavu zájemce o NRP
Ano

Ne

Ano

Ne

Neurologická postižení (omezení hybnosti, po komplikovaných operacích, roztroušená sklerosa, epilepsie..)
Interní nemoci (nekorigovaná hypertenze, diabetes na inzulínu, dialyzovaní pacienti, transplantovaní
pacienti, kardiologická onemocnění, vysoká obezita..)
Onkologická onemocnění
Stavy po úrazech (s trvalým následkem)
Psychické poruchy, poruchy příjmu potravy, úzkosti, deprese…
Závislosti
Invalidita
Nárok na příspěvek na péči
2. Rizika vyplývající z ekonomické situace zájemce o NRP – jako nedostačující se vidí:
Ekonomické podmínky
 exekuce
 osobní bankrot
 čistý příjem po odečtení příp. splátek nedosahuje 1,5 nás. životního minima

Materiální podmínky
 nedostačující úroveň bydlení, včetně vybavení a hygienické úrovně

Kapacita bydlení
 nepřiměřený prostor pro stávající členy rodiny
 nepřiměřený prostor pro přijaté dítě ve vztahu k jeho potřebám
 u PPPD absence samostatného pokoje pro přijaté dítě starší 4 let
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3. Rizika vyplývající z osobní a rodinné situace zájemce o NRP – jako riziko se vidí:
Ano

Ne

Rozvod či rozchod žadatelů
 více jak 1 rozvod

(důležité jsou i důvody rozpadu vztahu, délka společného soužití)
Samostatně žijící žadatel
 nevyrovnanost s tímto stavem

(důležité jsou i důvody rozpadu předchozích vztahů)
Kapacita rodiny
 v rodině žijí 3 a více dětí – včetně zletilých
 děti vyžadující zvýšenou péči (zdrav. stav, vých. problémy, postižení…)
 věk dětí v rodině žijících – u PPPD méně jak 8 let, u ostatních forem méně jak 2 roky,

u dětí přijatých méně jak 1 rok od přijetí
Výchova vlastního dítěte jinou osobou
Výskyt domácího násilí
Neuspořádaný, nestabilní životní režim
 nevyhraněné prostory k jídlu, spánku, volnému času

Nepřiměřený věk žadatelů
 Rozdíl mezi pečující osobou a dítětem je vyšší než 40 let (osvojení + PP)
 u PPPD méně jak 28 a více jak 63 let

Nezaměstnanost delší než 1 rok
Záznam v rejstříku trestů
Výskyt sociálně patologických jevů v minulosti žadatele
 týrání, zneužívání, zanedbávání
 výchova jinou osobou než rodičem
 sebevražedné myšlenky či pokusy
 výskyt závislostí v rodině žadatele
 výskyt domácího násilí v původní rodině žadatele
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4. Rizika vyplývající ze socální situace zájemce o NRP – jako rizikové se jeví:
Ano
Sociální izolace
 nedostatečná podpůrná síť – přátelé, rodina

Konfliktnost vůči okolí
 narušené vztahy s rodinou, sousedy, kolegy

Časté stěhování
 v minulosti
 v blízké budoucnosti

Členství v neregistrovaných náboženských společnostech, sektách apod.
Vyhodnocení rizik a slovní hodnocení:

Vypracoval/a:
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PŘÍLOHA Č. 5
KONTROLNÍ LIST (CHECKLIST) INDIKÁTORŮ BEZPEČNOSTI DÍTĚTE/DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
Pěstounská rodina:
Pracovník pěstounské péče:

v:
datum vyhotovení:

Indikátory vztahující se k bezpečnosti dítěte/dětí v pěstounské péči3
1. Každodenní zajištění základních potřeb dítěte v pěstounské péči
– zdravá strava
– čisté oblečení
– hygiena
– vytápění
– zodpovědný přístup k užívání léků (na recept) a dodržování podávání medikamentů

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

2. Výchovná struktura
– pravidelný denní a noční rytmus
– přiměřené hranice a pravidla
– způsob vypořádání se s žádoucím/problematickým chováním
– žádné náhlé změny

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

3. Emocionální klima
– pocit bezpečí (geborgenheid)
– emocionální pozornost
– utěšování v případě smutku
– podpora v těžkých časech
– vyjadřování pochopení
– péči zajišťují stejní lidé, dobrým způsobem je zajištěno hlídání dětí

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

4. Vzorové chování (potencionálních) pěstounů
– dodržují dohody
– způsoby, jak k sobě přistupují
– komunikace

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

5. (Potencionální) pěstouni poskytují dítěti prostor pro experimentální chování
a kontakty s vrstevníky
– podporování iniciativy na straně dítěte
– zachovávání si přiměřených očekávání

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

Pro potencionální pěstouny nepatřící do rodinného systému (aspirant bestandspleegouders) se Kontrolní list (Checklist) bezpečnosti
dítěte/dětí v pěstounské péči vztahuje na očekávání pracovníka provádějícího screening potencionální rodiny, které je založeno na
současné situaci.
3
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6. (Potencionální) pěstouni vycházejí vstříc vývojovým potřebám dítěte
– hraní si s dítětem
– přítomnost hraček
– zájem o vnitřní život dítěte

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

7. Pravidelná docházka do předškolního zařízení či školy
– možnosti vzdělávání se
– nabízení možností realizovat se (sport, hudba, …)

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

8. Dodržování termínů zdravotních prohlídek
– kontroly v konzultačním centru (pozn. překladatele: viz program první stáže)
– kontakty s dětským lékařem (pozn. překladatele: v Nizozemsku nefungují samostatní
pediatři, ale péči o děti a mládež primárně zajišťují praktičtí lékaři)
– kontroly u zubního lékaře atd.

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

9. Bezpečnost ve vztahu k fyzickému okolí
– zvládání nebezpečných či riskantních situací uvnitř domácnosti a mimo domov
10. Kvalita bydlení
– zajištění prostoru pro spaní dítěte v pěstounské péči
– možnost vaření
– sanitární zařízení

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy
žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

11. Finanční prostředky
– existují obavy ve vztahu k finanční situaci rodiny

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

12. Kontakty rodiny s okolím
– pevné osoby (minimálně 2) v okolí rodiny, které se mohou o dítě/děti v pěstounské péči
postarat a poskytnout mu/jim podporu

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

13. Nahlášení odchylek týkajících se péče, které nastávají ve vztahu k:
– incidentům a krizovým situacím 4
– chybám nebo nehodám (ke kterým téměř došlo)5
– signálům a stížnostem ze strany dítěte v pěstounské péči a/nebo jeho rodičů
– signálům a stížnostem ze strany ostatních zúčastněných

žádné obavy
mírné obavy
velké obavy

Níže uvedenou otázku je třeba zodpovědět v případě, že byl tento kontrolní list (checklist) v minulosti již někdy vyplněn:
Došlo ke změnám situace, které mohou být důvodem k tomu, aby bylo třeba opětovně vyplnit seznam rizikových faktorů
týkajících se týrání dětí
ANO
NE	
Pokud ANO, vyplňte následující dotazník.
Krizovou situací se rozumí vážná událost, která dítěti přímým či nepřímým způsobem zasáhne do života/vývoje v obecném smyslu
nebo konkrétně v oblasti bezpečnosti.
5
V této souvislosti je možno pomýšlet např. na chyby při podávání léků dítěti v pěstounské péči či případně na nehody (ke kterým
téměř došlo) u dítěte v pěstounské péči bez toho, že by se jednalo o krizovou situaci.
4
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Seznam rizikových faktorů týkajících se týrání dětí u (potenciální) pěstounské rodiny a/nebo v jejím okolí
Uplatňují (potencionální) pěstouni fyzické tresty nebo vykazují nějaké jiné hranice překračující chování?
ano

ne

není známo

V (potencionální) pěstounské rodině jsou nebo v minulosti byly konstatovány následující rizikové faktory
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

chronická a/nebo vážná nemoc
rozchod či rozvod rodičů
stěhování
velká rodina (více než 3 děti (v pěstounské péči))
příliš malé či špatné bydlení
materiální/finanční problémy
nezaměstnanost
domácí násilí
nestabilní, neuspořádaný životní režim/život
sociální izolace
konflikty s rodinou nebo sociálním okolím

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

není známo
není známo
není známo
není známo
není známo
není známo
není známo
není známo
není známo
není známo
není známo

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

není známo
není známo
není známo
není známo

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

není známo
není známo
není známo
není známo

Rizikové faktory u (potencionálních) pěstounů
–
–
–
–

rodič byl v minulosti sám obětí týrání a/nebo zneužívání
rodič má (nebo měl v minulosti) sám psychickou poruchu
rodič má sebevražedné či násilnické myšlenky/sklony
rodič má problémy s užíváním návykových látek

Rizikové faktory u ostatních osob starších 12 let, které sdílejí stejnou domácnost 6
–
–
–
–

daná osoba byla v minulosti sama obětí týrání a/nebo zneužívání
daná osoba má (nebo měla v minulosti) sama psychickou poruchu
daná osoba má sebevražedné či násilnické myšlenky/sklony
daná osoba má problémy s užíváním návykových látek

Rizikové faktory týkající se kontaktu mezi (potencionální) pěstounskou rodinou a biologickou rodinou dítěte
(u pěstounských rodin spadajících do rodinného systému (netwerkpleeggezin))
– rodiče nesouhlasí s umístěním dítěte do pěstounské péče
– dochází ke stále se opakujícím kontaktům s biologickými rodiči, které
pěstounskou rodinu zatěžují
– (potencionální) pěstouni mají problémy s rodinným pozadím dítěte

ano

ne

není známo

ano
ano

ne
ne

není známo
není známo

Dalšími osobami sdílejícími stejnou domácnost se rozumí např.: vlastní dítě/děti (potencionálních) pěstounů, dítě/děti v pěstounské
péči, příbuzní (potencionálních) pěstounů, ostatní osoby, které s nimi nejsou v příbuzenském vztahu.

6
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PŘÍLOHA Č. 6
NOV Ý DŮM
Cíl hry:
Seznámení se, podpora komunikace mezi pěstouny a dítětem, podpora adaptačního procesu, zjištění zájmů a zdrojů dítěte.
Pomůcky:
Hrací kostka, plánky domku, nůžky, tužka nebo pastelky, lepidlo
Pravidla hry:
„Postavte spolu dům a využijte k tomu všechny cihly, které máte k dispozici.“
Hra je určena pro pěstouna (pěstouny) a nové dítě v rodině. Nejprve si hráči připraví cihly – rozstříhají kartu se 48 oranžovými políčky. Každý hráč, když na něj přijde řada, si hodí kostkou a podle čísla odpovídá na danou otázku nebo zadání.
Jakmile vymyslí odpověď, on nebo některý z dospělých hráčů ji napíše za pomoci jednoho slova nebo klíčové věty na cihlu
a tu pak může přilepit na dům (u mladších nebo výtvarně orientovaných dětí lze nakreslit drobný symbol namísto slova).
Pokud si hráč hodí znovu stejné číslo na kostce, jeho odpověď se nesmí opakovat – hráč musí vymyslet vždy další věc.
Hra končí tehdy, když je dům celý postavený (jsou využity všechny cihly). Dům se může v některých případech (kdy dítě
nemá inspiraci, dělá mu potíž se sdílet) vytvářet postupně – například několik dní. Někdy je potřeba při formulování oblastí
pomoci dospělých. Nakonec mohou hráči společně namalovat či jinak vytvořit domovní znamení.
1/ Kdo tady bydlí: Řekni jméno jednoho člověka (nebo zvířete, …), který tu bydlí? Krátce jej představ. (I dítě, které zatím
druhé nezná, se snaží hádat, tipovat. Jedna postava je také daný hráč – včetně dítěte.)
2/ Co máš rád/a: Řekni, co máš rád/a a proč. (Zjistit preference dítěte může být velmi důležité. Dané věci se mohou (stejně
jako zájmy a talenty) stát důležitým stabilizačním rituálem. Doplňující otázka: Jak můžeme pomoci tomu, abys měl/a to,
co máš rád/a i zde?)
3/ Obavy a starosti: Řekni to, z čeho máš obavu nebo co Ti dělá starost nebo co nemáš rád/a. (Důležitý je také prostor
pro vyjádření toho, co dítě prožívá jako nepříjemné, čeho se obává. Doplňující otázka: Jak můžeme obavě nebo starosti
čelit? Co můžeme udělat pro to, abys nemusel/a zažívat nepříjemné věci?)
4/ Zájmy a talenty: Jaké máš zájmy? Co tě baví? Co Ti jde? (Doplňující otázka: Jak to můžeme tady rozvíjet?)
5/ Zvyky a pravidla: Na co jsi zvyklý (zvyklá)? Jaká pravidla jsou (pro Tebe, pro bydlení v domě) důležitá?
Zjistit preference dítěte může být velmi důležité. Dané věci se mohou (stejně jako zájmy a talent) stát důležitým stabilizačním rituálem. Doplňující otázka: Jak můžeme pomoci tomu, abys měl/a to, co máš rád/a i zde?
6/ Přání: Co by sis přál/a?
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Domovní znamení
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PŘÍLOHA Č. 7
BÝT DETEKTIVEM ŘEŠENÍ
Mnoho odborníků v poslední době poukazuje na důležitost toho, na co zaměřujeme svou pozornost. Naše pozornost
a naše přemýšlení nad tím, co vnímáme, se totiž mohou stát nástrojem, který tyto věci může pozitivně ale i negativně
ovlivňovat. Některé vědecké experimenty a běžné situace z praxe ukazují na to, že se nejedná o žádné kouzlo ale o realitu,
se kterou je nutné počítat. Lidská mysl, lidské chování, a mezilidské interakce jsou natolik složité, že se vše vzájemně
ovlivňuje a člověk už nemůže být jen nezávislým pozorovatelem dění – vždy do něj něčím zasahuje. Nyní dostáváte do
rukou pomůcku, která Vás spolu s konzultacemi na toto téma může naučit, jak co nejvíce podpořit žádoucí změnu u dítěte,
u druhých nebo také u sebe.
1/ Cíl pátrání
a/ Co by mohlo být namísto toho, co vás nyní trápí (jaká vlastnost, dovednost, chování by byly užitečné, žádoucí, …):
b/ Jaké by mohly být první nejmenší známky výskytu (rozvoje) této vlastnosti, schopnosti nebo chování (zkuste uvést
co nejvíce možností)?
2/ Hledání stop
Důkladný denní záznam slouží ke zmapování situace. Obvykle má člověk tendenci některé věci opomíjet a přehlížet – denní
záznam je ideální pomůcka, která pomůže vaší mysli zůstat vůči situaci bdělá. Do patřičné kolonky zapište číslo 0–10,
kdy 0 = je to nejhorší a 10 = je to nejlepší. Poté zkuste přemýšlet o tom, jaké zajímavé stopy (zdroje, možnosti, chování,
interakce, okolnosti) se objevují v těch chvílích, kdy je číslo větší.
Den

ráno

dopoledne

odpoledne

Celkem:
Stopy (co jste zajímavého, podnětného jste vypozorovali, objevili?):
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3/ Jak stopy podpořit
Dospěli jste do fáze, kdy máte za sebou první dobu pozorování. I když jste na začátku detektivní práce, zřejmě jste přesto
mohli objevit některé stopy a vypozorovat nějaké pozitivní výjimky. Nyní je na čase se zamyslet nad tím, „jaké indicie před
sebou máte“, jak v nich objevit možné zdroje (Jak se to dítěti/druhému/vám podařilo? Kdo v tom napomáhal? Co dalšího
tomu pomohlo?) a jak je podpořit. S tímto krokem Vám pomůže terapeut nebo kouč. Jedním z nejtypičtějších způsobů,
jak něco podpořit, je oceňovat to (přímo nebo nepřímo), ale jsou i jiné způsoby (např. dělat víc, toho, co zafungovalo,
zpravidelnit určité činnosti, vytvořit nový zvyk nebo rituál, zaangažovat do toho ostatní atd.)
Nápady na podporu něčeho

realizace kdy

4/ Pátrání pokračuje
Zde můžete dál sledovat situaci a také pozorovat, jak vaše podpora ovlivňuje situaci (ne vždy se však efekt podpory musí
dostavit takto brzy)
Den

ráno

dopoledne

odpoledne

večer

noc

okolnosti

Celkem:
Stopy (co jste zajímavého, podnětného jste vypozorovali, objevili?):
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PŘÍLOHA Č. 8
NÁSTROJ HODNOCENÍ
Oblast potřeby

Popis potřeby

Vlastní možnosti

Možnosti
systému (rodiny)

Možnosti
profesionála (-ů)

Poznámky

Příjem
Bydlení
Práce
(zaměstnání)
Fyzické zdraví
Mentální zdraví
Sociální kontakty
Volný čas
Možnosti týkající
se dopravy
Právní záležitosti
Vzdělání
a odbornost
Ostatní
záležitosti
Jaap Bruijn MHOB, Hanze University, Groningen, The Netherlands
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