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tentokrát otvíráme jednoduchou větou oznamo-
vací: Tereza Maxová nezavírá kojenecké ústavy.
Ani ona, ani nadace Terezy Maxové dětem. je to
prosté. nemáme na to ani moc, ani myšlenky. To,
oč se snažíme, je podpořit všechny rozumné kro-
ky, které povedou k lepší péči o ty děti, které ne-
mají to štěstí, že mohou vyrůstat ve vlastní biolo-
gické rodině. Ať už načas, anebo napořád.
Kdo se o problematiku ústavní péče v české re-
publice zajímá, dobře ví, že nesmyslně vysoký po-

čet dětí končíval v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech ze
„sociálních důvodů“.  Ví, že náhradní rodinná péče a institut pěstounů
býval kritizován nebo dokonce pomlouván jen proto, že si někteří pří-
slušníci generací, zvyklých na ústavy, nedokázali představit jiná řešení.
nyní vládní reforma počítá s tím, že hlavní institucí péče o dítě bez ro-
diny bude pěstoun a jeho rodina. Že se z ústavů postupně stanou stře-
diska terénní práce; že se dítě – a nikoli instituce - stane středem ves-
míru sociální péče. Ano, s tím souhlasíme – a jak ukazuje i toto vydání
edice Otvíráme, upozorňujeme a budeme i nadále upozorňovat také na
rizika, kterými nový systém, ať už ve svých začátcích nebo vůbec, bude
trpět. Stejně jako nerušíme žádné ústavy, nejsme ani prvoplánovou
hlásnou troubou jakékoli reformy. S odkazem na smysl naší nadace ne-
přestáváme myslet na osudy konkrétních dětí.
nedávno jsem navštívila východočeské občanské sdružení Amalthea,
které se věnuje rozvoji pěstounství. Zavalena konkrétními příběhy, uvě-
domila jsem si, že mediální vytváření falešného obrazu pěstounství ve-
de k tomu, že se většina z nás nikdy nezamyslí nad tím, že bychom po-
skytli svou rodinu, své výchovné schopnosti a svoji lásku cizímu dítěti.
Zřejmě bychom se měli lépe rozhlížet – a seznámit se hlouběji s těmi,
kdo v roli pěstounů pomáhají. Ti lidé nejsou ani divní ani nadpřirození.
jsou jako my.
Vážení a milí, pojďte dovnitř a nahlédněte. Tento prostor je i Váš.
Otvíráme.

Tereza Maxová, patronka a předsedkyně správní rady NTMD

Editorial Vážené čtenářky 
a vážení čtenáři, 
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Otvíráme Péče o děti bez 
rodinného zázemí není soutěž

Ale tuto pravdu bychom mohli opakovat
v každém vydání edice Otvíráme, a tak se
zaměřme na pěstouny. Zatímco minister-
stvo práce a sociálních věcí slibuje, že se
pěstounská péče zprofesionalizuje, že pěs-
touni budou aktivně vyhledáváni, že se
zlepší jejich hmotné zabezpečení a vznik-
nou pro ně nové podpůrné služby, kritici
tvrdí, že pěstounů nikdy nebude dost, že
nebudou kvalitní, protože to budou dělat
jenom pro peníze, že nebudou umět po-
skytovat dětem „odborné“ služby, a že
vždycky budou existovat děti, pro které
ústav bude jediným možným řešením.
Otázka ovšem je, zda by se většina námi-
tek nerozplynula, kdyby i odpůrci začali
pomáhat s jejich odstraňováním.
� � �

Paní ředitelka jistého libereckého dětského
domova nedávno v MF DNES vysvětlovala,
jak náročná je péče o děti romské a o děti
narkomanek, prostitutek a alkoholiček.
Hovořila o tom, že v dětském domově mají
tyto děti lepší a odbornější péči, než by jim
kdy mohli poskytnout pěstouni. Její pro-
hlášení mě dost zamrzelo.
Před čtyřmi lety jsem se stala pěstounskou
maminkou tehdy sedmileté holčičky
a čtyřletého chlapce. Když jejich matka
porodila své první dítě, bylo jí teprve osm-
náct let. Její partner nepracoval a pro-

středky na obživu získával kriminální
činností. Když čekali třetí dítě, byl vzat do
vazby a matka zůstala na výchovu dětí
sama. Situaci nezvládla, a proto se muse-
la na příkaz úřadu péče o dítě zříct mi-
minka a zajistit vhodné prostředí a dob-
rou péči pro dvě starší děti. Z mateřské
ovšem ani tak nezvládla financovat byt,
jídlo a potřeby dětí, a proto si začala vy-
dělávat prostitucí. Toto mělo za následek,
že i její starší dvě děti byly umístěny v dět-
ském domově. Matce se zhroutil svět a za-
čala užívat drogy.

Alena Rejsová, pěstounka

Cíl reformy systému péče o ohrožené děti
je zřejmý a popsali jsme ho obsáhle v pro-
sincovém vydání roku 2011: zabezpečit vý-
chovu a všestranný rozvoj dítěte buď v je-
ho přirozeném rodinném prostředí, anebo
v náhradním rodinném prostředí. To zna-
mená dvě věci: zabránit tomu, aby děti by-
ly vytrhávány z vlastních rodin ze sociál-
ních důvodů – a mít dost pěstounů.
„Pokud se týká kapacity,“ říká ministr
jaromír Drábek, „chtěli bychom, aby
k dnešním třem tisícům pěstounů přibylo
dalších asi pět set, což znamená navýšení
ani ne o 20 procent.“ 
jestliže ministerstvu se zdá takové navýše-
ní zvládnutelné, řada odborníků před touto

Na první pohled se zdá, že ta část české sociální reformy, která má zlepšit
systém péče o ohrožené děti, stojí a padá s pěstouny. Podaří se zkvalitnit
a profesionalizovat pěstounskou péči? A podaří se to včas? Potíž je v tom, že
komunita expertů, neziskových organizací, zaměstnanců ústavů, úředníků
a politiků netáhne za jeden provaz. Druhý pohled říká jasně: ti, co se cítí být
reformou ohroženi, využívají potenciálního nedostatku pěstounů k odsuzová-
ní reformy jako takové. Co to znamená? Reforma stojí a padá nikoli s pěstouny,
nýbrž s tím, jestli všem půjde opravdu a především o děti.



ambicí varuje. Pokud se totiž zpřísní měřít-
ka a kvalita pěstounské péče bude kontro-
lována a pravidelně vyhodnocována, může
prý dočasně klesnout i počet již dnes ak-
tivních pěstounů.
Ale představuje to základní problém?
Pouze v případě, je-li čas důležitou veliči-
nou, a v tom se interpretace rozcházejí.
Mediální obraz zní: od roku 2014 nebudou
žádné kojenecké ústavy existovat. Kritici
volají: do roku 2014 se transformace stih-
nout nedá! Zeptejte se ale Miloslava
Macely, ředitele odboru rodiny a dávko-
vých systémů MPSV, a ten vám řekne: „My
o žádném rušení k tomuto datu neuvažuje-
me. Transformace bude samozřejmě po-
stupná, a pokud některý z ústavů zanikne,
pak jen proto, že v něm opravdu už žádné
děti nebudou.“
� � �

Děti byly v dětském domově dva a půl ro-
ku. Celou tu dobu vůbec nechápaly situaci
a nevěděly, proč je tam maminka nechala.
Otec byl během jejich pobytu v domově ve
vazbě třikrát, ale když měl možnost, tak
je pravidelně navštěvoval.
Když jsem si děti brala do pěstounské pé-
če, věděla jsem, že jsou poloromské a že se
tudíž musím připravit na kontakt s rom-
skou rodinou. To mi ale nevadilo. Více mi
vadil fakt, že otce nikdo neinformoval
o tom, že jeho děti půjdou z domova do
pěstounské péče. Kdyby mu to někdo řekl,
ušetřilo by nám to na začátku mnoho ne-
příjemných kontaktů. Dnes už jsou u nás
děti čtyři roky a kontakt s otcem se nám
přerušil pouze jednou. Před dvěma lety
jsem sama vyhledala a kontaktovala mat-
ku, která se, jak jsem později zjistila, moc
styděla za své chování a bála se děti sama
vyhledat. V současné době se léčí ze své
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závislosti v metadonovém programu a za-
číná se stavět na vlastní nohy.

Alena Rejsová, pěstounka

novela zákona o sociálně-právní ochraně
dětí mění také způsob odměňování pěstou-
nů. na jedné straně přiznává méně peněz
pěstounům – prarodičům (což je zvláštní,
vezmeme-li v úvahu třeba jen matematiku
– o děti bez rodičů se v české republice
stará asi 8400 pěstounských rodin, přičemž
v celé polovině případů jde o prarodiče; to-
muto tématu se věnujeme na str. 16), na
straně druhé zvyšuje hmotné zajištění pěs-
tounské péče na přechodnou dobu. 
„Možnost umístit dítě do pěstounské péče
pouze přechodně je málo využívaná,“ říká
jaromír Drábek, podle nějž je to škoda. Dítě
může být v určitých situacích podle zákona
o rodině svěřeno do pěstounské péče i na
přechodnou dobu – a to na návrh orgánu
sociálně-právní ochrany dětí. Důvod, proč
se tento institut dostatečně nevyužívá, je
podle ministra Drábka jediný: „Pěstouni ne-
dostávají hmotné zabezpečení v době, kdy
jim dítě není svěřeno do péče.“
Otázka peněz, které pěstouni pobírají,
ovšem bývá zmiňována kritiky bez ohledu
na to, o jaký „typ“ pěstouna jde. Vytváří se
zde dojem, že když to „ti lidé dělají pro pe-
níze“, je v tom něco špatného, dětem ne
prospěšného, či dokonce nekalého.
Upřímně, jde o jeden z nejméně vkusných
argumentů. Skoro se tu otázku nechce po-
ložit: „Tety“ v dětských domovech snad
pracují zdarma? Bez nároku na odměnu?
� � �

Tatínek „kriminálník“, matka „prostitutka“
a „narkomanka“. Nabízí se otázka: „co děti?“ 
Holčička si na rozdíl od chlapce zažila
v raném dětství lásku otce i matky. Po pří-

chodu do dětského domova prý celý rok
proplakala a starala se o mladšího brášku.
Chlapec šel do dětského domova ve věku
osmnácti měsíců. Máminu náruč si vůbec
neužil, neboť místo péče o děti sháněla fi-
nanční prostředky. V domově zlobil a byl
často trestaný, což jeho sestra nesla těžce.
Bylo skvělé, že už při mé první návštěvě
v domově byly děti otevřené; mohli jsme si
povídat o tom, jak se cítí. Zvláště holčička
měla velkou potřebu mi všechno vyprávět.
S pláčem vzpomínala na den, kdy sociální
pracovnice odvezla její nejmladší sestřičku
a jak se jí po ní stýská. Vyprávěla, jak ji rá-
da držívala za malé ručičky a zpívala jí.

Alena Rejsová, pěstounka

Mezi věcně laděné obavy z chystané refor-
my patří naopak ta, která mluví o střídání
pěstounských rodin. nestane se častějším
jevem, že dítě půjde z rodiny do rodiny, což
mu bezpochyby ublíží? 
„Toto riziko je reálné,“ připouští i ministr
jaromír Drábek, „a je potřeba s ním praco-
vat. V současné době statisticky vychází,
že pěstouny mění asi 9 procent dětí, a to
z různých důvodů. někdy jsou na straně
dítěte, jindy na straně pěstouna.
Samozřejmě, že situace se dá výrazně zlep-
šit lepší prací s pěstouny, existencí tzv. od-
lehčovacích služeb, možností odborného
poradenství a podobně. i to je ostatně
součást novely zákona.“
� � �

Po nějaké době u nás doma se děvčátko
začalo vyptávat na maminku. Nevědělo,
co s ní je, a vědět to chtělo. Proto jsme
sháněli informace a ono se toho rádo
účastnilo. Má pěstounská dcera je velice
milá, šikovná a krásná holčička. Ve škole
nemá problémy, je výtvarně i pohybově
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nadaná – a je také velice citlivá. Má vel-
kou potřebu tělesného kontaktu, který
musí být naplňován, jinak propadá smut-
ku a ztrácí duševní rovnováhu. Zpočátku
jsme řešili problémy s přijímáním potravy
a s nízkým sebevědomím, které se objevo-
valo v každé situaci. 
Její bratr je na tom o něco hůř. Matka na
něj neměla čas, takže si nevytvářel žádné
citové vazby, což se nezlepšilo ani v dět-
ském domově. Je to takový malý rarach
a zlobidlo. Těžko rozpoznává hranice cho-
vání, s problémy jsme se potýkali při vstu-
pu do mateřské školy a potýkáme se s ni-
mi i teď na základní škole. Nedokáže se
soustředit na žádnou činnost a povinnosti
nemá rád. Stále sází na milý úsměv
a krásná očka a je zklamaný, když to ne-
působí tak, jak by si přál.

Alena Rejsová, pěstounka

Otázka popularizace pěstounství jistě ne-
bude snadná. Souvisí s všeobecnou kultu-
rou, s otázkami hodnot, s otevřeností nebo
uzavřeností české společnosti. Přece to ne-
ní tak dávno, co tělesně postižení „patřili“
nikoli na veřejnost, ale do ústavů. Dodnes
co chvíli „patří“ Romové do vymezených
ghett a cizinci tam, odkud přišli. Tak kdo
by si bral domů „cizí“ děti, co odjakživa
„patří“ do ústavů?
jedno je ale jisté: aby s reformou uspěl,
stát potřebuje pomoci. Od expertů, od za-
městnanců dětských center a dětských do-
movů, od neziskových organizací, od sou-
časných pěstounů, od médií. Aby se mu jí
dostalo, musí se všemi včas komunikovat.
A to, zdá se, zatím příliš efektivně nedělal.
� � �

Nemusím být psycholog, abych věděla, že
tyto děti ze všeho nejvíc potřebují lásku,

mazlení, trpělivost a jistotu. Se vší úctou
ke všem „tetám“ v dětských domovech si
nemyslím, že se jim jí v ústavu dostane
v takové míře, v jaké ji potřebují. Dobře si
pamatuji, jak byly děti šťastné, když popr-
vé viděly svůj dětský pokoj a věděly, že po-
stele a skříňky jsou jenom jejich. Dnes už
vědí, že v naší rodině mají své místo trva-
le, ale vědí i to, že jim nic nebrání při hle-
dání nových informací o vlastní, biologic-
ké rodině.
Díky životnímu příběhu těchto dětí jsem
pochopila, jak moc důležité je pomáhat
sociálně slabším rodinám. Děti pak budou
moci vyrůstat u svých rodičů, kteří je mi-
lují, a nebudou muset žít odloučeně od
svých sourozenců. A pokud to nejde jinak
a musí být z nějakého závažného důvodu
odebrány, pak si přeji, aby bylo dost pěs-
tounských rodin, kde by tyto děti měly do-
mov a cítily se tam šťastně.
Nevěřím totiž tvrzení oné paní ředitelky,
že by se někdo stal pěstounem pro peníze.
Pěstounství nejde brát jako výdělečnou
činnost. Je to služba na 24 hodin denně
a 365 dní v roce. A pokud se nějaká paní
prodavačka s nízkým platem rozhodne
stát pěstounkou? Potom HURÁ! A kéž by
jich bylo víc.

Alena Rejsová, pěstounka

na první pohled se zdá, že reforma péče
o ohrožené děti stojí a padá s pěstouny.
Druhý pohled říká jasně: komunita exper-
tů, neziskových organizací, zaměstnanců
ústavů, úředníků a politiků netáhne vždy
za jeden provaz. Co to znamená? Reforma
stojí a padá nikoli s pěstouny, nýbrž s napl-
ňováním faktu, že péče o děti bez rodinné-
ho zázemí není soutěž.

�Michal Růžička



David Svoboda, 
ředitel o. s. Amalthea
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Know-how k projektu jste přivezli
z Anglie. Proč právě odtamtud, v čem je
nám tahle země v péči o ohrožené děti
blízká?
Studovali jsme různé modely, nejen anglic-
ký, ale třeba i skotský, polský, inspirovali
jsme se také na Slovensku… Ze všech těch-
to zkušeností jsme pak sestavili model,
který jsme zpracovali do metodiky tak, aby
především vyhovovala našim podmínkám.
Ale nepředstavujte si, že jsou mezi jednot-
livými národními modely bůhvíjak drama-
tické rozdíly. Děti mají na celém světě stej-
né potřeby, takže velmi podobně se
připravují i pěstouni. A proč Anglie?
Britové mají vypracovaný velmi dobrý
systém a organizaci, mají velké zkušenosti,
protože transformaci péče o děti provedli
už před čtyřiceti lety. A navíc mají i organi-
zaci zaměřenou na vzdělávání profesionálů
v náhradní rodinné péči, která nám tamní
studijní pobyt umožnila. Takže určitou roli
sehrála i tahle příležitost.

Co nového vaše koncepce přináší, proti
současnému stavu?
nová je například v tom, že klade mnohem
větší důraz na přípravu pěstounů. Výběr
musí být velmi důkladný a kvalitní, aby-
chom maximálně vyloučili riziko, že pěs-
touni budou ve své roli selhávat.
Pochopitelně, docházet k tomu bude přes
veškerou snahu pořád, i pěstouni jsou je-
nom lidé a chyby děláme všichni. Ale přece
jen, daleko pečlivějším výběrem dovedeme
tohle riziko snížit na minimum. A už to je
velký pokrok. Protože v současném systé-
mu vlastně žádný velký výběr neděláme.

Ale zájemci o pěstounství přece určitou
přípravou procházejí, posuzuje se jejich
způsobilost…
To ano, ale nezkoumá se třeba dost po-
drobně jejich motivace. na úřad přijde zá-
jemkyně (nebo pár), chce pomoci, splňuje
podmínky. jenže třeba je tam proto, že pře-
devším chce dítě, a protože se na adopci

Rozhovor Selhávání pěstounů
zabrání pečlivá příprava 
a podpůrné služby
Chystaná reforma péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, počítá
s postupným rušením a transformací dětských center a domovů, jejichž roli by
měli zcela převzít pěstouni. Oponenti reformy vznášejí oprávněnou námitku, že
kvalitních pěstounů zatím není dost. Obávají se také, že rychlé zvýšení jejich po-
čtu povede k selhávání pěstounské péče a ve výsledku způsobí víc škody než
užitku, protože do systému proniknou i lidé, jejichž hlavní motivací nebude po-
moc dítěti. Zastánci reformy naopak argumentují, že zvýšit počet kvalitních pěs-
tounů lze cílenou kampaní a důkladnější výběr vyloučí všechny zájemce o pěs-
tounství, kteří nemají potřebné kompetence či jsou vedeni nesprávnými motivy.
Pilotní projekt s dlouhým názvem „Systémová změna koncepce služeb náhrad-
ní rodinné péče a metodická příprava profesionálních pěstounských rodin
v pardubickém regionu“, který uskutečnilo za podpory dalších organizací 
pardubické občanské sdružení Amalthea, dává za pravdu spíše těm druhým.
O tom, jak probíhal a jaké konkrétní zkušenosti přinesl, jsme hovořili
s Davidem Svobodou, ředitelem o. s. Amalthea, a vedoucí Centra náhradní 
rodinné péče o. s. Amalthea Riou Černou.
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Ria Černá, vedoucí 
Centra náhradní 

rodinné péče 
o. s. Amalthea
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čeká velmi dlouho, někdo jí poradil, aby si
ho vzala zatím do pěstounské péče. čili ta
motivace je – já chci dítě.

Co je na tom špatného?
U adopcí je to naprosto v pořádku. Ale
pěstounská péče má velké odlišnosti,
v pěstounské péči dítě náhradním rodičům
nepatří, jde především o uspokojení jeho
potřeb. A úkolem pěstouna je, aby mu mi-
mo jiné umožňoval kontakt s vlastní rodi-
nou a přijal ji, aby ten kontakt podporoval
a podle možností rozvíjel a nepovažoval dí-
tě za vlastní, což může být právě kámen
úrazu. Tady může potenciální pěstoun po-
zději selhávat. Takže důkladné prozkoumá-
ní motivace hned na počátku je podle nás
zcela zásadní a v metodice, kterou jsme na
základě zkušeností z tohoto projektu zpra-
covali, je to jeden z hlavních pilířů.

Jak jste motivaci zájemců o pěstounství
zkoumali?
V individuální části přípravy, která zatím
není v česku moc obvyklá. Doposud se
vedly se zájemci o pěstounství jedna dvě
individuální konzultace, třeba s psycholo-
gem, ale jinak vše probíhá spíše skupinově.
A ve skupině si pochopitelně každý víc hlí-
dá soukromí, takže je těžké získat o něm
nějaké bližší informace. Právě ty jsou ale
pro kvalifikované rozhodnutí potřeba.
Proto klademe na tu individuální část tako-
vý důraz, protože během ní má pracovník,
který vyhodnocuje pěstounské kompeten-
ce zájemce, možnost navázat s ním mno-
hem bližší, otevřenější vztah a zjistit, co
potřebuje. A naopak – při detailním zkou-
mání jeho osobního příběhu si zájemce lé-
pe uvědomí fakt, že pěstounství, to je pře-
devším komunikace, dialog, hledání… Že
pěstounská rodina bude na rozdíl od té
adoptivní vždycky kontrolovaná...
Pěstouny je zkrátka potřeba připravit na to,

že nemohou jen vzít dítě a zavřít dveře, že
je potřeba, aby spolupracovali, zejména
třeba při potížích dítěte…

Jaké další poznatky jste si z Anglie přivezli?
Za zmínku určitě stojí, že jsme tam získali
zkušenosti, jak dělat aktivní nábor pěs-
tounů, který se u nás doposud neprakti-
koval – a ukázalo se, že aktivní nábor, po-
kud se udělá dobře, veřejnost osloví a je
velmi efektivní. je to cesta ke zvýšení za-
tím nedostatečného počtu pěstounských
rodin. A ještě k jedné změně nás to inspi-
rovalo – ve způsobu rozhodování o tom,
kdo se může pěstounem stát. V součas-
nosti o tom rozhoduje krajský úřad na zá-
kladě výsledků ze skupinové přípravy, ale
často je to rozhodnutí jednoho člověka.
My jsme v průběhu projektu vyzkoušeli
něco jiného – tzv. panelové rozhodování,
jehož se účastní odborníci z různých
oborů (sociální pracovník, psycholog, lé-
kař), rozhodnutí je týmové, na základě
prostudování veškeré dokumentace zá-
jemců. A aby byl celý proces transparent-
ní, jsou při něm i zástupci pěstounů; ne-
úspěšní zájemci se také hned dozvědí,
proč není momentálně vhodné, aby se
pěstouny stali a za jakých podmínek by
se jimi případně stát mohli… i tohle lze
považovat v systému rozhodování za
změnu k lepšímu.

Takže metodika, která vznikla na základě
vašeho pilotního projektu, zlepšuje po-
stup výběru pěstounů, aby se minimalizo-
val počet těch, kteří to nezvládnou?
Zlepšuje nejen postupy výběru, ale i fázi
příprav. Což je důležitý moment i z hledis-
ka ekonomického. Do přípravy tým odbor-
níků nepustí úplně každého. Pro stát je to
totiž hodně drahé na to, aby připravoval
i zájemce, kteří by nebyli dobrými pěstou-
ny. A na druhou stranu – je fér říci to hnedFo
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na začátku i zájemcům, že není v jejich zá-
jmu, aby pokračovali; protože ty přípravy
jsou náročné, nejen na čas.

Můžete stručně popsat jednotlivé fáze
přípravy podle vaší metodiky?
Začali jsme náborovou kampaní. nebyla
nijak masivní, protože jsme na ni měli vel-
mi omezené prostředky. Takže jsme oslo-
vovali potenciální zájemce prostřednic-
tvím spřátelených organizací, místního
tisku a rádia, letáčků v autobusech, dopisy
jsme se obrátili i na úřady. A taky jsme ve-
řejnost pozvali na besedu s pěstouny, kteří
už o děti pečují – to byl mimochodem vel-
mi úspěšný způsob. na základě téhle kam-
paně se nám přihlásilo asi pětačtyřicet lidí
či párů. Po prvních pohovorech – ne
všichni byli vážnými zájemci, někteří jen
chtěli informace – nám zůstalo šestnáct
rodin, které jsme pak navštívili doma
a udělali první screening jejich představ
o pěstounství, jejich aktuální situace a po-
dobně. O nich už jsme vypracovali zprávy
a na základě zmíněného panelového roz-
hodování jsme nakonec vybrali deset ro-
din, které mohly být zařazeny do přípravy.
Ta už byla rozdělena na individuální a sku-
pinovou část.

A další postup, až do fáze, kdy mohli při-
jmout dítě?
Každá z těch rodin měla svého psychologa
nebo sociálního pracovníka a byl předem
dán jasný formulář, co všechno o nich pra-
covník musí zjistit a jak musí vyhodnotit
jejich kompetence – jak jsou schopni dítě
přijmout, zajistit mu bezpečí, zda jsou
schopni tolerovat odlišnosti, pracovat na
sobě i spolupracovat s odborníky… je to ře-
čeno velmi stručně, ale tohle jsou ty hlavní

body. Prostředkem k tomu byl často právě
individuální rozhovor, proběhlo osm až de-
set schůzek přímo u zájemce v rodině.
Každý z uchazečů o pěstounství pochopi-
telně věděl, co všechno se bude zjišťovat,
protože jsme považovali za důležité, aby to
bylo transparentní i pro něj.

Co konkrétně jste zjišťovali?
namátkou – jaké prožil dětství, jak sám na-
hlíží na své vztahy s rodiči, jakou má pod-
půrnou síť, tj. na koho se může obrátit
v případě nějaké krize, jaké má rodičovské
a výchovné kompetence, jestli užívá fyzic-
kých trestů a podobně. Vůbec to nezname-
ná, že kdo měl těžké dětství, nemůže být
dobrým pěstounem, často právě naopak.
Připravovali jsme třeba paní, která se v dět-
ství mnohokrát stěhovala, takže k tématu
změny místa byla naopak velice empatická.
Tohle všechno bylo součástí individuální
části přípravy.

A příprava ve skupině?
Probíhala paralelně, byly to dvakrát dva
dny, při nichž se všichni sešli a probírali
jsme s nimi šest základních oblastí. První
se zabývala, stručně řečeno, tím, co pěs-
tounství obnáší a jak jim změní život.
Druhá se zaměřovala na identitu přicháze-
jícího dítěte, jak mu mohou pěstouni po-
moci, aby ji přijalo a nestydělo se třeba za
svůj původ. Další byla spolupráce s ostat-
ními, aby se formou různých cvičení při-
pravovali na návštěvy sociálních pracovní-
ků a na spolupráci s vlastními rodiči dítěte.
Zaměřili jsme se rovněž na rozličné proble-
matické projevy chování dětí v pěstounské
péči, na bezpečí a ochranu dítěte – a také
na přechody dětí z péče do péče. Tahle po-
slední oblast je velmi důležitá pro pěstou-
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ny, kteří vědí, že u nich bude dítě jen krát-
ce a pak půjde do jiné rodiny nebo se vrátí
do té své – a jejich úkolem bude pomoci
mu a podpořit ho v tom, aby takový pře-
chod zvládlo co nejlépe.
Po skupinové přípravě pěstounů následo-
vala ještě i příprava jejich dětí, buď vlast-
ních, nebo i těch, které už mají v péči –
protože i pro ně se s příchodem nového
člena rodiny leccos změní. 
na závěr měli všichni – pokud chtěli –
možnost navštívit ještě ústavní zařízení.
A celou přípravu uzavřel závěrečný panel
odborníků s uchazeči o pěstounskou péči,
o němž už jsme mluvili. Tady se pak rozho-
dovalo, kdo se opravdu stane pěstounem
a jestli ti, kteří tentokrát neuspěli, to mají
případně zkusit znovu a jaké podmínky by
měli do té doby splnit.

Jak dlouho celý tenhle proces trvá?
Podle naší metodiky by měl od samého za-
čátku až po rozhodnutí závěrečného pane-
lu trvat pět šest měsíců. Ano, může se to
zdát dlouhé, ale uvědomte si, že ono to
v člověku taky pracuje, jak získává v přípra-
vě nové poznatky a zkušenosti. A byť je ta
příprava dlouhá a náročná časově i ekono-
micky, když na jejím konci řekne uchazeč
o pěstounství, že dospěl k názoru, že na to
momentálně nemá, i to je dobrý výstup.
Dobrý v tom smyslu, že je pořád lepší ode-
psat nějaké investované prostředky a práci,
než do systému vpustit někoho, kdo by za
půl roku zjistil, že to nezvládá, a dítě by již
nechtěl mít v péči. Britové vyberou tak jed-
noho z dvaceti zájemců. To síto je velmi
náročné, ale musí to tak být – právě kvůli
tomu, aby se do systému dostali jen lidé,
kteří mají potřebné kompetence. jinak by
to celé nemělo smysl.

Do pilotního projektu a metodiky jste in-
vestovali velké množství práce i peněz –
jaký bude její další osud?
Dokončili jsme ji loni v červnu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ji má
k dispozici a šíří ji teď do krajů; kraje
ovšem nemají předepsáno, jak má příprava
vypadat. existuje sice metodické doporu-
čení ministerstva, ale to je dvoustránkový
dokument, který si každý kraj rozpracovává
podle svého. některé krajské poradny nebo
neziskovky pověřené k přípravám pěstou-
nů už se na nás obrátily s žádostmi o kon-
zultace, jsme teď také zváni na sérii meto-
dických setkání, která pořádá ministerstvo,
kde ji máme prezentovat. Zatím nemáme
informace o tom, že by ji někde využívali
bezezbytku, ale snahou ministerstva je, aby
kraje do svých příprav ty důležité prvky –
jako je individuální příprava či příprava dětí
– zahrnovaly. My sami teď podle této me-
todiky realizujeme na zakázku ministerstva
druhý běh příprav pěstounů, který je za-
měřen na ranou přechodnou péči, na mi-
minka, a momentálně jsme již v závěrečné
fázi.
častý protiargument zní, že je naše meto-
dika příliš drahá. My nevíme, kolik přesně
stojí současný systém příprav, ale jedním
jsme si jisti: Co se investuje do důkladné
přípravy, se velmi dobře vrátí v tom, že pé-
če pěstounů nebude selhávat. A to je v zá-
jmu dítěte.

�Viktor Vondra

(Podrobné informace o práci 
občanského sdružení Amalthea, 

o pilotním projektu podpořeném Nadací
Sirius i o metodice náboru, přípravy

a doprovázení pěstounů najdete na
www.amalthea.pardubice.cz)
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Co by to pro vás znamenalo,
kdybyste nedostávali odměnu
pěstouna?
� invalidní důchod jde na nájem
bytu - byla by to katastrofa, dcera
je v platební insolvenci, neměla
bych na kroužky.
� neměli bychom na balet, na
jazykovou školu. Bylo by to na
hraně, nedovedu si to představit.
� Musela bych děti omezovat.
Když byly malé, ještě to šlo. Teď
by to bylo těžké, vnučce je 16 let.
Musela bych pořád říkat: „Bude

to, až na to bude.“ Ale ono na to
nebude. jsme v důchodu, práci
neseženeme. Modlím se, abych
se dožila věku, kdy je vypravím
do života.
� Vozíme vnučku 20km do školy.
Denně najedeme 80km.na to by-
chom neměli, u nás speciální
škola pro postižené není. nevíme,
co bychom dělali, neměli bychom
na to, aby chodila do této školy.
� Snad bych si mohl ještě něco
přivydělat. nebylo by na kroužky
a dovolenou.

� Už když jsme si děti brali, vě-
děli jsme, že to bude těžké. Ale
z jednoho důchodu nevyžijeme.
Osud dětem přichystal už tak vel-
kou nálož, že žijí s prarodiči.
Snažíme se jim poskytnout to, co
mají ostatní vrstevníci. To by-
chom nemohli, pokud bychom
odměnu neměli. Z jednoho dů-
chodu to utáhnout nejde.
� jakž takž vycházíme. Ale ani
teď nemohu dát 4000 korun na
skautský tábor, neutáhnu to. V 53
letech jsem skončila s prací kvůli
tomu, abych se mohla o vnuka
postarat, teď už mě nikdo neza-
městná. Bydlím na vesnici, ne-
mám auto, ale máme hodné sou-
sedy. Děti jsou postižené již tím,

Stanovisko Reforma by neměla
ublížit prarodičům

Občanské sdružení Rozum a Cit je nezisko-
vá organizace, která od roku 2000 podpo-
ruje myšlenku náhradní rodinné péče
v české republice a nabízí náhradním rodi-
nám prostřednictvím svých služeb podpo-
ru, která vede k porozumění chování a po-
třebám dětí a k získávání praktických
informací o tom, jak řešit jednotlivé pro-
blémy spojené s výchovou.
Z toho důvodu i naše organizace souhlasí
s obecnými cíli, které si novela zákona
o sociálně-právní ochraně dětí stanoví.
Konkrétně – podpora výchovy dětí v přiro-
zeném rodinném prostředí nebo v náhrad-
ní rodinné péči, orientace na prevenci pro-
blémů, zavedení standardů kvality
a sjednocení postupů sociálně-právní
ochrany dětí a v neposlední řadě podpora
a profesionalizace pěstounské péče.
Podporujeme koncept novely a změny
v systému, které by měla přinést. Máme
však obavy, aby k nim nedošlo na úkor nej-

slabší a dosud velmi opomíjené cílové sku-
piny mezi náhradními rodinami, na úkor
pěstounů - prarodičů. jejich nelehké osudy
sledujeme již řadu let a snažíme se o pro-
sazení lepších podmínek, jak materiálních,
tak psychosociálních, pro péči v těchto ro-
dinách. 
Prarodiče pěstouni tvoří největší část pěs-
tounů, plných 51 %, což čítá cca 4300 ro-
din. Drtivá většina těchto rodin potřebuje
finanční podporu od státu, částka zahrnu-
jící odměnu pěstouna je pro ně podstatná
a bez ní se neobejdou. Zejména tam, kde
dítě vychovává jeden prarodič – důchodce,
je finanční situace zvládnutelná jen díky
odměně pěstouna.
jsme upřímně přesvědčeni, že ustanovení,
že prarodiče nemají ze zákona nárok na
odměnu pěstouna, je diskriminující a po-
vede v mnoha rodinách k velkým obtížím.
Fakultativní nárok byl prosazen jako ná-
hradní alternativa. je to určitě alternativa

Občanské sdružení Rozum a Cit k novele 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Anketa: Když je pěstounem prarodič
Tato anketa, z níž publikujeme pouze část, vznikla metodou 
řízeného rozhovoru s 21 prarodiči. Výpovědi jsou zaznamenány 
autenticky. Zachováváme anonymitu zpovídaných, ale výpovědi 
je možné doložit audio nahrávkou. 
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že vyrůstají s prarodiči, a teď je
ještě takto omezovat a nedopřát
jim to, co mají jejich vrstevníci?
To mi připadá nespravedlivé!
� Vnučka by nemohla chodit do
školy, neutáhla bych to. Z čeho se
mám o vnouče postarat, z důcho-
du to neutáhnu. Moje další děti
mají své děti, rodiny a starost
o práci a nemohou nám moc po-
máhat. Rodina mi bere aspoň
s sebou děti na dovolenou, ale na
to bych jim již nemohla přispět.
Protože jsme byli ručiteli, platíme
dluhy za zetě - bývalého muže
zemřelé dcery.
� Byl by to velký průšvih, nejde
o dovolené, ale o základní potře-
by dítěte - nemám ani na aktovku

do školy. Do práce mě nevezmou,
sháním ji již dlouho.
� Víte, ono je to těžký, vnučka
měla zápal plic. nemám ani na
lázně, které jí lékař doporučil, jde
již o zdraví! i celé léto by musela
strávit doma.
� Mám jich 5, nemohli bychom
se starat, neměli bychom ani na
školu. Absolutní krach…, návrat
dětí do dětského domova (ne-
zvládli bychom se o děti finančně
postarat - ani o základní životní
potřeby).
� Zrušil bych stavební spoření,
šetřil bych každou korunu, šlo by
to špatně. Ale to bych musel kal-
kulovat, jak by to vůbec šlo.
� i kdyby nevím, co by bylo, ba-

let bych jí nechtěl zrušit. Učitelka
řekla, že je nadaná na balet a po-
kud bychom jí ho nemohli finanč-
ně dopřát, doma bychom s ní ne-
vydrželi. Flétnu by oželela.
� Když žije vnučka se dvěma
starci, je to těžké. A ještě abych jí
odhlašovala z kroužků.
� Vnučka je nemocná. jezdíme
s ní 2x měsíčně do nemocnice na
vyšetření. neměli bychom na lé-
ky, na dopravu. Už teď je to kom-
plikovaný.
� Samozřejmě se situace zhor-
ší… kluk by musel změnit školu…
nedovedu si to představit.
� Stárneme a ubývají nám síly,
nemůžeme si ani finančně přivy-
dělat. Kdybychom o příspěvek

lepší, ale přinese velké navýšení administ-
rativy a pro samotné pěstouny vzhledem
k jejich časté imobilitě a ostychu obhajo-
vat svá práva bude velmi zatěžující.
Věříme, že argument ohledně zneužívání
této formy nRP není dostatečným důvo-

dem k tomuto plošnému ustanovení. jedná
se o velmi malé procento prarodičů a zne-
užívání lze předejít především kontrolními
mechanismy.
na základě novely budou rodiny každé dva
měsíce v kontaktu s orgánem sociálně-
právní ochrany dětí či pověřenou osobou,
a tak bude jistě dostatečný vhled do po-
měrů a situace v jednotlivých rodinách.
naopak podpora příbuzenské péče je plně
v souladu s koncepcí novely, především
v tom smyslu, že dítěti má být zachováno
jeho přirozené rodinné prostředí. Děti svě-
řené do péče svým prarodičům mají za se-
bou jedno z nejtěžších životních traumat
způsobené ztrátou rodiče, které se jim je-
jich prarodiče snaží všemi možnými pro-
středky vynahradit. jejich umístění do péče
příbuzných je to nejlepší možné řešení je-
jich nelehké situace.

� Jaroslava Máliková, 
ředitelka OS Rozum a Cit 
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V oblasti výkonu pěstounské péče v české
republice lze definovat tyto základní pro-
blémy: 
1. Pěstounská péče netvoří v dostatečné
míře alternativu k institucionální péči, není
dostatečný počet zájemců, zejména o děti
se zdravotním postižením, děti z etnických
menšin atd. 
2. Pěstounská péče se v řadě případů stává
„skrytou adopcí“. Dítěti svěřenému do pěs-
tounské péče se ze zákona nemění jméno a
příjmení, rodičům dítěte zůstává zpravidla
zachována rodičovská zodpovědnost, se
svým dítětem se mohou stýkat a mají k dí-
těti vyživovací povinnost. Zajišťování těchto
kontaktů je však v současné době pro řadu
pěstounských rodin problematické.
3. Z důvodu nedostatečné podpory pěs-
tounské péče (odlehčovací služby, pora-
denství, doprovázení) dochází v cca 8 %
k předčasnému ukončení pěstounské péče
a návratu dítěte do ústavu. 

4. neexistuje hmotné zabezpečení pěs-
tounské péče na přechodnou dobu v ob-
dobích, kdy není pěstounům do péče svě-
řeno dítě.
5. neexistuje systematická podpora toho-
to typu péče a kontrola jejího výkonu.

Porovnání výše odměn pěstounské péče
v Kč měsíčně a rozpočtové dopady jed-
notlivých variant 
Rozvoj pěstounské péče jako účinné alter-
nativy k péči institucionální se navrhuje
podpořit navýšením odměn za výkon pěs-
tounské péče. 
Varianta 1: Odměna nebude vyplácena
prarodičům, kteří pečují o dítě/děti v rámci
příbuzenské pěstounské péče. Počet pří-
jemců odměny pěstouna klesne z 8375 na
cca 4500. Vzhledem k neexistenci odměny
nebudou pěstouni-prarodiče uzavírat do-
hodu o výkonu pěstounské péče. 
Varianta 2: Odměna prarodičům bude vy-

přišli, kde bychom na uživení dí-
těte vzali? je to těžké, kor když je
člověk sám. nevím, kde bychom
bydleli, neměli bychom na nájem.
� Ta situace je moc složitá, když
je člověk důchodce, a je na to
všechno sám. jsem v invalidním
důchodu, mám potíže finančně
utáhnout léky jen pro mě.
Vnoučeti bychom nemohli dopřát
ani kroužky, ani školy v přírodě,
nebyl by se svými vrstevníky
a nemohl by mít nic z toho, co
mají oni.
� Chtěli bychom dětem dopřát
to, co mají ostatní děti, snažím se
ušetřit. Modlím se, abych stačila
děti vychovat a postarat se o ně.
Ztrácím síly a nemůžu si přivydě-

lat. My se můžeme uskromnit, ale
ty děti to nepochopí. Proč nemo-
hou jet třeba na školu v přírodě.
Proč nemohou chodit do školy,
do které by chtěly. To dítě nepo-
chopí, proč zrovna on nemůže
mít to, co mají ostatní vrstevníci.
nikdo z nás nepotřebuje ty pení-
ze pro sebe, ale pro to dítě.
� jsem nemocná, potřebuji léky,
které jsou drahé. jen z důchodu
bych péči o vnuka neutáhla.
� Pomáhá nám s provozem do-
mácnosti moje 83letá matka,
o kterou se starám. Bez jejího dů-
chodu, který nám dává, bychom
těžko vyšli. jestli nám vezmou
ještě dávky, tak to nemůžeme ni-
kdy zvládnout.       

� Oba jsme v důchodu a ne-
mocní. Pokud by nám dávky vzali,
nevíme, co si počneme. Můj dů-
chod padne jen na inkaso.

Cítíte se být pěstounem nebo
prarodičem?
� Cítím se být babičkou, holky
mám 10 let, bojím se, když tu ne-
budu, aby o ně bylo postaráno,
aby byly zajištěný, abych je stihla
postavit do života. jsme babičky
a dědové, máme jiné starosti než
běžný pěstouni. Ale bez pomoci
a podpory to nezvládneme.
� My se pěstouny nestali
z vlastní vůle jako běžní pěstouni.
nám to spadlo do klína. Osud nás
k tomu donutil. 

Anketa: Když je pěstounem prarodič

Dokument Základní problémy 
v oblasti výkonu pěstounské péče
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plácena ve výši 50 % kromě péče o děti,
které dnes spadají do kategorie „zvláštní
odměny pěstouna“ (péče o děti se zdravot-
ním postižením v případech, kdy pěstoun
nevykonává žádnou jinou výdělečnou čin-

nost). Dohodu o výkonu pěstounské péče
budou uzavírat všichni pěstouni. 
Varianta 3: Stejně jako dosud nebude roz-
díl v odměnách pěstounů a pěstounů –
prarodičů.�

� Potřeby dětí jsou stejné, ať už
jsou v PP běžných pěstounů nebo
prarodičů.
� Oni si to zvolili sami. je to pro
ně často profese. My to máme
ztížené, protože je chceme dostat
do života. nekončí to pro nás
tím, že je dítěti 18let.
� Prarodiče neprošli přípravami
a nevědí, na co mají nárok, kde
a kdo by jim mohl pomoci.
Potřebujeme stejnou pomoc jako
ostatní pěstouni.
� na nás stát neušetří, dotkne
se to dítěte.
� Ať zvýší dávky pro dítě, my
nemusíme mít žádnou odměnu
pěstouna (když zrušení odměny
pěstouna, tak zvýšení příspěvku

na potřeby dítěte).
� nemáme podporu v rodině, již
nikoho nemáme! 
� nikde nás nezaměstnají, ne-
můžeme si přivydělat a důchody
nám na to nestačí. jsme nemocní
a musíme se s tím vypořádat.
� často se staráme nejen
o vnoučata, ale ještě o své rodiče,
kteří jsou již nemohoucí a pomoc
potřebují.
� Když dítě vyjde v 18letech
z ústavu, tak je nepřipravené do
života. často špatně tyto děti
končí. My se snažíme děti do ži-
vota připravit a zajistit je!

V čem jiném byste potřebovali
pomoci, než jen finančně? 
Uvítali byste nějakou službu?
� Velmi pomáhá pravidelné set-
kání podpůrné skupiny (pořádané
občanským sdružením Rozum
a Cit), také služba doprovázení. 
� Právní poradna, abychom vě-
děli, na co máme nárok, a co mů-
žeme v dané situaci dělat.
� Větší iniciativa sociálních pra-
covnic, abychom byli více a pravi-
delně informováni o změnách
a všech věcech, které se nás týka-
jí.
� Možnost odpočinout si, pohlí-
daní dětí.
� Především právní a psycholo-
gickou pomoc.

   

  
    

Počet dětí  četnost Současný stav Varianta 1 a 3 Varianta 2
v pěstounské péči v %
1 dítě 74,5 3 126 8 000 4 000
2 děti 15,9 6 252 12 000 6 000
3 děti 0,6 9 378 16 000 10 000
4 děti 0,2 12 504 20 000 12 000
1 – 3 děti zvláštní odměna 3,9 17 193 20 000 20 000
4 děti zvláštní odměna 0,1 18 756 24 000 24 000
1 zdravotně postižené dítě 2,0 17 193 20 000 20 000
2 děti zdravotně postižené 0,3 19 538 24 000 24 000
4 děti, z toho jedno se ZP 0,1 21 882 32 000 32 000
Ostatní kombinace 2,4 od 17 193 od 24 000 od 24 000

*Polotučně jsou označeny dávky, které nejsou posuzovány jako plat pro účely zákona o dani z příjmů.
Zdroj: Důvodová zpráva k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Odměny pěstounů v Kč měsíčně
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Zlatým srdcem ocenila nadace pomoc paní
Brožové, již poskytla rodině s šesti dětmi,
kterým hrozilo, že budou muset být kvůli
zoufalé sociální situaci umístěny do dět-
ského domova.
„V obchodě chytili školáka při krádeži
a přizvali mě k tomu jako sociální pracov-
nici. Bylo to v zimě, ale hoch byl jen v mi-
kině, jinak neměl nic, ani svačinu, musela
mu být zima a myslím, že měl hlavně hlad,
a proto kradl. Pochopila jsem, že v rodině
nebude všechno v pořádku, a tak jsem se jí
jako sociální kurátorka začala věnovat,“
vzpomíná paní Brožová. Sama v tom nic
výjimečného nevidí, jak říká, dělala prostě
práci, kterou si vybrala a má ráda.
Rodina bydlela velmi špatně, šest dětí a dva
dospělí natěsnaní ve dvou místnostech,
z nich jedna byla navíc zpola pokryta plísní.
Bez peněz, bez elektřiny, chyběly i základní
potraviny... Opravdu hrozilo, že děti budou
rodičům odebrány. „než nechám děti umís-
tit do domova, hodně dlouho vždycky
všechno zvažuju. Pokud není dítě týrané,
v rodině mu je nejlíp. Takže vždycky nejdřív
hledám všechny možné způsoby, jak rodině
pomoci, aby v ní děti mohly zůstat. Dětský
domov, to je opravdu až poslední mož-
nost.“ A stejně postupovala i tady.
„Zjistila jsem, že jsou úplně bez peněz,
protože nemají vyřízené žádné sociální
dávky – byli totiž trvale hlášeni úplně jin-

de. Takže jsme museli začít touhle věcí,
všechno vyřídit, aby mohli začít zase tro-
chu slušně žít.“ Pomohla jim i najít jiné
bydlení, pronájem domku. „Bůhvíco to ne-
ní, ale na nějakou dobu to stačí. V každém
případě tam mají víc prostoru a nájem není
nijak přemrštěný.“ Otci dětí dokonce po-
mohla sehnat práci, ale není s ním snadné
pořízení. Moc si jí nevážil a zase o ni přišel.
„Oni jsou tihle naši klienti všichni stejní,“
zamýšlí se paní Brožová nad otázkou, kde
pořád bere tu sílu pomáhat, když z druhé
strany často nevidí ani náznak vstřícnosti.
„Byli by nejradši, kdybyste tam přišli, dali
jim všechno na ruku, všechno zařídili za
ně. Oni vám všechno slíbí, ale málokdo
z nich ty podmínky je pak schopen dodr-
žet. Pořád za nimi musíte chodit, jako za
malými dětmi, a pořád jim připomínat: Už
jsi tam byl? Už jsi tohle vyřídil? Vždycky
udělají jeden krok dopředu, pak dva zpát-
ky. Ale vždycky když o kousek postoupí,
řeknete si, vždyť oni nejsou tak špatní,
a jdete jim zase pomoct,“ směje se paní
Brožová. A pak zvážní: „Ale hlavně jsou tu
ty děti. Především pro ně to všechno dě-
lám, protože těch se nikdo jiný nezastane.“
Chystaná reforma péče o ohrožené děti,
která počítá s rušením dětských center
a domovů, se jí ani trochu nelíbí. „naše
dětské domovy nám může závidět celý
svět,“ tvrdí. „jsem přesvědčena, že na tak

Portrét Zlaté srdce Zdeňky 
Brožové pro reformu nebije

S péčí o děti spojila sociální pracovnice ze Stříbra Zdeňka Brožová celý svůj
dosavadní život. Patnáct let se jim věnovala v dětském domově v Trpístech,
třiadvacet let už působí jako sociální pracovnice, nejprve v Tachově a nyní, po
delimitaci tamního okresního úřadu, ve Stříbře. Když loni v závěru podzimu
předávala Nadace Terezy Maxové dětem své ceny Zlaté srdce, které uděluje za
mimořádné počiny v péči o ohrožené děti, jedno z těch tří bylo určeno i
Zdeňce Brožové. A všichni se shodli, že je dostala právem...
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Zdeňka Brožová (uprostřed) přebírá Zlaté srdce. 
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špičkové úrovni je nikde jinde nemají, vi-
děla jsem domovy i leckde v zahraničí. Ty
naše jsou zařízení rodinného typu, kde na
jednoho vychovatele připadá pár dětí, není
to jako kdysi, kdy jich měl na starost i dva-
cet. Pracují tam kvalifikovaní lidé, mají vy-
sokoškolské a odborné vzdělání, všechno
se neustále kontroluje, možnost, že by do-
šlo k týrání či zneužívání, je prakticky nu-
lová... A tohle všechno budeme rušit?
Proč?“
Ač sama pěstounka, která má s manželem
v péči dvě děti, zůstává skeptická k zámě-
ru, aby roli dětských center a domovů pře-
vzali a nahradili pěstouni: „Kde bychom
jich v tak krátké době tolik vzali – kvalit-
ních? naše země je malinká, nevěřím, že se
tak rychle najde dost lidí, kteří budou tu
práci dělat se zájmem a z přesvědčení.
Obávám se, že budou převládat ti, kteří se
tím budou snažit řešit svou sociální situaci,
fakt, že jsou bez práce... Pochopila bych,
kdyby se to dělalo pomalu, postupnou
transformací dětského domova, jehož vy-

chovatelé by se stali pěstouny a převzali
do péče ty své skupiny – takový příklad
znám třeba ze Slovenska. Ano, to si umím
představit. Ale rušit všechno šmahem?
Víte, jak budou ty děti trpět? Už jsem to
jednou zažila, když jsem rozvážela děti
z rušeného domova do jiných. Přetrhaly se
vazby k „tetám“ i kamarádům, s nimiž byly
ty děti třeba deset let... nedovedete si
představit, co prožívaly.“
lidem z praxe by podle ní měli tvůrci záko-
nů víc a lépe naslouchat, jinak zákony ne-
budou stát za nic. „My jim píšeme své při-
pomínky, jezdíme na nejrůznější školení
k chystaným návrhům, snášíme argumenty,
ale mám pocit, že nás nikdo neposlouchá,“
říká paní Brožová a uzavírá: „A pak ta rych-
lost, s jakou musí být všechno hotovo, to
taky rozhodně ničemu neprospívá. Myslí
vůbec někdo na to, že nejde o nový zákon,
ale hlavně o prospěch dětí?“

�Viktor Vondra
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V naší rodině vyrůstá nebo vyrůstalo šest
dětí. některé se nám narodily a některé
jsme potkali. Žádné z dětí, které jsme přijí-
mali do pěstounské péče, nemělo lehkou
cestu. Všechny měly za sebou strádání v pů-
vodní rodině a pár let ústavní péče. Všechny
měly nějaké problémy – zdravotní, výchov-
né, etnické. A všechny měly vzpomínky.

Když jsme před dvaceti lety koupili náš
dům, byl sice neobyvatelný, ale měl krásné
zachovalé trámoví a krovy. Zdi bylo potře-
ba zbourat, ale střecha, ta prostě byla do-
konalá. Tak jsme vždycky ubourali kus zdi,
podepřeli střechu, aby nespadla, a vysta-
věli pod ní novou zeď. Stavěli jsme dům od
střechy.

A taky naše děti jsme nejprve pěstovali
v bohaté košaté stromy, a potom, aby je ví-
tr neshodil, aby mohly ve světě stát pevně,
jsme začali posilovat kořeny.
nejdříve jsme je ale museli najít.

nejprve jsem zahájila pátrání po Sašenčině
mamince. Saša chtěla vědět, jak vypadá.
jestli je hezká a jestli má dlouhé vlasy.
Zašla jsem na sociálku, jestli náhodou není
někde fotka – nebyla. Mrzelo mě to, proč
se na tohle nemyslí? Vždyť přece děti chtě-
jí vědět, jak vypadají jejich rodiče.
napsala jsem to do zprávy k soudu.
jaké bylo moje překvapení, když mi po ně-
kolika měsících přišla pozvánka k soudu,
kde mi předali informace o Sašině původní
rodině. Fotku jsem nezískala, ale odnášela
jsem si adresu. Adresu babičky.
někde žije žena, která je Sašina babička.
Možná na ni myslí, možná si představuje,
jak asi vypadá její vnučka. Možná myslí na
všechno, co spolu mohly prožít.

napsala jsem jí o Sašence dopis. O tom,
jak je mimořádná, čistá a ryzí, a jak ji má-
me rádi. O tom, že by ráda viděla svoji prv-
ní maminku, alespoň na fotografiích.
Vložila jsem do něj fotky, jak Sašenka rost-
la, a poprosila o fotky první maminky.

Za týden byl v poště dopis – pro Sašenku.
Kromě něj byly v obálce fotografie – Sašina
maminka jako miminko. Maminka jako ba-
tolátko, jako malá holčička. Maminka se
svým bráškou. Maminka v nemocnici.
Maminka jako nevěsta. 

„Sašo! Tvoje maminka vypadá úplně jako
ty!“ řekl jí táta překvapeně. Stejný výraz
v obličeji, pohled ze strany…
„ne“, zavrtěla hlavou. „Vypadá jako moje
maminka.“

Snažíme se kontakt s babičkou neztratit,
i když komunikace s ní není jednoduchá.
Ale hluboce se mi do duše zapsala zkuše-
nost jedné rodiny, která vyprávěla o tom,
jak hořce dítě v pěstounské péči oplakalo
smrt svojí matky, kterou nikdy nevidělo.
Smrt je příliš definitivní, bere nám naději.
Proto nechci promeškat příležitost na kon-
takt s babičkou, dokud máme tu možnost. 

i šárka hledá cestu ke své rodině. Maminka
jí zemřela ještě před příchodem do dětské-
ho domova a jiní příbuzní se o ni nezajíma-
li. jednou při návštěvě hřbitova nechala na
hrobě dopis se svými fotografiemi a kon-
taktem na sebe. MÝM PříBUZnÝM, napsa-
la na skleněnou zavařovačku, do které vše
vložila. Po několika měsících se jí ozval její
bratranec. Zázrak!
Občas si napíšou, plánují, že se někdy set-
kají. Zatím to spíše oddaluje. Stačí jí to

Osobně Posílit kořeny, 
to znamená nejdřív je najít
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takhle, možná má trochu obavy z toho
druhého světa. Ale radost z toho, že hodila
do moře láhev se zprávou a někdo ji našel
a otevřel, je velká. jsem přesvědčená, že
jednou dozraje i k tomu dalšímu kroku,

méně romantickému.
Anebo taky ne. Třeba zjistí, že ke svému ži-
votu potřebuje úplně jiné zážitky.

�Dagmar Zezulová
Autorka je lékařka a pěstounka



„Svého vlastního otce jsem nikdy nepo-
znal, odešel od nás, když mi bylo asi osm
měsíců. A v době, kdy jsem si začal trochu
uvědomovat, co se kolem mě děje, už tam
byl jiný mužský element,“ vzpomíná na ra-
né dětství Tomáš Slavata.
Vyrůstal s matkou, jejím přítelem a dvěma
staršími sestrami, ale idylické rodinné pro-
středí nikdy nepoznal. „Máma asi chtěla
vytvořit fungující rodinu, ale bohužel se jí
to nepodařilo. Sama v šestnácti zůstala je-
nom s otcem, který na ni neměl moc času.
A tohle trápení a zklamání si nesla v sobě
dál. Bojovala se spoustou problémů, ale
nedokázala je zvládnout a čím dál častěji je
řešila alkoholem.“

Takhle už žít nechci
Občas zůstával doma sám, občas ho matka
zapomněla vyzvednout ve školce, byly dny,
kdy vůbec nepřišla domů a staraly se o něj
sestry. jindy byl v bytě strašný křik, létalo
nádobí. A občas matka po hádce s přítelem
Tomáše vzbudila uprostřed noci, naložila
do taxíku a odjela s ním k příbuzným na
druhý konec Prahy. „Když jí bylo nejhůř,
upínala se ke mně, ale tím zase jako by za-
pomínala na moje sestry. jenže tenkrát
jsem byl rád, že si mě máma všimla, a vů-
bec jsem si moc neuvědomoval, co se děje.
neměl jsem žádné srovnání, neznal moc ji-
né rodiny, a tudíž jsem ani nevěděl, že to
může fungovat i jinak.“

Byl hyperaktivním dítětem, měl problémy
s řečí a podle vlastních slov jediné, co
uměl, bylo na sebe upozorňovat. „Páchal
jsem spoustu nepřístojností, pořád jsem
prováděl něco, co pak máma musela řešit,
ale dělal jsem to právě proto, abych upou-
tal její pozornost.“
Když mu bylo devět let, nejstarší, tehdy
šestnáctiletá, sestra otěhotněla. „Tenkrát
se narodil Míra. Vzpomínky na to už mám
trochu v mlze, ale jedna mi pořád vyvstává
před očima – jak jsem s ním sám doma,
strašně brečí, protože si nadělal do plen,
a já ho přebaluju a strašně to páchne. Asi
proto mi tahle vzpomínka utkvěla,“ usmívá
se Tomáš. Pak už mu leccos splývá. „Sestra
odešla z domova, pamatuju se ještě, že
jsme za Mírou jezdili do kojeneckého ústa-
vu na Zbraslav, ale pak už se kontakty
zpřetrhaly a dlouho jsem o ní neměl žádné
zprávy. i to, že se jí v osmnácti narodil dru-
hý syn, Tomáš, jsem se dozvěděl až s vel-
kým zpožděním, dlouho jsem o jeho exi-
stenci neměl tušení,“ vzpomíná.

Kolem čtrnáctého, patnáctého roku si
Tomáš začal naplno uvědomovat, v jaké ro-
dině vlastně vyrůstá. „Pochopil jsem, jak
mě to všechno stahuje dolů. A že nechci
takhle žít. Že chci rodinu, v níž bude
všechno normálně fungovat. A že jediný
způsob, jak se toho dobrat, je od té sou-
časné se úplně oprostit.“
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Příběh Svou šanci musí každý 
chytit sám

Patří mezi patnáct nejlepších terénních triatlonistů světa a v tomhle sportu re-
prezentuje i Českou republiku. Je členem moderního pětiboje Dukly Praha, kte-
rá mu dává prostor kvalitní přípravy, v Táboře působí jako trenér atletiky ve
sportovním centru mládeže. Potud se letos dvaatřicetiletý Tomáš Slavata moc
neliší od jiných úspěšných mladých sportovců. Jenže on při tom všem dokázal
být ještě dvěma klukům nejen pečujícím strejdou, ale hlavně tátou i mámou.
Už ve svých jedenadvaceti letech... 
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Existuje i vlídnější svět
Začal pracovat sám na sobě, věnoval se in-
tenzivně sportu. Zlepšoval se, přicházely
první úspěchy. jak rostla jeho sportovní vý-
konnost, zlepšovala se i jeho řeč. Pomalu
se stavěl na vlastní nohy.
A začal se zajímat i o osud svých synovců
Mirka a Tomáše. „najednou jsem si uvědo-
mil, co jim ten dospělý svět provedl. O co
všechno je připravil. Chápal jsem to o to
líp, že jsem to prožíval sám. A chtěl jsem
jim to nějak vynahradit.“ jezdil za nimi
do dětského domova v Dolních
Počernicích pravidelně každý víkend, cho-
dil na brigády, aby vydělal peníze a mohl je

vzít na výlet. „Tehdy jsem ještě nepřemýš-
lel o tom, že bych si je vzal do péče, bylo
mi přece jenom teprve šestnáct. Ale chtěl
jsem je aspoň občas vytrhnout z toho je-
jich prostředí, kde vyrůstali, dát jim vědět,
že dospělý svět tam venku není tak hrozný,
jak se jim mohlo zdát.“
Postupně si našel podnájem, aby si je mohl
brát na celý víkend, snažil se s nimi být
i každé prázdniny, o Vánocích...  V osmnác-
ti ale přišla rána. „Měl jsem úraz páteře,
rozdrtil jsem si obratel a skřípnul míchu.
Chvíli jsem cítil nohy, chvíli ne. Dvakrát mě
ve vojenské nemocnici ve Střešovicích
operovali, abych se vůbec znovu mohl po-

Splněný sen. Dnes patří Tomáš Slavata ve své disciplíně ke světové špičce.
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stavit na nohy. Strávil jsem tam dva měsí-
ce. A když jsem ležel na té nemocniční po-
steli, uvědomil jsem si, že kdyby se mi sta-
lo něco ještě vážnějšího, ty kluky z domova
už nikdo nedostane. Už tu nebude nikdo
dospělý, kdo by se o ně postaral.“
A tak se po propuštění z nemocnice vážně
začal zabývat myšlenkou, že by si oba sy-
novce vzal do pěstounské péče. jenže do
toho přišla studená sprcha. „Pozvali si mě
na Magistrát hl. města Prahy, protože při
kontrole dětského domova v Dolních
Počernicích zjistili, že tam synovce jezdím
pravidelně navštěvovat. Zajímalo je, co
mám v úmyslu – a tak jsem jim to řekl.
Přišel jsem tam tenkrát, devatenáctiletý
cucák, vzal jsem si ještě oblek a kravatu,
abych vypadal opravdu co nejslušněji,
a vyložil té paní na sociálním odboru, co
bych chtěl. Vyprovodila mě, sice velmi
slušně, ale přece jen vyprovodila. A výsled-
kem mé návštěvy bylo, že dětskému do-
movu zakázali, aby mi vydávali děti. Kluci
totiž byli tenkrát ještě malí, bylo jim šest
a osm let, měli velkou šanci dostat se do
náhradní rodiny. A úředníci se báli, aby
mezi námi nevzniklo nějaké silné pouto.
nakonec to sice s novou rodinou nevyšlo,
ale tenkrát takhle rozhodli, určitě v dobré
víře, že ty děti chrání.“

Rodičem na plný úvazek
Sice to pochopil, ale o to víc ho tohle roz-
hodnutí motivovalo. Chtěl úřadům doká-
zat, že i mladý člověk je schopný postarat
se o děti. Že by měl dostat šanci – a že by
ji měly dostat i děti. A začal se připravovat
na roli pěstouna. „Absolvoval jsem všechny
ty návštěvy rodinných poraden, veškerou
přípravu, jimiž musejí projít ti, kdo chtějí
být pěstouny. Mně bylo devatenáct a se

mnou tam chodili zasloužilí rodiče, o deset
patnáct let starší, kteří už třeba vychovali
dvě tři děti.“ nakonec prošel i psychotesty,
které prokázaly, že je opravdu schopen stát
se pěstounem. jenže ještě zbývalo pře-
svědčit úředníky, že není ze stejného těsta
jako jeho původní rodina. „je to v naší spo-
lečnosti taková skoro automatická věc – jsi
z problémové rodiny, tak budeš nejspíš
sám problémový. Takhle se na mě zpočát-
ku dívali,“ vzpomíná Tomáš.
Rozhodla jeho vytrvalost. „jezdil jsem za
kluky opravdu celé ty čtyři roky, víkend co
víkend, jedinou výjimkou byly dva měsíce,
které jsem strávil v nemocnici. A to nako-
nec úředníky nejspíš přesvědčilo.“ říká.
„hodně mi taky pomohl Martin lněnička,
který byl v domově tenkrát vychovatelem,
i mladá psycholožka, u níž jsem absolvoval
psychotesty. Oba mi fandili, oba mě po-
vzbuzovali a stáli za mnou.“ Bylo mu jed-
nadvacet let, když mu oba synovce skuteč-
ně svěřili do předpěstounské péče – na
rok, s tím, že se uvidí, jak mu to půjde. 
„Bylo to pro mě tenkrát hodně důležité,
protože krátce předtím jsem přišel o part-
nerku, s níž jsem byl od šestnácti let.
nedokázala přijmout, že bych si byl scho-
pen kluky vzít domů...“ A přišel i o některé
kamarády. Všichni mu říkali, že se rozhodl
pro něco nemožného, vypočítávali mu, jak
to zatíží a zkomplikuje jeho život, čeho
všeho se bude muset vzdát. „nikdo se ale
nezamyslel nad tím, že kdyby se mi kluky
podařilo získat do péče, vytvořil bych a zá-
roveň získal to, co mi v životě chybělo nej-
víc – fungující rodinu, zázemí a pocit, že
můj život je důležitý.“
V době, kdy mu soud oba synovce svěřil,
začínalo se mu ve sportu už výrazně dařit.
Věnoval se krosovým běhům a běhům do
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vrchu a obsazoval přední místa v těžkých
celorepublikových závodech. Chtěl na
mistrovství světa, chtěl patřit k absolutní
špičce.

Učili jsme se od sebe každý den
„Když přišli kluci, nejdřív jsem se aktivního
sportu úplně vzdal, měl jsem pocit, že se
musím věnovat jenom jim a všechno jim
vynahradit.“ Ale zakrátko zjistil, že mu toh-
le nové soužití v tréninku nijak nebrání.
A tak se do něj zase pustil.
„Vstával jsem v pět ráno, když kluci ještě
spali, šel jsem běhat nebo na kolo. Vrátil
jsem se v sedm, vzbudil je, udělal snídani

a vypravil je do školy. Pracoval jsem od de-
víti, takže většinou jsem to řešil tak, že
jsem z řep, kde bydlím, běžel těch 11 kilo-
metrů do práce na Vinohrady, a stejně tak
odpoledne z práce domů, kdy jsem kluky
vyzvedával z družiny. Takhle jsem tréno-
val... Zbytek dne jsme trávili tak jako každá
jiná rodina – domácí úkoly, učení, večeře...
nejdřív to byly polívky z pytlíku a hotová
jídla, takhle jsme začínali, ale postupně
jsem se naučil vařit a pak už jsem zvládal
leccos,“ směje se Tomáš.  O byt se starali
společně, dělili se i o domácí práce.
Žili hodně aktivně, co víkend, to závody
nebo stanování v přírodě, výlety... „Myslím,

Tomáš Slavata se synovci Mírou a Tomášem
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že se se mnou kluci nenudili – a já se ne-
nudil s nimi. A hlavně jsme se pořád od se-
be navzájem učili. Každý den jsme byli
v něčem zas o kousek lepší...“
hodně sportovali, společně trénovali.
„Snažil jsem se k tomu kluky vést.
Uvědomil jsem si, že bylo dobře, že jsem
nepřestal závodit. Protože kdybych se
vzdal svého snu, mohlo se mi přihodit, co
se stávalo i u nás doma – když mi máma
vyčítala, že něco kvůli mně nedokázala,
nemohla, hledala prostě důvody svého ne-
štěstí v nás, dětech. A to jsem za žádnou
cenu nechtěl.“
Co naopak chtěl, bylo dát synovcům dobrý
příklad. Aby viděli, že přes všechny handica-
py něco dokázal a že to můžou dokázat ta-
ky. A dával ho, přišly i mezinárodní úspěchy.
Ale zůstával na to pořád sám. „jeden čas
jsem se hodně snažil naši rodinu vzkřísit,
dostat mámu na léčení, přimět sestru, aby
se zbavila drogové závislosti, chtěl jsem jí
nějak pomoct... Věnoval jsem tomu spous-
tu času a energie, ale nepodařilo se mi to.
Tehdy jsem pochopil, že jestli chci kluky
vychovat, musím je držet stranou, stranou
kontaktu s realitou, v níž jsem vyrůstal já.
A taky jsem nechtěl, aby viděli mámu
v tom stavu, v jakém byla. Záleželo mi na
tom, aby na ni vzpomínali na takovou, ja-
kou si ji pamatovali. na tu mladou, hezkou
mámu...“
Oběma synovcům se ve sportu dařilo.
„Míra se dodnes věnuje freestylu, už je na
tom kole opravdu dobrý, a Tom, to byl typ,
kterému šel každý sport, na který sáhnul,“
říká Tomáš Slavata.

Dávám všechno, co můžu
Ale pak přišly problémy. Mladší Tomáš za-
čal mít na střední škole potíže; nejdřív

drobné přestupky, pak větší... Z jedné ho
vyloučili, šel na jinou, ale problémy se opa-
kovaly a najednou to byl takový kolotoč,
který už nedokázal sám řešit a nedokázali
mu pomoci ani psychologové, k nimž do-
cházel. 
Dnes jsou oba synovci mladí mužové, jed-
nomu je dvacet, druhému dvaadvacet let.
„Míra už pracuje, vystudoval hotelovou
školu, osamostatnil se, bydlí v bytě s ka-
marádem a opravdu se snaží. Tomáš šel
od jistého věku naprosto ve stejných sto-
pách jako jeho máma... hodně jsem za něj
bojoval, nejen já, ale i lidi na úřadech,
s nimiž jsme to řešili... Ale on na všechno
reagoval tak, že se uzavřel do sebe, začal
se litovat, kopat kolem sebe a dělat ještě
větší problémy... Možná jsem udělal chy-
bu, protože jsem se kluky snažil před vším
chránit, řešil jsem za ně spoustu problé-
mů, hlavně za Tomáše, a to i v době, kdy
už jsem ho měl nechat, jak se říká, pad-
nout na hubu. jenže kolik rodičů to udě-
lá? Místo toho jsem ho asi držel až moc
stranou reality, tak moc, až si přestal uvě-
domovat, jakou šanci dostal,“ zamýšlí se
Tomáš Slavata.
„je strašně těžký rozhodnout se, co je ve
výchově správné. já jsem tomu prostě dal,
co jsem dokázal. někdo může říct, že jsem
byl mladý a nepřipravený, když jsem si klu-
ky bral, ale kdyby to přišlo o pět let pozdě-
ji, nebyl bych připravený o nic líp... A mys-
lím, že ani tak nejde o věk, ale o to, že
každý jsme dostali šanci a je jen na nás, jak
si svůj život vybudujeme. A já jsem
Tomášovi šanci dal.“
Dál svého synovce z povzdálí sleduje, ale
kontakt spolu momentálně nemají.
„nemůžu mu teď vstupovat do života, pro-
tože ho mám rád. A chci mu dát prostor
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a čas, aby mohl o všem přemýšlet. Protože
tohle už bude muset vybojovat sám, tak ja-
ko jsem to vybojoval já nebo Míra,“ říká.
Před šesti sedmi lety začal Tomáš Slavata,
nejprve přes různé sportovní aktivity, spo-
lupracovat s dětmi z dětských domovů.
„Trochu se o mně tehdy psalo, a najednou
mě začali kontaktovat lidé a svěřovat mi
svoje příběhy... Bylo mi pětadvacet a psaly
mi o svých problémech pětatřicetileté ženy
se dvěma dětmi... Cítil jsem samozřejmě
určitou pokoru i úctu, ale taky jsem je vel-
mi dobře chápal, věděl jsem, o čem mluví,
protože to bylo totéž, čím jsem si prošel já.
A taky mi došlo, že nezáleží na věku, ale na
tom, co jsme prožili, a zjistil jsem, že jsem

schopen tu svou zkušenost a ten svůj sen
předávat dál lidem.“
nepřestal je předávat dodnes, a čím dál víc
hlavně těm nejpotřebnějším – dětem
z dětských domovů a sociálně slabších ro-
din. neúnavně za nimi jezdí po celé repub-
lice na besedy, čtyřicet padesát do roka,
absolvuje s nimi množství sportovních ak-
tivit, všemožně je podporuje.
„Snažím se jim vštípit, že handicapované
prostředí ještě žádný handicap není, že to
jenom musejí přijmout a uvědomit si, kolik
síly a zkušeností z toho můžou použít do
budoucna. jsem k nim naprosto otevřený
i ve věcech, které mě bolí. A oni to vždycky
dobře přijmou, i když na takovou otevře-
nost nejsou zvyklí. Snažím se jim vysvětlit,
že na sebe musí být daleko přísnější, pro-
tože až se budou muset osamostatnit
a budou mít nějaký problém, nebude tam
nikde okolo žádný táta ani máma, kteří by
jim s tím pomohli. A že když se jim něco
nepovede, budou to muset vybojovat sa-
mi,“ říká Tomáš a obloukem se vrací
k vlastní rodině: „Budou to muset dokázat
tou těžší cestou, ale to není důvod, aby-
chom je litovali. My je musíme na ten život
připravit, ne je rozmazlit a tím jim to osa-
mostatnění ještě znesnadnit. Ač to pro mě
s naším Tomem bylo hodně těžké, doufám,
že si ještě uvědomí svou šanci, chytne ji
a dokáže ji držet.“

�Viktor Vondra

Vzor.“Svými sportovními výkony jsem
chtěl dát klukům dobrý příklad,“ říká
Tomáš Slavata.
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Víte, 
že
časopis CSR fórum
publikoval 
v posledních 
měsících řadu 
takových společensky 
důležitých témat, 
která ve většinových 
médiích buď vůbec 
nenajdete, anebo 
která bývají 
podceňována jako 
„nezábavná“? 
Dívejte se s námi 
dopředu!

w w w . p u b l i c o n . c z
p u b l i c o n @ p u b l i c o n . c z
+  4 2 0  2 5 7  2 1 3  4 0 4
+  4 2 0  6 0 5  2 3 2  3 9 3

*vyjma července a srpna

Předplaťte si měsíčník* 
CSR fórum na rok 2012! 
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1. Co je pěstounská péče?
Pěstounská péče je jedna z forem náhradní
rodinné péče, při níž stát přispívá na
hmotné zabezpečení dítěte a také posky-
tuje přiměřenou odměnu těm, kteří se ho
ujali. Do pěstounské péče jsou svěřovány
děti, které sice mají biologickou rodinu, ale
nemohou v ní momentálně z různých dů-
vodů žít. jejich rodičům zůstává rodičovská
zodpovědnost, jsou nadále zákonnými zá-
stupci dítěte. Pěstoun o dítě osobně peču-
je a vychovává jej, právo zastupovat dítě
a spravovat jeho záležitosti má však jen
v běžných věcech. O pěstounské péči roz-
hoduje soud.

2. Jak se liší poručenství od „normální“
pěstounské péče?
Poručenství je jakýmsi vyšším stupněm
pěstounské péče. Poručníka ustanovuje dí-
těti soud v případech, že jeho rodiče zem-
řeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti
nebo jim byl pozastaven její výkon, případ-
ně nejsou způsobilí k právním úkonům.
Poručník (na rozdíl od pěstouna) se roz-
hodnutím soudu stává zákonným zástup-
cem dítěte. Poručník může, ale také nemu-
sí o dítě osobně pečovat; pokud o ně však 

pečuje, má nárok na stejné hmotné zabez-
pečení jako pěstoun.

3. Kdo se může stát pěstounem?
Obecně platí, že pěstounem se může stát
fyzická osoba, která bude skýtat záruky, že
její výchova bude dítěti ku prospěchu. Dítě
může být svěřeno jednotlivci i do společné
výchovy manželů, případně také jen jedno-
mu z manželů – k tomu je ovšem nutný
souhlas toho druhého.

4. Musím žít v heterosexuálním 
svazku, když si chci vzít dítě do 
pěstounské péče?
Zákon takovou podmínku nestanovuje, zá-
leží na odborném posouzení. Rozhodující
při výběru pěstouna pro dítě je zájem dítě-
te a také to, zda pěstoun skýtá záruku jeho
řádné výchovy.

5. Uvažuji o tom, že se stanu 
pěstounem. Kde získám o problematice
základní informace?
informace poskytne každý sociální odbor
obecního úřadu, s tématem se však ještě
před návštěvou úřadu lze seznámit na

Orientace Pěstounská péče
v otázkách a odpovědích

Chystaná reforma péče o děti, již připravuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí, se neobejde bez posílení pěstounské péče. Právě pěstouni totiž sehrají
zásadní roli při naplňování cílů reformy – aby už žádné děti nevyrůstaly v ústa-
vech, nýbrž v láskyplném rodinném prostředí. Že zájem o pěstouny dramaticky
vzroste, je jasné už dnes – a přejme si, aby ruku v ruce s tím rostla i jejich pres-
tiž a úcta společnosti k práci, kterou dělají.
Kdo se vůbec dnes, za současné právní úpravy, může stát pěstounem, co pro to
musí udělat, jaké jsou podmínky? Nejčastěji žádané informace zájemců o pěs-
tounskou péči jsme se pokusili shrnout do následujících otázek a odpovědí.
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webových stránkách neziskových organi-
zací zabývajících se náhradní rodinnou
péčí, například Střediska náhradní rodin-
né péče (www.nahradnirodina.cz), a ser-
verech www.adopce.com,  www.rodina.cz,
kde jsou všude uvedeny i infolinky a adre-
sy online poraden, či třeba na stránkách
institutu náhradní rodinné péče natama
(www.natama.cz) a řady dalších organiza-
cí a občanských sdružení (např. Rozum
a cit), které se uvedenou problematikou
zabývají
.

6. Na jaký úřad se mám obrátit, když
se chci stát pěstounem?
Prvním krokem je žádost o zařazení do evi-
dence žadatelů o zprostředkování náhradní
rodinné péče (to se netýká případů, kdy
jste se rozhodli přijmout do pěstounské
péče konkrétní dítě). Žádosti přijímá soci-
ální odbor úřadu obce s rozšířenou působ-
ností v místě vašeho trvalého bydliště (v
případě manželů v místě trvalého bydliště
jednoho z nich), kde také získáte příslušný
formulář. úřad je povinen vaši žádost při-
jmout a zabývat se jí.

7. Kolik dětí si mohu vzít do 
pěstounské péče?
V současnosti to není zákonem nijak ome-
zeno. Každá žádost je posuzována indivi-
duálně. Počet dětí, ať již vlastních či přija-
tých, by v pěstounské rodině měl
odpovídat  nejen  schopnostem a možnos-
tem pěstounů, ale také zájmu těchto dětí.

8. Kdo rozhodne o tom, že jsem jako
pěstoun způsobilý?
Rozhodnutí o zařazení do evidence žadate-
lů o náhradní rodinnou péči vydává pří-
slušný krajský úřad nebo Magistrát hl.
města Prahy na základě odborného posou-
zení. jako první krok musíte předložit soci-
álnímu odboru obecního úřadu potřebné
doklady (o státním občanství, popř. povo-
lení k trvalému pobytu, o zdravotním sta-
vu, ekonomických a sociálních poměrech).
Poté vás doma navštíví pracovnice sociál-
ního odboru a provede tzv. sociální šetření.
Vyžádá si také váš opis z Rejstříku trestů
a neshledá-li vážné nedostatky, postoupí
kompletní dokumentaci včetně vyjádření
úřadu k odbornému posouzení (posudkový
lékař, psycholog atd.) a dalšímu řešení pří-
slušnému krajskému úřadu, resp.
Magistrátu hl. města Prahy.

9. Musím absolvovat nějaké školení
nebo zkoušky?
Musíte absolvovat povinný přípravný kurz
pro budoucí náhradní rodiče, jehož cílem je
poskytnout vám potřebné vědomosti o spe-
cifických otázkách náhradní rodinné péče
a pomoci vám ujasnit si představu o tom, ja-
ké dítě můžete do své péče přijmout. Tyto
kurzy zajišťuje příslušný krajský úřad nebo
Magistrát hl. města Prahy. Doposud nemají
jednotnou podobu – někde jde o víkendové
kurzy, jinde o týdenní pobyt a jinde třeba
o každodenní odpolední či večerní školení.
Konkrétní informace získáte na daném úřadě.



10. Pokud nežádám o přijetí 
konkrétního dítěte, budu si ho vybírat
sám, nebo mi ho úřad přidělí?
Při zprostředkování platí pravidlo, že se
vždy dítěti vybírá ta nejvhodnější rodina,
není to obráceně. To znamená, že se hledá
rodina, která je připravena přijmout dítě
takové, jaké je, se všemi jeho přednostmi,
riziky a handicapy. Pokud vás úřad vybere,
nejprve vás vyzve, abyste se seznámili
s dokumentací dítěte, a sdělí vám všechny
relevantní informace. Poté budete mít do-
statek času vše rozvážit a rozhodnout se,
zda chcete s dítětem navázat kontakt.

11. Mohu dítě vrátit, pokud péči
o ně nezvládám?
Ano. Selhání pěstounské péče je však vět-
šinou  pro dítě, ale často i pro všechny
ostatní, velmi bolestivou záležitostí, proto
je třeba před přijetím dítěte  vše opravdu
dobře zvážit. O zrušení péče rozhoduje
vždy soud, a to na základě žádosti buď

pěstouna, nebo dítěte. Soud vždy přihlíží
k přání dítěte přiměřeně k jeho věku.

12. Dostanu jako pěstoun od státu
nějaký příspěvek na péči o dítě a odměnu
za svou péči?
Ano, náleží vám odměna pěstouna, příspě-
vek na péči o dítě, případně další dávky –
podrobné informace najdete na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí (www.mpsv.cz).

13. Jsem povinen přijímat biologic-
kou rodinu dítěte, které mám v pěstoun-
ské péči, ve své domácnosti?
Povinnost přijímat biologickou rodinu ve
své domácnosti pěstoun nemá. návštěvy se
mohou odehrávat v nějakém neutrálním, pro
dítě vhodném prostředí. Pokud jsou kontak-
ty s biologickou rodinou problematické, lze
požádat o radu a pomoc sociální pracovnici,
případně o asistovaný kontakt (právě za
účasti sociální pracovnice nebo psychologa).

14. Pokud jsem příbuzným (třeba
prarodičem) dítěte, které si chci vzít do
pěstounské péče, je to přednost?
Ano, pro dítě je optimální, pokud je svěřeno
do péče lidí, které zná. V tomto případě lze ta-
ké podat přímo návrh na svěření dítěte do
pěstounské péče k soudu, aniž by bylo nutno
žádat o zařazení do evidence žadatelů.
Příbuzným v současnosti také náleží všechny
odměny jako kterýmkoliv jiným pěstounům.�
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Sloupek Kam půjdeš, až se tady
začne hrát golf

Z vytunelovaných dětských domovů bude-
me mít golfová hřiště! Děti z ústavů skončí
na ulici! Pěstounů nikdy nebude dost. čes-
ké ústavní dítě čeká šikana nepřátelského
světa.
Pozoruji mediální provoz, vyprovokovaný
chystanou reformou ústavní péče, a musím
se usmát. Bez ohledu na více či méně
osobní pohnutky kritiků, bez ohledu na
příčiny nepořádné práce reportérů, bez
ohledu na důvody postojů politických
stran a jejich osobností, bez ohledu na
konzervativní uvažování části populace,
které se nechce představit si „svět jinak“,
bez ohledu na tohle všechno je jedna věc
jistá: kdybychom všichni věnovali jen polo-
vinu energie, vynaložené na vášnivé od-
sudky, ve prospěch profesionální podpory
a popularizace náhradní rodinné péče, té-
měř bychom se nemuseli o reformě bavit.
Strach, že „pěstounů nikdy nebude dost“
nebo že „nebudou kvalitně připraveni“, by
snad ani neměl důvod vyrůst.
Ale tak už to v čase změn chodí. člověk se
nejprve vysílí obavami vlastní duše, zasko-
tačí si na méně podstatném, aby na-
konec uzavřel kompromis. Sám
se sebou, s ostatními lidmi ko-
lem a se světem vůbec.
nebezpečí tohoto
lidsky vysvětlitelné-
ho a běžného po-
stupu je zjevné.
než kompromis vy-
hraje, můžou se dít
věci, které nepůjde ode-

stát. Bezděky mi to připomněl gracián
Svačina, mladý publicista, jenž vyšel z pro-
středí dětského domova:
„Děti v domovech,“ říká, „jsou z reformy
úplně vystresované. Bojí se, co s nimi bude.“
jak – co s nimi bude? nechápu.
„Tety vychovatelky jim totiž říkají: Oni nás
zavřou, děti, a kam vy půjdete? Takže si
děti počítají, kolik let před osmnáctými na-
rozeninami budou muset z domova odejít.
Do nejistoty, anebo dokonce na ulici.“
Do tohoto rozhovoru s graciánem
Svačinou jsem vždycky počítal se strachy
dospělých: se strachem o živobytí, se stra-
chem o to, zda zvládnou nový druh práce,
se strachem o schopnost nového systému
pružně zvládat vypjaté situace. jak je mož-
né, že jsem na strach dětí z reformy zapo-
mněl!? Až jsem se zastyděl. jenže koho by
napadlo, že si dospělí začnou brát děti jako
rukojmí? Že si budou hojit vlastní duše na
nerovném spojenectví s nimi? Že je vystaví
stresu kvůli vlastní (v podstatě profesionál-
ní) při?
etiketa golfu mimochodem takové jednání
přísně zapovídá.�

�Michal Růžička
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