
 

   Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

 

 

Milí příznivci Šafránu dětem! 

Přestože je krásný letní čas, a tak nás mnohdy slunce venku láká k radostem u vody, tým projektu 

Bezpečná síť nezahálí a pracuje na metodice, která by měla být nápomocna všem pomáhajícím 

profesionálům, kteří přijdou do styku s dětmi v přechodových situacích v jejich životě. 

Rádi bychom se s Vámi podělili o to, co pomáhající profesionálové v expertních skupinách diskutují jako 

problémové v oblasti přechodů dětí v náročných životních situacích. A také o to, jaká je napadají 

doporučení ke zlepšení stávajícího stavu. 

Experti z oblasti péče o děti volají po metodické podpoře pro všechny zainteresované odborníky pro 

tranzitní péči o děti v České republice. Současní pomáhající profesionálové jsou vzděláváni v „univerzální 

teoretiky“, kteří si mnohé dovednosti, potřebné pro výkon práce, osvojí až praxí. Dovednosti v oblasti 

tranzitní péče o děti jim však scházejí stále. Tranzitní péče o děti je téma, které není v ČR zcela 

uchopeno. 

Jedním z velmi často sdílených limitů tranzitní péče o děti v ČR byl zmiňován fakt, že v naprosté 

většině zařízení pro výkon ústavní výchovy v ČR nejsou zaměstnáni psychologové/terapeuti/krizoví 

interventi, kteří by měli být dětem v zátěžových situacích k dispozici. Externí spolupracující odborníci jsou 

součástí osvícenějších dětských domovů a jiných zařízení, nicméně mají často tak nabitý pracovní 

program, že se k dětem dostávají až s několikadenním/týdenním zpožděním, což už bývá zpravidla dost 

pozdě.   

Volání po psycholozích se objevovalo i v tématech naplňování náhradního rodičovství. Často 

zmiňovaným doporučením expertů bylo zavedení role psychologa-doprovázejícího náhradní rodinu po 

celou dobu realizace náhradní rodinné péče. 

V souvislosti s náhradní rodinnou péčí profesionálové opakovaně upozorňovali na nedostatečnou a 

mnohdy málo kvalitní přípravu budoucích osvojitelů a pěstounů. V souvislosti s faktem, že v současné 

době neexistuje jednotná metodika, která by upravovala přípravy pěstounů a osvojitelů, se můžeme setkat 

s přípravami velmi kvalitními, ale bohužel také často těmi, které budoucí náhradní pečující nepřipraví na 

specifické zátěžové situace, se kterými se mohou v naplňování svých rolí s dítětem setkat. 

V řadách našich expertních skupin se objevili i pomáhající profesionálové, kteří sami prožili své dětství 

v ústavním zařízení. Tito (a nejen ti) uváděli časté podceňování schopností dětí co do možnosti jejich 

dalších studií. Shodně doporučovali zavedení kariérového poradenství a podporu vzdělávací volby do 

ústavních zařízení. 

Z mnohého výše uvedeného vyplývá limit, který byl uváděn všemi účastníky našich expertních skupin, a to 

absence služby Doprovázení dítěte. V současné době existuje služba doprovázení pěstounů, která však 

nemá kapacitně možnosti saturovat dětem potřeby v jejich přechodových situacích. Dále je to služba 

pěstounům, sice „ve jménu prospěchu dítěte“, přesto je to služba určená právě pro ně. Chybí služba, která 

by primárně byla určena pro dítě. 

Toliko k odborným povzdechům i doporučením expertů pracujících s dětmi v náročných životních 

situacích. V příštím díle Šafránového listu Bezpečné sítě Vás seznámíme s konkrétními zkušenostmi a 

doporučeními odborníků z oblasti přechodových situací v životě dítěte.  



 

   Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. 

V závěru přikládáme (doufáme, že přehlednou) tabulku se zmíněnými limity a doporučeními. Zůstaňte 

s námi!  

Tým Šafránu dětem 

 

LIMIT DOPORUČENÍ 

Metodická podpora všem zainteresovaným 

odborníkům pro tranzitní péči o děti v ČR 

 

Zavést metodiku pro pomáhající profesionály – 

sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy, 

policisty,-  kteří přicházejí do styku s dětmi 

v přechodových situacích. 

Nedostatečná a mnohdy nekvalitní příprava 

budoucích pěstounů/osvojitelů 

 

Zavést jednotnou metodiku příprav budoucích 

osvojitelů a pěstounů v ČR se stejnými 

podmínkami ve všech krajích ČR. Průběžná 

kontrola kvality realizace příprav. 

Absence psychologů v dětských domovech. Zaměstnat psychology v dětských domovech 

alespoň na částečný úvazek. 

Současný systém vzdělávání pomáhajících 

profesionálů v „univerzální teoretiky“ 

 

Praktické vzdělávání pomáhajících profesionálů ve 

smyslu (prožitkových, sebezkušenostních) výcviků, 

nikoli teoretické vzdělávání 

 

Nedostatek pěstounských a hostitelských rodin.  

Nezájem orgánů sociálně právní ochrany dětí a 

dětských domovů o hostitelskou péči 

 

 

Podceňování schopností dětí co do možností studií 

 

Podpora a oceňování dětí pedagogickými 

pracovníky v ústavních zařízeních pro děti. 

Kariérové poradenství – podpora vzdělávací volby 

pro děti v dětských domovech 

Nejistota dětí (i pomáhajících profesionálů – zejm. 

přímých pracovníků) při čekání na přechod do 

jiného prostředí – chybí služba doprovázení dítěte 

v jeho měnícím se prostředí 

 

Služba Doprovázení dítěte v jeho měnícím se 

prostředí – dávat dětem vědět, že se situace řeší (a 

jakým způsobem), aby nebyly v nejistotě, 

doprovázet je v jejich přechodech do nového 

prostředí, doprovázet je v jejich adaptaci na nové 

prostředí. Pečovat o sociální pole dítěte. 

 

 


