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od svých osmnácti let žiji v zahraničí, a tak
mám možnost situaci doma v České republice
sledovat nejen z bezprostřední blízkosti skrze
rodinu a nadaci, ale také z odstupu. Jako kaž-
dému člověku, který není dlouhodobě vtažen
do nějaké situace, umožňuje mi tento odstup
jistý nadhled. Navíc - jsem svého druhu kos-
mopolita a ráda se nechávám inspirovat, jsem
otevřená myšlenkám, nápadům a strategiím,

které ve světě potkávám. To platí samozřejmě i pro oblasti, kterým
se dlouhodobě věnuje Nadace Terezy Maxové dětem, péči o děti
nevyjímaje.
ať už jsem žila v Dánsku, ve spojených státech nebo ve Francii,
ze zběžného pohledu mi přišlo, že tyto země nemají takové potíže
se systémem ochrany dětí, jaké máme my. ale podrobnějším studi-
em člověk zjistí, že i oni mají problémy, jen jim zjevně věnují větší
pozornost a více státních prostředků.
Jsem moc ráda, že Vám prostřednictvím tohoto čísla Edice
Otvíráme můžeme otevřít dveře do zahraničí: ke zkušenostem ko-
legů v jiných zemích, k jejich dobré praxi, k jejich kritickým úva-
hám. Doufám, že i Vám budou inspirací!

Tereza Maxová

Editorial Vážené čtenářky 
a vážení čtenáři, 
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Otvíráme Zůstaňme kritičtí, ale buď   
Pak se zas staneme premianty

Jestliže řešíme nějaký problém, který už řešil (a vyřešil) někdo před námi, 
má smysl, abychom jeho řešení detailně prostudovali, protože s vysokou prav-
děpodobností obsahuje postupy, které by nám mohly pomoci, a pokud je 
rovnou nelze převzít, mohly by nás aspoň inspirovat? A pokud se vydáváme 
na neznámou půdu, má smysl naslouchat radám a doporučení těch, kteří se 
na ní pohybují už desítky let?

Není pochyb o tom, že na takhle obecně
formulované otázky by 99 procent lidí od-
povědělo „ano“, protože je to v souladu se
zdravým rozumem.
Potíž nastane ve chvíli, kdy se z obecného
stane konkrétní. Například péče o ohrože-
né děti. Přístupnost a otevřenost je tatam,
místo ní nastupuje u podstatné části zain-
teresovaných odmítání a hledání důvodů,
proč něco takového naopak vůbec nemá
smysl.
aby nedošlo k omylu: skepse a pochybnos-
ti o tom, jestli bude nový systém fungovat,
patří k fenoménu opouštění starých jistot
a nijak se tím nelišíme od jiných zemí,

v tom jsme normální evropský národ, ani
horší ani lepší než jiné.
Jan Pfeiffer, psychiatr a expert na deinsti-
tucionalizaci péče se zkušeností z řady ze-
mí, tu však jeden rozdíl vidí: 
„Odpor vůči civilizačním procesům v péči
o ohrožené děti, který můžeme pozorovat
v ČR, je svou intenzitou, organizovaností
a řekl bych až zavilostí dosti unikátní. i to,
jak na obhajobu existujícího systému vy-
stupují některé politické figury, se vymyká
mé zkušenosti z jiných zemí.
Jsme myslím jedinou zemí z nových člen-
ských zemí EU, která nemá zákonem sta-
novenu hranici přijímání dětí do ústavní



péče. Většinou se jedná o děti do tří let,
někde do 6 let. V Polsku plánují zákonnou
hranici posunout na 12 let.
Jsme zároveň jedinou novou členskou ze-
mí, která má komunistickou stranu jako
stranu parlamentní. Myslím, že onen odpor
k reformám v ústavní péči je součástí širší-
ho fenoménu paternalistické víry v institu-
ce, staré pořádky, nepochopení konceptu
lidských práv.
součástí tohoto fenoménu je i výrazná cit-
livost na kritiku z vnějšku. Jakou bouři od-
poru sklidila paní Rowlingová na svůj ko-
mentář ohledně umísťování dětí do
klecových lůžek, jistě ještě každý pamatu-
je. Či odpor k rozsudku štrasburského sou-
du ohledně diskriminační povahy praktic-
kých škol. Domnívám se, že se jedná
o fenomén premianta základní školy (post-
komunistických zemí), který se ocitne na
gymnáziu, kde najednou zjistí, že již pre-
miantem není. Může se pak více do sebe
uzavřít, nebo dokonce přestat chodit do
školy, aby si udržel svůj sebeobraz výji-
mečnosti.“
a právě onen „sebeobraz výjimečnosti“,
přesvědčení o vlastním premiantství, je
něčím, čeho se potřebujeme zbavit. Což se
snadno řekne, udělá hůře. ale cesta tu je:
„Je potřeba hned od začátku intenzivně
pracovat s těmi, kteří jsou součástí institu-
cionálního systému. Je potřeba jim přede-
střít perspektivu nových služeb a možné
jejich místo v nich. Je také potřeba, aby si
skeptici na vlastní oči mohli ověřit, osahat,
jak to může fungovat jinak v místech
„dobré praxe“, kde je již systém po „trans-
formaci“. Je potřeba otevřeně mluvit
i o špatných zkušenostech z historie trans-
formace a o tom, jak se technologie trans-
formace z takovýchto selhání poučila a vy-

tvořila know-how, jak jim předejít,“ říká již
citovaný Jan Pfeiffer. a dodává:
„k vysvětlení toho, že kritika není mířena na
pracovníky, ale na systém, často používám
příměr s výměnou auta. auto už dosloužilo,
ale řidič zůstává v novém autě tentýž. Možná
bude potřebovat zacvičení, nějaké nové zna-
losti a dovednosti, ale řídit může dál.“
Potřebujeme zkrátka víc zdravé zvědavosti,
víc nezkreslených informací, víc skutečné-
ho zájmu o to, jak to dělají jinde. a také víc
sebevědomí, díky němuž nebudeme kritic-
ké připomínky vnímat jako útok, nýbrž ja-
ko snahu pomoci.
Na tom, zda a jak rychle dokážeme tuhle
myšlenku přijmout, bude z velké části zá-
viset úspěch reformního snažení, na jehož
konci má být po všech stránkách lepší svět
pro děti, které nemají tolik štěstí, aby
mohly trvale vyrůstat v harmonickém pro-
středí vlastní rodiny.
Nakročeno ke skutečnému premiantství
v téhle oblasti už máme.

�-red-
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 me zvědavější. 
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Rozhovor Česká reforma není dokon    
nejlepší zájmy dítěte

Začněme v České republice: můžete
zhodnotit stav péče v období po refor-
mě? Vidíte nějaké slabiny? Jaké další 
kroky by měly být nadále učiněny?
Český systém byl a stále je postaven na
ústavní péči. Ta byla velmi pokroková v do-

bě svého vzniku v 19. století a bezpochyby
zachránila statisíce dětí. Zajistila jim stra-
vování, ošacení, vzdělání i přístřeší. V polo-
vině dvacátého století se však začaly obje-
vovat výzkumy poukazující na nepříznivé
dopady institucionální péče na dětské osu-

Chris Gardiner zasvětil péči o ohrožené děti značnou část svého života. 
Zná detailně fungování systémů péče o ohrožené děti v mnoha evropských
státech a podílel se na přípravě reforem v několika z nich. Jaké jsou slabiny
české reformy? A v čem se liší situace u nás a na Ukrajině?

Vědecké poznatky vedly k tomu, že mnohé státy zrevidovaly své systémy 
péče o děti a začaly hledat cesty k zajištění péče o děti založené na rodině, 
říká Chris Gardiner
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dy a jejich vývoj. Výzkum vyzdvihl význam
emočních vazeb dětí k jejich pečovatelům.
Pro některé čtenáře je možná známý vý-
zkum harryho harlowa nebo pojednání
Johna Bowlbyho o vztahovém poutu.
Přední českoslovenští vědci, jako Matějček
nebo langmeier, také varovali před škodli-
vými efekty ústavní péče. 
V současné době je ve většině zemí západ-
ní Evropy zakázáno umisťovat nejmenší
děti do zařízení rezidenční péče. Ve stá-
tech bývalého sovětského bloku, jako je
srbsko, Gruzie, Rumunsko, Polsko,
slovinsko nebo slovensko došlo k rapidní-
mu pokroku a velkým změnám.

Český systém péče o děti je stále postaven
na doktríně, že pouze odborníci a instituce
jsou schopni dát dětem tu nejlepší péči.
argumentem bylo, že pro dítě je lepší ode-
brat ho jeho původní rodině a umístit ho
do „emočně neutrálního“ prostředí institu-
cí. Celý koncept emoční neutrality je však
zavádějící. Naši slovenští sousedé používa-
jí termín „emočně sterilní prostředí“
a myslím, že to se mnohem lépe blíží popi-
su reality, jak ji vnímá dítě. Neříkám, že li-
dé, kteří pracují v ústavních zařízeních, ne-
mají rádi děti nebo neukazují své pocity.
Pouze to, že vztahy vytvořené v dětských
domovech nejsou „reálné“- není to ten typ

   alá, ale prosazuje 
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vztahu, který dítě potřebuje, výhradní
vztah, intenzivní vzájemné spojení.
Zaměstnanci těchto institucí se samozřej-
mě v posledních letech snažili zlepšit svou
práci a přiblížit ji prostředí rodiny. Posun
v přístupu zaměstnanců ale nemůže dětem
nahradit reálný rodinný život, ať už jsou
personální poměry jakkoliv dobré.
Mnohé výzkumy ukazují, že po třech le-
tech je dítě až o rok opožděné po všech
stránkách svého vývoje. Na začátku deva-
desátých let vznikl Fond ohrožených dětí,
který přispěl k tomu, že téma opuštěných
dětí získalo u veřejnosti pozornost. V po-
čátku svého působení se fond snažil umis-

ťovat děti z dětských domovů do pěstoun-
ských rodin. Přišli také s myšlenkou založit
klokánek. Bylo uvolněno značné množství
státních zdrojů a následovaly další podob-
né projekty. Při dětských domovech byla
zřizována Zařízení pro děti vyžadující oka-
mžitou pomoc (ZDVOP). Změna názvu zá-
konitě nepřináší změnu praxe a prostředí,
a slabý legislativní rámec nezaručil ochra-
nu základních práv dětí a zajištění péče,
která by byla v souladu s nejlepšími zájmy
dítěte. Doslechl jsem se mimo jiné, že exi-
stovala možnost čerpat podporu ze dvou
ministerstev na jedno a totéž dítě.
V České republice existovala celá řada dal-
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ších neziskových organizací, které se vě-
nují péči o ohrožené děti a propagaci pěs-
tounské péče. Zvláště lidé z těchto organi-
zací dlouho volali po reformě systému
péče o děti, tak, aby existovala podpora
ohroženým rodinám a v první řadě byla
snaha zamezit jejich rozpadu. Existující
pěstounské rodiny nebyly dostatečně při-
pravené a vytrénované, nedostávalo se jim
také potřebné podpory a profesionálního
zázemí. Docházelo proto občas k přerušení
pobytu v pěstounské rodině a opětovnému
umístění dítěte do ústavní péče.
Pěstounská péče byla obvykle vnímána ja-
ko „kvazi-adoptivní“ a v některých přípa-

dech byl kontakt s biologickými rodiči mi-
nimální nebo nežádoucí. Většina dětí, kte-
ré opustí pěstounskou péči, jde zpět domů
ke svým biologickým rodičům. Ptám se
proto, zda by nemělo být učiněno více pro
to, aby se tam mohly vrátit dříve. Velká
část dětí v systému péče je romského pů-
vodu, ale jaké procento je v pěstounské
péči? Měli by pěstouni mít oprávnění od-
mítnout přijetí romského dítěte do péče?
Ve většině zemí by v takovém případě ni-
kdy nebyli schváleni jako pěstouni.
Bylo také nutné dobře nastavit krátkodo-
bou placenou pěstounskou péči jako alter-
nativní systém, což by znamenalo, že děti
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budou umístěny v rodině, než pro ně bude
nalezeno dlouhodobé řešení. Zahraniční
zkušenosti ukazují, že se děti mohou často
navrátit do své původní rodiny, popřípadě
k některému členovi širší rodiny (příbuzen-
ská pěstounská péče). Připravit pěstouny
na spolupráci s biologickými rodiči je klí-
čové, vzhledem k tomu, že jde zároveň
o trénink i podporu. špatně připravený zá-
kon o krátkodobé pěstounské péči prošel
v roce 2006, ale měl mnoho slabých míst
a používal se zřídka.
Vědělo se, že děti vyrůstající v ústavní péči
mají v dospělém životě mnoho problémů,
což prokázala i celá řada českých výzkumů.
Dlouhodobé výzkumy Matějčka, kovaříka

Chris Gardiner
Stál u založení Národní asociace pro 
pěstounskou péči ve Velké Británii v roce
1 974. Podílel se na zrodu mezinárodní
organizace pěstounské péče
(International Foster Care Organisation –
IFCO), kde vystřídal řadu vedoucích 
pozic a v níž dodnes působí. Po odchodu
do předčasného důchodu se odstěhoval
na Ukrajinu, kde v pozici projektového
manažera UNICEF Ukrajina připravoval
národní akční plán deinstitucionalizace
péče o děti. V roce 2000 se přestěhoval
do České republiky, kde se na částečný
úvazek věnuje dobrovolnictví pro IFCO.
Působí jako konzultant pro reformy 
spojené s péčí o ohrožené děti v zemích
východní a střední Evropy. 



TENTO ČasOPis JE TišTěN Na EkOlOGiCkéM PaPířE 13

a Bubleové sledovaly širokou skupinu dětí
v dětských domovech, sOs vesničkách,
dlouhodobé pěstounské péči, děti naroze-
né z nechtěných těhotenství. kontrolní
vzorek přinesl jasné důkazy. Příliš se ale ne-
změnilo a reformy v sousedních státech
byly ignorovány nebo shledány jako nepo-
třebné. V roce 2007 byl zveřejněn průzkum
Oddělení prevence kriminality Ministerstva
vnitra, poukazující na vysoké procento zlo-
činů u dětí. Způsobilo to krátkou mediální
bouři, ale opět se příliš nezměnilo.
Mám osobní zkušenost s protireformní
lobby, která požadovala rozsáhlý výzkum
popírající, že by český systém péče o děti
potřeboval nějakou zásadní změnu. O pěs-

tounské péči byly šířeny děsivé historky,
veřejné i politické mínění bylo manipulo-
váno. skutečnost, že sousední státy úspěš-
ně reformovaly své systémy péče o ohro-
žené děti, byla ignorována, a zahraniční
experti vnímáni jako nepřátelé. Chránili ti-
to lidé své vlastní impérium a práci, nebo
mysleli na zájmy dětí?
Toto je pozadí, tak jak ho vidím. V roce
2010 byl Miloslav Macela dosazen na
MPsV a pustil se do své práce se znalostí
věci, vizí, energií a skutečnými schopnost-
mi. Po monumentálním boji a prezident-
ském vetu mnohokrát pozměněná legisla-
tiva konečně prošla v prosinci 2012.
Macelovo politicky motivované propuštění
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v červnu 2013 je ostuda a tragédie. Bývalá
ministryně práce a sociálních věcí ludmila
Müllerová veřejně chválí, jakého pokroku
bylo díky reformě dosaženo, ale přitom
odvolala jejího architekta!
Zavedení systému krátkodobé placené pěs-
tounské péče bylo dlouho odkládáno, ale
ukazuje se, že je to opravdový úspěch. řád-
né smluvní ujednání pro pěstouny, které
ošetřilo finanční záležitosti, stanovilo pra-
covní status, přípravu a trénink a reaguje
na potřeby pěstounů, je vítanou změnou.
klíčovou změnou bylo také zavedení man-
datorních procedur a standardů u aktivit
provozovaných orgány sociálně-právní
ochrany dětí (OsPOD). Přestože zaměst-
nanci OsPOD jsou vnímány jako přítěž, za-
jišťují větší transparentnost, jasnější cíle
a pomáhají k lepšímu posouzení kvality
a hodnocení výstupů. Je potřeba více soci-
álních pracovníků, kteří byli i přislíbeni, ale
zdá se, že postupovat to bude pomalu.
Další nezbytnou reformou bylo to, že pení-
ze „jdou za dítětem“. To bude bezpochyby
přijímáno s nevolí u těch, kteří spravovali
centralizované granty, a přispěje to k od-
stranění zdvojeného získávání zdrojů.
Reforma platí teprve sedm měsíců a není
pochyb, že přijímání změn má nějaké mou-
chy, ale tyto změny jsou jednoznačně
V NEJlEPšíM ZÁJMU DíTěTE.
a co bych rád viděl jinak? Rád bych viděl větší
podporu příbuzenské pěstounské péči, která
se v mnoha zemích jeví jako nejúspěšnější typ
pěstounství. Také bych rád viděl závazek k to-
mu, aby dítě bylo v centru veškerého pláno-
vání, a závazek k detailnímu meziresortnímu
posuzovacímu procesu rodin. společné stan-
dardy a detailní národní schéma pro trénink,
posuzování a schvalování nových pěstoun-
ských rodin by byly žádoucí.

a co diagnostické ústavy? Jiné státy se bez
nich obejdou, a proč by ke komplexní dia-
gnostice nemohlo dojít v rodině? Obávám
se, že po stanovení diagnózy někdy nejsou
hlavním kritériem potřeby dítěte, ale to, kte-
rý dětský domov má zrovna volnou kapacitu.

Jedním z argumentů oponentů reformy
bylo to, že nebude dostatek kvalitních
pěstounských rodin. Souhlasíte s tím?
Nesouhlasím.

Ptali jsme se celé řady pracovníků z regi-
onálních OSPOD, jak reformu zvládají.
Většina z nich ji hodnotí jako nepřiprave-
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nou. Vidíte nějaké chyby, které vedou
k tomuto hodnocení, nebo jde jen o počá-
teční problémy?
Rychlá změna, nové standardy a procedu-
ry, plus náročnější metody práce s nedo-
statečným počtem zaměstnanců... to bude
vždy obtížné. Je potřeba více proškolených
sociálních pracovníků.

Strávil jste mnoho času studiem 
i praktickým poznáváním systémů pěs-
tounské péče v zahraničí. Co mají 
společného a v čem se naopak obecně 
liší?
speciální týmy pro adopci a pěstounskou

péči. Národní schéma pro trénink, posu-
zování a schvalování nových pěstoun-
ských rodin. Výše přídavků/platů.
svépomocné skupiny pěstounů a mladých
lidí. Odhodlání dostat děti zpět do biolo-
gické rodiny, pokud je to v jejich nejlep-
ším zájmu. Pokud to není možné, tedy ry-
chlé naplánování a rozhodnutí nalézt
náhradní trvalé umístění pro dítě.
Pěstouni spolupracující s biologickými ro-
diči dítěte na tom, aby získali zpět své dí-
tě. Podpora a trénink pěstounů.
Přesvědčení, že žádné dítě není tak pro-
blematické, aby nemohlo být umístěno do
výchovného prostředí rodiny.
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Od expertů slýcháváme: rádi bychom byli
jako Švédsko (Slovensko, Polsko, Británie
atd.). Vidím v tom nicméně nedorozumě-
ní. Můžete udělat krátký přehled, jak
systémy péče o děti fungují v modelo-
vých zemích?
To je velmi složitá otázka, která by vyda-
la na samostatný článek. Velkou odliš-
ností je, že v některých státech se mohou
rodiče a mladiství obrátit s žádostí o po-
moc na lokální „pěstounské týmy“. Dojde
k vypracování plánu, často není zahrnut
ani soud, a umístění jsou rychlá. Základní
přístup je: Jak vám můžeme pomoci?
Nikoliv jak vás obvinit, odsoudit a ode-
brat vám dítě.

Naše země má dlouhou tradici ústavní pé-
če. Přetrvává tento systém ještě v dalších
evropských společnostech?
ano, ale všechny usilují o reformu, nejen
pro děti, ale i pro dospělé. Obávám se, že
v důsledku těchto reforem končí děti se
znevýhodněním „reinstitucionalizovány“
v menších jednotkách, které jsou popiso-
vány jako blížící se rodině, ovšem o sku-
tečné rodiny se nejedná.

Věnoval jste mnoho úsilí práci na
Ukrajině. Jak se daří tamější společnosti?
Dovedu si představit, že v naší zemi se
běžně objevuje názor: Ukrajinci musí být
mnohem horší než Češi...
Odešel jsem do předčasného důchodu ze
zaměstnání ve Vzdělávacím oddělení
v londýně v roce 1996. V letech 1997 až
2000 jsem pracoval pro UNiCEF na
Ukrajině na poloviční úvazek za tamější
plat. Jako projektový manažer jsem navr-
hoval změnu systému péče o děti v nejroz-
sáhlejší zemi Evropy. Bylo tam 170 000 dě-

tí v ústavní péči ve více než tisíci zařízení.
součástí Národního plánu bylo budovat
další, na což naštěstí neměli peníze!
Pěstounská péče zde nebyla, a neexistoval
pro ni ve zdejším jazyce dokonce ani výraz.
První schéma pro pěstounskou péči vzniklo
v roce 2000 vydáním prezidentského de-
kretu. Nové zákony přišly později. Někteří
lidé, kteří měli co ztratit, byli velmi šťastni,
když jsem v roce 2000 odjížděl. spustil
jsem na Ukrajině mimo jiné práci The
European Children´s Trust, která se pozdě-
ji přeměnila na EveryChild, a nyní funguje
jako ukrajinská nezisková organizace pod
jménem Partnerství pro každé dítě.
Po Oranžové revoluci prezident podrobil
zemi velkým změnám. V jeho prvním prezi-
dentském projevu zaznělo, že počet dětí
v ústavní péči je ostudou národa. Zavřel se
do jedné místnosti se všemi zástupci regi-
onálních vlád, aby jim osvětlil, jak moc je
země zaostalá, a seznámil je s plány do bu-
doucna.
Politické změny s sebou nesly i některé
nezdary. V červnu 2010 organizace
EveryChild zareagovala na oznámení nové-
ho ukrajinského premiéra, který přislíbil
zdroje na obnovu a rozvoj dětských domo-
vů na Ukrajině. EveryChild s UNiCEF a dal-
šími neziskovými organizacemi důrazně na
veřejnosti apelovaly, aby nedocházelo k fi-
nancování nových ústavů a došlo k posunu
v podpoře a posilování rodin. Původní ná-
vrh nového premiéra zahrnoval pověření
lokálních autorit k tomu, aby děti z chu-
dých rodin mohly být posílány na studia
do nově zřízených ústavů pro sirotky.
šest týdnů po veřejném protestu oznámil
ministr pro rodinu, mládež a sport, že žádné
další ústavy nebudou zřizovány a že se další
vývoj bude ubírat směrem k systému rezi-
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denční péče pro sirotky a děti bez adekvát-
ního rodinného zázemí. To bylo vítězství
neziskového sektoru a veřejného mínění!
Zavedení pěstounské péče, sdružení matek
a dětí, programů na podporu rodiny, inte-
grovaného systému plánování služeb,
systému regulace přístupu a revize všech
případů dětí umístěných v ústavech zna-
menala, že počet dětí v ústavní péči se sní-
žil ze 170 000 na 95 000 z celkového počtu
8 000 000 dětí, které na Ukrajině žijí.
Pořád je zde spousta práce, ale existuje tu
odhodlání a neziskové organizace mají ob-
rovský drive, co se týče změn. Někteří za-
městnanci ústavů se obávají o svou práci
a snaží se blokovat změny. V některých ma-
lých městech aktivně nabízejí volná místa.

Zmiňoval jste, že ve Velké Británii se
v oblasti pěstounské péče začíná prosa-
zovat privátní sektor. Může být privátní
sektor podle vašeho názoru v budoucnu
jedním z klíčových aktérů při hledání 
nových řešení?
když Margaret Thatcherová poprvé uvedla
koncept nezávislých poskytovatelů pěs-
tounské péče (iFP), byl jsem naprosto proti.
Jsou charity zřízené za účelem dosažení zis-
ku a naopak ty, jejichž primárním cílem není
dosažení zisku (to je povinné ve skotsku).
Změnil jsem názor, když jsem viděl výsled-
ky, jakých dosahují při práci s dětmi. Tím,
jak se pěstounství stává v Británii domi-
nantní službou, je do ní umisťováno stále

více rizikových dětí. Jen minimum dětí ne-
ní v Británii shledáno jako vhodné pro pěs-
tounství, a mnoho problémových teenage-
rů by se jinak pohybovalo mnoha různými
zařízeními.
lokální autority odpovídají za umístění a fi-
nancování péče o ohrožené děti, mnohé
zvolí dražší nezávislé poskytovatele pěs-
tounské péče nebo vlastní pěstouny.
Důležité je, že jak lokální autority, tak ne-
závislí poskytovatelé pěstounské péče pod-
léhají stejnému národnímu inspekčnímu
systému, který zaručuje vysoký standard
péče. Umístění k nezávislým poskytovate-
lům pěstounské péče je obvykle dražší (stá-
le však o poznání levnější v porovnání s re-
zidenční péčí), jedná se ale o menší počet
případů, a navíc tito poskytovatelé nabízejí
řadu specifických služeb pro rizikové děti.
Tito pěstouni jsou velmi dobře proškoleni,
relativně dobře placeni, jsou na ně kladeny
vysoké nároky a dosahují velmi dobrých
výsledků. s odpovídajícím legislativním,
regulačním a kontrolním rámcem mohou
nezávislí poskytovatelé pěstounské péče
fungovat dobře ve kterékoliv zemi a mno-
hé evropské země podobné modely využí-
vají. Mohlo by to fungovat tady? Odpověď
by mě zajímala!

�Michal Růžička

Chris Gardiner v roce 1972
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Mezi hlavní charakteristiky péče o děti ve
státech střední a východní Evropy patří
rostoucí počet dětí mimo svou původní ro-
dinu, vysoký podíl dětí umístěných
v ústavních zařízeních a slabá tradice v ob-
lasti alternativních řešení péče o ohrožené
děti (například pěstounská péče). Tyto stá-
ty zároveň následují příklady rozvinutých
zemí a snaží se směřovat k trendu mimoú-
stavní péče o děti. 
V zemích západní Evropy je naopak 
procento dětí umístěných v ústavech 
relativně malé a je zde silně rozvinuta 
tradice pěstounské péče i dalších 
alternativních forem péče o děti. 
Práva pěstounů se v jednotlivých státech
této části Evropy liší, tato péče 
vesměs spadá do kompetencí místní 
samosprávy. 
Naopak významnou roli sehrává stát v se-
verských zemích, kde je hlavním propagá-
torem pěstounské péče a podílí se i na její
profesionalizaci. 
V Evropě lze identifikovat řadu typů pěs-
tounské péče, které se snaží naplňovat po-
třeby dětí i jejich rodin.

Příbuzenská pěstounská péče
Dítě je svěřeno do péče někomu z dospě-
lých příbuzných. Jde o nejstarší formu péče
o děti, které nemají odpovídající zázemí ve

svých rodičích, a proto je v mnoha zemích
tradičně podporována.

Tradiční pěstounská péče
Pěstounská rodina pečuje o dítě, které ne-
má odpovídající zázemí v biologické rodi-
ně, ale nijak se nevymyká psychickým sta-
vem a vývojem svým vrstevníkům.

Specializovaná pěstounská péče
Pěstouni musí být speciálně proškoleni
a v rámci denního kontaktu s dítětem pou-
žívají zvláštní terapeutické postupy. Tento
typ péče je určen pro děti, které mají zá-
važné emoční, mentální nebo fyzické potí-
že.

Profesionální pěstounská péče
Pěstounství je pojímáno jako profesní akti-
vita, ohodnocená platem. U tohoto typu
péče se od pěstounů očekává, že mají kva-
lifikaci v některém z oborů spadajících do
sociální oblasti (speciální pedagogika, psy-
chologie, sociální práce apod.).

Krizová pěstounská péče
Dítěti je poskytnuto dočasné zázemí v prů-
běhu krizové situace. Tato péče trvá do té
doby, než se krizová situace vyřeší a sta-
noví se systém kontroly v původní biolo-
gické rodině.

Orientace Evropské modely
pěstounské péče

Evropa patří spolu s Austrálií a Kanadou k místům, kde je péče o děti bez 
rodinného zázemí na vysoké úrovni. V rámci jednotlivých evropských států se
však kvalita této péče značně liší. Zatímco skandinávské země patří v této 
oblasti mezi lídry, státy jižní a východní Evropy jsou v otázkách péče o děti
mnohem konzervativnější a méně rozvinuté. 

Cílem výzkumu Foster care models in Europe, který vedla Maja Laklija a reali-
zovala organizace Forum for quality foster care, bylo zmapovat existující ev-
ropské modely péče o ohrožené děti. Přinášíme výběr z výzkumu
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Odlehčovací pěstounská péče 
Tento typ péče se obvykle vztahuje ke
krátkodobým časovým úsekům, jako je na-
příklad víkend nebo půldenní pobyt, ve
kterých si speciálně proškolení pěstouni
berou těžce postižené děti, aby ulevili je-
jich biologickým rodinám od každodenní
psychické i fyzické zátěže.

Podpůrná pěstounská péče
Pěstounské rodiny poskytují sociální pod-
poru, ať už emoční nebo například infor-
mační, biologickým rodinám dětí v tíživých
životních situacích.

Privátní pěstounská péče
Rodiče ohroženého dítěte najdou náhradní
pěstounskou rodinu vlastní cestou, bez vy-
užití systému sociálního zabezpečení.

kromě těchto nejobvyklejších typů pěs-
tounské péče je možné v jednotlivých ev-
ropských státech najít další specifické vari-
anty. V srbsku například existuje možnost
umístění ohroženého dítěte společně s je-
ho biologickou matkou. Z hlediska okol-
ností, za kterých je dítě umístěno do pěs-
tounské péče, se rozlišuje mezi
dobrovolným umístěním dítěte, se souhla-
sem biologických rodičů, a umístěním
z rozhodnutí soudu.
Jednou z klíčových podmínek kvalitního
systému pěstounské péče je efektivní
systém získávání motivovaných pěstounů
a další práce s nimi, včetně monitoringu.
a jak se liší v jednotlivých státech podmín-
ky pro udělení licence k pěstounství na zá-
kladě toho, o jaký model péče se jedná? Ve
skotsku, Polsku a některých zemích
Rakouska nemusí procesem náboru a pro-
školování projít rodiny, které vykonávají
příbuzenskou pěstounskou péči.

samozřejmě i tyto rodi-
ny podléhají monito-
ringu kontrolních or-
gánů. Naopak ve
švédsku jsou si před

zákonem všichni rov-
ni, a bez ohledu na to,

zda je se svěřeným dítětem
pojí příbuzenský vztah, musí

všichni potenciální pěstouni absolvo-
vat stejnou proceduru.

instituce, které odpovídají za propa-
gaci pěstounství, nábor rodin, jejich

vzdělávání a monitorování, se taktéž
v jednotlivých státech liší. Jsou to státní
orgány, neziskové organizace, ale i lo-
kální autority.

�-red-
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a jak je tomu uzpůsobena legislativa?
Zákon jasně nestanoví, jak postupovat,
pokud návrat do původní rodiny není
v nejlepším zájmu dítěte, a není proto pre-
ferovaným řešením. k takovým případům
samozřejmě dochází a dlouhodobá pěs-
tounská péče není nijak výjimečná. až de-
set procent dětí svěřených do pěstounské
péče v raném věku vyrostlo v pěstoun-
ských rodinách.
V roce 1993 byla ustanovena funkce dět-
ského ombudsmana, který zastupuje zájmy
dětí ve společnosti a sbírá informace o je-
jich potřebách a právech. Ombudsman
každý rok podává vládě zprávu o stavu
dětské problematiky v zemi a upozorňuje
na možné legislativní úpravy, které by při-
spěly ke zlepšení situace.
Gunvor anderssonová dodává, že v porov-
nání s ostatními státy je švédská legislativa
týkající se pěstounské péče poměrně přís-
ná. „Neregulovaná privátní pěstounská pé-
če je nezákonná. i příbuzenstvo, včetně
prarodičů, musí informovat místní úřady,
musí souhlasit s podrobným prověřením
a pravidelnými návštěvami, pokud si chce
vzít děti do pěstounské péče.“
Na rozdíl od řady ostatních evropských ze-
mí mají místní úřady ve švédsku k dispozi-
ci také tak zvané smluvní pěstounské rodi-
ny, které jsou ve výjimečných případech
připraveny poskytnout dětem krátkodobou

péči. Tyto rodiny jsou připraveny ubytovat
určitý počet dětí, a jsou placeny i v přípa-
dě, že místa nejsou využita.
V praxi se tedy dá hovořit o třech základ-
ních typech pěstounské péče ve švédsku –
tradiční, příbuzenské a emergentní péči.
kontakt dítěte s původní rodinou je pova-
žován za prioritu u všech tří typů pěstoun-
ské péče.

Je adopce řešení? Ve Švédsku nikoliv
Ve švédsku neexistuje možnost, aby dítě

Švédsko Péče o ohrožené děti: Prior    
s původní rodinou

Profesorka Gunvor Anderssonová z Univerzity Lund přibližuje
situaci v jedné ze skandinávských zemí

„Péče o děti ve Švédsku spadá primárně do oblasti veřejného sektoru, role 
neziskových organizací je spíše okrajová. Co se týče pěstounské péče, hlavním
cílem je opětovné sjednocení rodiny, tedy návrat dětí k jejich biologickým 
rodičům,“ říká Gunvor Anderssonová.
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bylo adoptováno, pokud k tomu nedají
souhlas jeho biologičtí rodiče. Od roku
1970 dalo tento souhlas minimum rodičů
a svobodných matek. „adopce není ve
švédsku vnímána jako vhodný nástroj ná-
hradní péče o děti, a pokud chce někdo ve
švédsku adoptovat dítě, jedná se v na-
prosté většině o mezinárodní adopci,“ říká
profesorka z lundské univerzity.

Institut „kontaktní osoby/rodiny“
součástí švédského systému péče o rodinu
je tzv. „kontaktní osoba/kontaktní rodina“,
která slouží jako podpůrná služba pro děti
do 18 let a jejich rodiny. Právo zažádat
o pomoc má kdokoliv, ovšem o přidělení
kontaktní osoby/rodiny rozhoduje místní
odbor sociálního zabezpečení. Práce kon-
taktních osob/rodin je založena na dobro-
volné bázi, ale dohlíží na ni stát. kontaktní
osoby jsou běžní občané, kteří mají dosta-

tek volného času a chuť pomáhat potřeb-
ným dětem a jejich rodinám při řešení slo-
žitých sociálních situací.
„V praxi to probíhá tak,“ říká Gunvor
anderssonová, „že potřebné dítě navště-
vuje svou kontaktní osobu/rodinu, napří-
klad o víkendu nebo na několik dní
o prázdninách, pokud nemá odpovídající
zázemí ve své biologické rodině. U starších
dětí funguje tento kontakt spíše na denní
bázi. Dítě do rodiny nebo za kontaktní
osobou dochází, a ta mu pomáhá například
s přípravou do školy nebo nějak konstruk-
tivně využívat volný čas. Podobný model
funguje také ve Velké Británii, ale oproti
švédsku je mnohem méně využívaný.“

�-šin-

    itou je kontakt 
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Kdy se v Itálii spustila reforma v oblasti
péče o ohrožené děti a jaké byly její 
klíčové momenty? 
Ohrožené děti se v itálii dostaly do centra
pozornosti hned po druhé světové válce,
která způsobila, že se tisíce sirotků a opuš-
těných dětí dostaly do ústavů. V roce 1960
jejich počet vystoupal až na tři sta tisíc.
V roce 1947 představovaly děti mladší pat-
nácti let až třetinu celkové populace a dět-
ská úmrtnost dosahovala kolem 72 úmrtí na
tisíc dětí. Umisťování dětí do ústavů se zdá-
lo jako jedno z nejlepších možných řešení.
Údaje Centrálního statistického úřadu
(istat) z roku 1948 hovoří o cca dvě stě pa-
desáti tisících mladistvých umístěných
v ústavech různého typu. Číslo zahrnuje si-
rotky a opuštěné děti umístěné v dětských
domovech, ale i děti s různým typem po-
stižení nebo mladistvé delikventy.
Umístění do ústavu bylo vnímáno jako ře-
šení celé škály problémů a nastalé sociální
situace, spojené mimo jiné s vlnami migra-
ce nebo s nedostatečnými hygienickými
podmínkami u žen v těhotenství.
až následně se zrodil zákon, který umožnil
adopci a snížil tak počet dětí v ústavní pé-
či. Zákon zároveň zlegalizoval institut pěs-
tounství, který už se v mnoha městech
praktikoval.
situace se v průběhu let značně změnila,
ale až zákonem z roku 2001 došlo ke zru-
šení ústavů nebo jejich transformaci v ko-
munity rezidenčního typu. V letech 2009

až 2010 převládl počet dětí svěřených do
rodinné péče nad těmi v péči ústavní.
V itálii je zhruba třicet dva tisíc dětí, žijí-
cích mimo svou původní rodinu (jsou to
2% z populace ve věku 0-18 let).

Co bylo podstatou této reformy a jak 
probíhá získávání pěstounských rodin?
Podporuje ho stát?
Zákonem z roku 2001 je problematika
péče o nezletilé rozdělena mezi pů-
sobnost státu a regionů, které
mají možnost upravit tuto oblast
vlastními zákony. Zhruba polovi-
na italských regionů to také uči-
nila. Zajímavé je, že co se týká
adopce, počet adoptovaných dětí
narozených v itálii poklesl na několik
tisíc za rok, zatímco došlo k velkému
nárůstu mezinárodních adopcí.
Podle italské legislativy spadají
adopce do kompetence soudů
pro mladistvé, zatímco pěs-
tounství spadá pod místní
samosprávu.
Pěstounské
rodiny se
téměř
ni-
kdy
neu-
chylují
k adop-
ci, nao-

Itálie Ohrožené děti nesmíme 
připravit o původní rodinu

Jak probíhala v Itálii reforma péče o ohrožené děti a rodiny? Promítají se 
rozdílné socioekonomické a kulturní charakteristiky jednotlivých italských 
regionů i do problematiky péče o ohrožené děti? 

Přinášíme rozhovor s Cinzií Canali z Nadace Emanuela Zancan – Centrum 
sociálního výzkumu, která byla založena v roce 1964 v italské Padově



pak
ti, co

jsou při
adopci neús-

pěšní, se často
rozhodnou pro pěs-

tounství. V oblasti pěs-
tounské péče jsou v itálii

obrovské rozdíly mezi
jednotlivými regiony. Je to

v návaznosti na socioekono-
mickou situaci, například v eko-

nomicky rozvinutých městech ve
střední a severní itálii je situace jiná

než v malých vesnicích jižní itálie, kde je
velká nezaměstnanost.
Dalším faktorem je také narůstající obava
otevřít vlastní rodinu cizímu dítěti. To za-
příčinila skutečnost, že v posledních le-
tech se do pěstounské péče dostávají děti
ze stále více problematických rodin a čas-
to na základě rozhodnutí soudu pro mla-
distvé.
Co se týká kampaní na podporu pěstoun-
ské péče, téměř neexistují údaje, které by
mapovaly jejich počet, dopad atd. Velká
část nových pěstounských rodin se zapojí
na základě známosti s rodinami, které již
pěstounskou péči vykonávají. Z velké části
se jedná o rodiny hlásící se ke katolické
církvi.

Jaký společenský status mají v Itálii pěs-
touni? Mají společenské uznání, nebo je
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společnost vnímá jako něko-
ho, kdo se snaží touto cestou
přijít k penězům?
V itálii je pěstounská péče
vnímána na bázi dobrovolnic-
tví. Nepředpokládá se primár-
ně žádná finanční motivace.
Místní samospráva rodinám
přispívá na běžný provoz spoje-
ný s péčí o dítě, tedy na úhradu
potřeb dítěte. Příspěvek nepřesa-
huje nikdy 500 eur měsíčně na dítě,
liší se v jednotlivých městech, a na-
vyšuje se pouze u těžce postižených
dětí.
V Piemontu a lombardii došlo k experi-
mentu s tzv. profesionálním pěstounstvím,
kde jeden z partnerů je profesionál v dané
oblasti (pedagog, psycholog, sociální pra-
covník) a rozhodne se zůstat doma, aby
mohl na určité období pečovat o dítě ve
vážné situaci. V takovém případě se počí-
talo s finanční odměnou. Tyto experimenty
ale neměly valný úspěch. Pokud by někdo
v itálii chtěl vykonávat pěstounství z fi-
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nančních důvodů, určitě by se mu to
nevyplatilo.

Předcházela reformě péče o ohrože-
né děti a rodiny dostatečná 

diskuse všech zainteresovaných
aktérů?

Přijetí zákona z roku 2001
předcházela téměř deset let

trvající diskuse, ve které
nebylo možné nalézt

rovnováhu mezi roz-
dílnými pozi-

cemi, kde
jedna
strana
usilovala
o na-
prosté

zrušení
ústavní péče,

a druhá prosazo-
vala její zachování.

Diskuse se otevírá znovu, protože
existují minimálně dva sporné bo-

dy, které jsou předmětem společenských
střetů:
1. uzavření všech zařízení ústavní péče
(které požaduje část neziskových organiza-
cí) a posun k výhradně pěstounské péči
versus snaha o zachování obou forem.
2. možnost vyjmout rozhodování o pěs-
tounské péči z výhradní kompetence veřej-
ných institucí (jako je tomu dnes) a ná-
sledné vytvoření smíšeného modelu (kde
pěstounství zprostředkovávají například
i neziskové organizace).
skutečným tématem je však to, jaké formy
péče o ohrožené děti realizovat, aby se dě-
ti nevzdalovaly od svých původních rodin,
ať už jde o péči ústavní nebo pěstounskou.
Tomuto tématu se v rámci naší nadace vě-
nujeme velmi intenzivně a zrealizovali
jsme výzkumy v několika regionech.

Setkala se reforma i s kritickým odpo-
rem? Nebo byla bezvýhradně přijata?
Určitě neexistoval odpor k přijetí reformy
jako takové, pouze k některým jejím čás-
tem. Reforma v určitých ohledech zaplnila
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prázdný prostor z hlediska normativního,
ale nikoliv z hlediska provozního. Tato část
práce zbyla na regiony, které se snažily
uspokojit potřeby dětí i rodin.

Jaká je role dětských domovů v italském
systému péče o ohrožené děti?
Dětské domovy v itálii neexistují od roku
2006. Jejich zřizovatelé, často církevní en-
tity, nasměrovali svou činnost k plnění
stejného poslání, tedy k péči o děti, ale ji-
nými formami. ať už to jsou malé komuni-
ty, poskytující zázemí ohroženým dětem,
nebo propojování rodin, které jsou připra-
veny poskytovat pěstounskou péči, s těmi,
které pomoc potřebují. Například také
provozují denní centra pro socializaci dětí
z rizikových skupin.

Kdo zajišťuje služby pro pěstouny 
a ohrožené rodiny? Jsou to neziskové 
organizace, nebo se v tom angažuje stát?
Formálně má tuto povinnost místní samo-
správa, která se však opírá o různá sdruže-
ní a dobrovolníky z řad zastánců pěstoun-
ské péče. stát určuje základní směr
a pravidla. Nedávno například vznikl prů-
vodce problematikou pěstounské péče.
Velkou část práce odvádějí sociální odbory
místních samospráv, ve spolupráci se
sdruženími pěstounských rodin. V praxi se
tyto aktivity zároveň velmi často prolínají
i se zdravotnickými zařízeními.

Je současný model péče o ohrožené děti
ve vaší zemi převzatý odjinud, nebo jste
vyvinuli vlastní?
historický vývoj naší země a její specifické
kulturní charakteristiky zásadně předurčily
podobu současného systému péče o ohro-
žené děti. Určitě k tomu přispělo nábožen-

ské cítění, které historicky přispívalo k vy-
tváření institucí, založených na solidaritě
a pomoci. Významný vliv měly a stále mají
také neziskové organizace. Myslím, že ten
model se neustále vyvíjí a je živý.
Musíme ale překonat rizika toho, co již by-
lo řečeno a vykonáno. Je potřeba hledat
nové způsoby řešení, založené na prokaza-
telných datech a výzkumech. Jedním z pře-
trvávajících limitů v oblasti péče o ohrože-
né děti je přesvědčení, že ke zlepšování
stačí inovovat. Není tomu tak vždycky
a měření a výzkum v této oblasti je nutný
právě z tohoto důvodu. Může posloužit ja-
ko podklad pro politické činitele k tomu,
aby zvolili řešení, která skutečně pomohou
dětem a rodičům v ohrožení.

�Anna Šindelková



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!
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Předplaťte si měsíčník* 
CSR fórum na rok 2013! 
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„Takřka zákonitě první reakcí pracovníků
institucí na vyslovení záměru „deinstituci-
onalizace“ jejich zařízení je strach z toho,
že přijdou o práci,“ říká Jan Pfeiffer. V tom
se podle něj Česko od jiných zemí neliší.
Jednu zvláštnost ale vidí: „Odpor vůči civi-
lizačním procesům v péči o ohrožené děti,
který můžeme pozorovat v České republi-
ce, je však svou intenzitou, organizova-
ností a řekl bych až zavilostí dosti unikátní.
i to, jak na obhajobu existujícího systému
vystupují některé politické figury, se vy-
myká mé zkušenosti z jiných zemí,“ pozna-
menává.

Jeden ze svých postojů k nemocným jste
zformuloval do věty: „Choroba by neměla
být důvodem k tomu, abychom nemocné-
ho člověka zahnali za zeď.“ Dá se to ana-
logicky vztáhnout i na děti, které nejsou
nemocné, nýbrž jen nemají tolik štěstí,
aby se o ně starali vlastní rodiče? Nebo je
na tomhle poli v některých případech
umístění v ústavních zařízeních odůvod-
něné?
Pokud individuálně analyzujeme důvody,
pro které je to konkrétní dítě u nás do
ústavní péče umísťováno, zjistíme, že
u velké části případů se stále jedná o dů-
vody sociální. a ty by v civilizované zemi
rozhodně neměly být důvodem k odebrání
dítěte biologickým rodičům. Je potřeba
pomoci řešit sociální situaci rodiny, a ne
odebírat dítě. Náklady na alternativní péči
o takové dítě budou jistě mnohonásobně
převyšovat náklady, které by pomohly ro-
dině z její sociálně znevýhodněné situace.

Toto mi velmi připomíná situaci z mé zá-
kladní vojenské služby. Na sanitku, kterou
jsme vozili vojíny na vyšetření do nemoc-
nice, byl nastaven nesmyslně nízký limit na
pohonné hmoty. limit jsme většinou vy-
čerpali v půlce měsíce. Pak se sanita od-
stavila a jezdilo se ohromným nákladním
autem, které mělo nesmírnou spotřebu,
ale na které nebyl žádný limit. Nemocní
vojíni seděli na korbě i v zimě a pohon-
ných hmot se pochopitelně vyčerpalo
mnohonásobně více, než kdybychom jez-
dili sanitou.
Pak je další skupina rodin, kterým se ode-
bírají děti proto, že z nějakých důvodů pé-
či o dítě nezvládají, třeba nezvládají jeho
školní docházku, ale nedochází u nich
k hrubému zanedbávání či týrání dítěte či
dětí. Takové rodiny by však při cílené, in-
dividualizované asistenci a pomoci svou
rodičovskou roli asi byly schopny zvlád-
nout. Může se jednat o podporu, která
přesahuje míru podpory, již jsou v součas-
né době schopni poskytnout pracovníci
OsPOD. ale zase, náklady na takovouto,
často časově omezenou, pomoc budou asi
mnohonásobně nižší než umístění do
ústavní péče.
a pak je skupina dětí, které pro jejich bez-
pečí a zdravý rozvoj je skutečně potřeba
krátkodobě či dlouhodobě umístit mimo
jejich biologickou rodinu. Zde by pak mě-
ly hrát roli náhradní rodiny, ať už z nej-
bližšího příbuzenstva nebo pěstounské ro-
diny „cizí“.
V podstatě jen malá část dětí, pokud by
fungovaly všechny výše uvedené postupy,

Osobně Inspirovat se lze leckde. Al e    
kopírovat jeden model

Rozhovor s psychiatrem a evropským expertem 
na deinstitucionalizaci péče Janem Pfeifferem
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bude potřebovat specializovanou rezi-
denční péči. Z velké části se bude jednat
o děti s těžkými poruchami chování. Péče
pro takové děti by však měla probíhat ve
velmi specializovaných, kapacitou malých,
rodině se blížících zařízeních, ideálně ne
více jak 10 dětí v jednom zařízení.
Troufám si odhadnout, že pro Českou re-
publiku by stačila kapacita 40 takovýchto
zařízení.

Velká část vaší práce je spojena s pojmem
„deinstitucionalizace“, spolupracoval
jste na ní v řadě zemí. Naráželi podle vaší
zkušenosti v zemích, které jsou dnes
v péči o ohrožené děti dál než Česko, 
zastánci deinstitucionalizace na stejně
tvrdý odpor jako v Česku? A padaly při
tom podobné argumenty jako u nás?
Termín deinstitucionalizace se špatně vy-
slovuje a ještě působí na pracovníky v in-
stitucích často jako strašák. Takřka zákoni-
tě první reakcí pracovníků institucí na
vyslovení záměru „deinstitucionalizace“
jejich zařízení je strach z toho, že přijdou
o práci. Takto přímo to nemusí být vyjá-
dřeno a jako zástupné téma se může obje-
vit „starost o ty naše děti“.
ale i obecnější skepse k tomu, jestli bude
nový systém fungovat, patří k fenoménu
opouštění starých jistot. sofistikovanější
jedinci přicházejí s příklady dílčích selhání
transformace institucionální péče z růz-
ných zemí či míst, kde tento proces probí-
há či proběhl. Taktéž si často pracovníci
institucí záměr deinstitucionalizace přeloží
jako kritiku své dosavadní práce. s těmito
všemi fenomény jsem se více či méně set-
kával ve všech zemích, kde jsem na dein-
stitucionalizaci byl zapojen.
Je proto potřeba hned od začátku intenziv-

ně pracovat s těmi, kteří jsou součástí in-
stitucionálního systému. Je potřeba jim
předestřít perspektivu nových služeb
a možné jejich místo v nich. Je také potře-
ba, aby si skeptici na vlastní oči mohli ově-
řit, osahat, jak to může fungovat jinak
v místech „dobré praxe“, kde je již systém
po „transformaci“. Je potřeba otevřeně
mluvit i o špatných zkušenostech z histo-
rie transformace a o tom, jak se technolo-
gie transformace z takovýchto selhání po-
učila a vytvořila know-how, jak jim
předejít.
k vysvětlení toho, že kritika není mířena
na pracovníky, ale na systém, často použí-
vám příměr s výměnou auta. auto už do-
sloužilo, ale řidič zůstává v novém autě
tentýž. Možná bude potřebovat zacvičení,
nějaké nové znalosti a dovednosti, ale ří-
dit může dál.
Odpor vůči civilizačním procesům v péči
o ohrožené děti, který můžeme pozorovat
v ČR, je však svou intenzitou, organizova-
ností a řekl bych až zavilostí dosti unikátní.
i to, jak na obhajobu existujícího systému
vystupují některé politické figury, se vy-
myká mé zkušenosti z jiných zemí.
Jsme myslím jedinou zemí z nových člen-
ských zemí EU, která nemá zákonem sta-
novenu hranici přijímání dětí do ústavní
péče. Většinou se jedná o děti do tří let,
někde do 6 let. V Polsku plánují zákonnou
hranici posunout na 12 let.
Jsme zároveň jedinou novou členskou ze-
mí, která má komunistickou stranu jako
stranu parlamentní. Myslím, že onen odpor
k reformám v ústavní péči je součástí širší-
ho fenoménu paternalistické „víry v insti-
tuce“, staré pořádky, nepochopení kon-
ceptu lidských práv.
součástí tohoto fenoménu je i výrazná

   e není dobré otrocky 
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citlivost na kritiku z vnějšku. Jakou bouři
odporu sklidila paní Rowlingová na svůj
komentář ohledně umísťování dětí do
klecových lůžek, jistě ještě každý pamatu-
je. Či odpor k rozsudku štrasburského
soudu ohledně diskriminační povahy
praktických škol. Domnívám se, že se jed-
ná o fenomén premianta základní školy
(postkomunistických zemí), který se ocit-
ne na gymnáziu, kde najednou zjistí, že
již premiantem není. Může se pak více do
sebe uzavřít, nebo dokonce přestat cho-
dit do školy, aby si udržel svůj sebeobraz
výjimečnosti.

Nemalá část české společnosti nahlíží 
na pěstouny jako na ty, kteří si „z péče
o ohrožené děti udělali živobytí“. Právě
nižší společenská prestiž patřila – spolu
s nedostatečným ohodnocením – k důvo-
dům, proč se v Česku pěstounů nedostá-
valo a pořád ještě nedostává. A zatímco
finanční ohodnocení práce pěstounů už
se změnilo či mění k lepšímu, zmíněné
předsudky ze strany společnosti přetrvá-
vají. Potýkají se s něčím podobným podle
vaší zkušenosti i pěstouni ve vyspělých
zemích Evropy, nebo se jim dostává 
patřičného společenského uznání 
a respektu?
kritika konceptu „profesionálního“ pěs-
tounství, a priori hledání nemorálních mo-
tivací pěstounů je u nás asi silnější než jin-
de. Jinde je naopak pěstounství (včetně
profesionálního) povětšinou spojeno s jis-
tou společenskou prestiží.
Myslím, že ty reakce kritiky a odporu u nás
souvisí s výše uvedeným fenoménem ne-
důvěry k novotám, zvláště těm přicházejí-
cím ze Západu. Negativní, nepoučené po-
stoje některých reprezentantů politické

„elity“ pak jen nahrávají zjednodušování
celého problému, černobílému, „lidové-
mu“ vidění.
Odvolání ředitele odboru rodiny MPsV
slávka Macely ministryní v demisi s argu-
mentem, že „měli rozdílné názory na to,
jak je novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí nastavena“, jen dokresluje to,
o čem mluvím.
koncept pěstounství u nás dlouho byl
v podstatě konceptem latentní adopce. Na
pěstouny nebyl kladen nárok, že by měli
být v podstatě ku pomoci biologickým ro-
dinám a že celá práce pěstounské rodiny
by měla směřovat k bezpečnému navrácení
dítěte do jeho biologické rodiny. Či přinej-
menším k udržování smysluplného kontak-
tu mezi dítětem jim svěřeným a jeho biolo-
gickými – sociálními kořeny. Pokud
chceme od pěstounů „nové generace“ da-
leko komplexnější a emočně komplikova-
nější službu (mít k dítěti vřelý vztah, ale
neupnout se na něj, být schopen se starat
i o zdravotně těžce postižené děti atd.), je
potřeba je dobře vybírat, trénovat, podpo-
rovat a samozřejmě i odměnit. To vše kon-
cepce transformace, tak jak ji vytvářela
skupina na MPsV pod vedení slávka
Macely, obsahuje. Plně reflektuje moderní,
světově rozšířenou praxi.
Je až s podivem, že nikdo se nečílí nad tím,
že „tety“ v dětských domovech jsou place-
ny, ale že by za stejnou a v podstatě lepší
službu měla být odměněna rodina, už vy-
volává podráždění. Na slovensku se ze za-
městnanců kojeneckých ústavů stali profe-
sionální pěstouni. kojence si prostě vzali
domů a starali se o ně tam místo v kojeňá-
ku. Nadále pobírají plat, jako když praco-
vali v ústavu. Nikdo se nad tím, pokud vím,
nepozastavoval.



MUDr. Jan Pfeiffer
Svou kariéru začal jako psychiatr v dět-
ské léčebně, odkud přešel do
Výzkumného ústavu psychiatrického.
V roce 1 990 založil organizaci Fokus, kte-
rá nabízí ambulantní služby a podporu
mimo ústavní zařízení; funguje dodnes
a má pobočky po celé republice. V roce
1 995 se J an Pfeiffer stal ředitelem Centra
pro rozvoj péče o duševní zdraví. Působil
rovněž jako poradce ministra zdravotnic-
tví Luďka Rubáše (1 993 až 1 995) v oblas-
ti péče o duševní zdraví. V letech 2004
až 2008 pracoval ve Spojeném králov-
ství. Kromě klinické práce se dlouhodo-
bě zabývá problematikou lidských práv

zdravotně postižených a deinstituciona-
lizací péče. Vedl kampaň proti porušová-
ní lidských práv v léčebnách a proti zaví-
rání lidí do klecí, při níž spolupracoval
i s autorkou knih o Harrym Potterovi 
J . K. Rowlingovou a organizací Children ś
High Level Group, již založila. J ako ex-
pert na reformu péče o duševní zdraví
a deinstitucionalizaci péče působil v řa-
dě evropských zemí. V současnosti je
členem Komise proti týrání a nelidskému
zacházení Rady Evropy, konzultantem
Mental Health Europe a konzultantem
European Expert Group on deinstitituci-
onalization. Časopis Time jej v roce 2004
označil za Hrdinu roku.
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Jako člověk, který pracoval a konzultoval
v řadě zemí Evropy, máte přehled, jak si
která země v péči o ohrožené děti stojí.
Která se podle vašeho názoru v této ob-
lasti blíží ideálu a je svým pojetím péče
nejblíž modelu, který by byl vhodný pro
Českou republiku – a kterou se tedy 
vyplatí obzvlášť bedlivě sledovat?
Zjednodušeně mohu říci, že výše kvality
péče o ohrožené děti jde hodně ruku v ru-
ce s celkovou sociální a ekonomickou vy-
spělostí té které země. Jako nejlépe fungu-
jící systémy bych asi označil systémy ve
skandinávských zemích a ve spojeném
království. Ve švédsku například jsou, dle
mého soudu, asi nejdále v péči o zdravot-
ně postižené děti. V podpoře biologických
rodin s postiženými dětmi a v péči v pěs-
tounských rodinách.
hodnotit či porovnávat kvalitu toho které-
ho systému je věc dost komplexní. Jistě
jedním z ukazatelů je množství dětí v ná-
hradní péči celkově a poměr ústavní a al-
ternativní náhradní péče. Dále je potřeba
hodnotit funkci systému podpory rodin
obecně a jak dalece systém flexibilně rea-
guje na potřeby té které rodiny.
Můžete hodnotit, jak je nastaven systém
výběru, podpory a supervize pěstoun-
ských rodin. Jak je ošetřen fenomén „lea-
ving care“, tedy přechodu dětí z náhradní
péče do normálního života. Důležitým ry-
sem kvality péče je, jak dalece rodiny
a zvláště pak samotné děti mohou o sobě
samy rozhodovat, do systému mluvit. Jak
je celý systém monitorován, jak je defino-
vána jeho kvalita. Tedy co se myslí kvali-
tou atd.
Zjednodušeně se dá říci, že kvalitní systém
je ten, který nejvíce naplňuje Úmluvu
o právech dítěte, doporučení spojených

národů k alternativní péči, Úmluvu o prá-
vech lidí se zdravotním postižením.
V těchto úmluvách jsou všechny hlavní ob-
lasti určující kvalitu péče dosti jasně, sro-
zumitelně popsány. a jsou i pro signatář-
ské země závazné.
Nikdy není dobré otrocky kopírovat jeden
model. Nicméně ta místa, kde mají mini-
mum dětí v náhradní péči, neřkuli ústavní
péči, mají hodně společných prvků. O ni-
chž jsem již v podstatě mluvil. Flexibilní,
multiprofesní podpora biologických rodin,
zapojování dětí a jejich rodičů do všech
rozhodovacích procesů, posilování toho,
co rodiny umí, a ne tolik soustředění na to,
co neumí. schopnost systému rychle rea-
govat na závažné situace, ale co nejpřiro-
zenější formou. Pokud musí dítě mimo ro-
dinu, pak do prostředí nejvíce rodině
podobnému, s respektem všech jeho vývo-
jových, kulturních a dalších potřeb.
Důležité je postarat se o co nejlepší zakot-
vení do dospělého světa i těch dětí, které
vyrůstaly v náhradní péči.
inspirovat se můžeme nejen v starých, ale
i v nových členských zemích EU.
slovensko má bezesporu řadu inspirujících
věcí, tak i Maďarsko, Polsko. Na slovensku
může být inspirující již zmiňovaná trans-
formace kojeneckých ústavů.
V Polsku zavedli asistenty ohrožených ro-
din, v Maďarsku mají systém přípravy pěs-
tounských rodin z řad romské komunity.
Jistě by se dalo najít více inspirací.

Jako jeden z důvodů, proč se reformní
kroky v Česku prosazují tak pomalu a těž-
ce, uvádějí mnozí odborníci skutečnost,
že celá oblast péče o ohrožené děti není
sjednocena pod jeden orgán státní sprá-
vy, nýbrž spadá do agendy hned několika
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ministerstev. Je to opravdu nezbytná
podmínka? Jak je to řešeno v zemích
s fungujícími systémy?
Proces transformace dominantně ústavní-
ho v dominantně neústavní systém péče
a jeho fungování jsou multiresortní záleži-
tosti. Vždy je důležitý „leadership“, tedy
jeden resort musí mít vůli i nástroje k ve-
dení a koordinaci procesu.
Pokud je provoz celého systému péče
o ohrožené děti a provoz různých typů za-
řízení přímo v gesci jednoho resortu, je to
spíše výhoda. snáze se nastaví jednotící fi-
lozofie, řídící a kontrolní mechanismy. Na
slovensku například za Dzurindovy vlády
přechod kojeneckých ústavů a většiny dět-
ských ústavů pod Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí znamenal dosti značný posun
v procesu změny.
Nicméně vždy, i v případě, kdy jeden re-
sort má jednoznačně vůdčí roli, je stejně
potřeba nastavení funkční koordinace me-
zi resorty a koordinace mezi státní a samo-
správní úrovní.
Důležité je, jak jsou alokovány finanční
prostředky. Velkým průlomem bývá, když
finanční prostředky na péči o ohrožené dě-
ti jsou více kontrolovány samosprávami.
Ty pak jsou více motivovány vytvářet pod-
poru přímo v místě bydliště a neposílat dě-
ti do ústavů, za které musí „platit“. Tyto
všechny principy naleznete v zemích, kde
je malé procento dětí v náhradní či ústavní
péči.
To, že kojenecké ústavy jsou u nás stále
v gesci Ministerstva zdravotnictví, dětské
domovy v gesci Ministerstva školství pro-
cesu transformace nepomáhá.
hůře se hledá společný jazyk a resortismus
udržuje existenci resortních lobby bojují-
cích za zachování svých živností, instituci-

onálních teritorií, „kojeňáků“ a „děcáků“.
každý ve svém boji používá jako argument
nejlepší zájem dítěte, ale ten je v té tlače-
nici nakonec nějak opomenut. Doufejme
v příchod politické reprezentace s moderní
vizí, silou a ochotou postavit se resortní
lobby čelem. Nad našimi postoji v oblasti
reformy, respektive nereformy péče
o ohrožené děti mnoho příchozích z venku
kroutí hlavou.
Vzpomínám, jak můj přítel Jean Claude
legrand, významný představitel UNiCEF,
když byl jednou v Praze, poznamenal: „Víš,
Praha byla pro mne vždycky symbolem ci-
vilizace a kultury. kafka, Čapek, Dvořák,
Janáček, kupka, katedrála, barokní fasády....
Vždycky když sem přijedu, tak si říkám,
tohle je Evropa, tohle je civilizace. ale že
furt zavíráte děti do tří let do ústavů, to
prostě nemůžu pochopit.“

�-vo-
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Sloupek U nás doma

České lázně jsou závislé na Němcích. stačí
se do nějakých vypravit a promluvit s míst-
ními. Je to ironie mnohonásobná. Na těch
Němcích, po kterých zbylo v pohraničí,
kde české lázně většinou leží, takové pusto
prázdno.
Zkusil jsem před časem „wellness“ víkend
v jednom z takových míst - a kromě odpo-
činku se mi naskytla zajímavá zkušenost:
vidět na vlastní oči, jak se k těm, na nichž
jsme závislí, chováme. Zkrátím to: ačkoli
management lázní vyhlíží každý další auto-
bus s německými seniory (kterým platí je-
jich zdravotní pojišťovna nejen procedury
a pobyt, ale i cestu) s velkou nadějí, perso-
nál se podobá spíše Miloši Zemanovi
v předvolební prezidentské kampani.
Pravda, zatímco on by Němce vyhnal zno-
vu veřejně a za doprovodu TV, personál
lázní tak činí jen tehdy, když si myslí, že ho
nikdo neslyší.
Proč tomu tak je, vám dojde ve chvíli, kdy
jste při procedurách svědky rozhovorů me-
zi klienty a poskytovateli služeb. Personál
neumí německy; vytahuje z kapes pouze
jednotlivá slova, pomáhá si posunky, mluví
sice česky, ale po-ma-lu-a-zře-
tel-ně, aby i Němec rozu-
měl. 
samozřejmě, že
vztah Čechů k za-
hraničí a k cizin-
cům je velmi slo-
žitý a košatý.
Tohle je ovšem
metafora jed-
noho z našich

rysů. Jsme tak líní v té své ukotvenosti
„doma“, že se nenamáháme otevřít, vyjít
světu naproti, zajímat se. ani v oblastech
dříve německých, ani v situaci, kdy jde o
práci a o přežití.
Bohužel, jakási národovecká pověst o zla-
tých českých ručičkách, nepřekonatelných
českých lékařích a inženýrech, neporazitel-
nosti v kolové a kdovíčem ještě stále žije.
My přece nic a nikoho nepotřebujeme, vy-
stačíme si sami. Ostatně - copak existuje
jiná země, kde by se prezident vyjádřil na
podporu klecových lůžek? Copak existuje
jiná země, kde by prezident učinil z dět-
ských ústavů ctnost, jen aby nemusel při-
znat, že v zahraničí měli pravdu, když se
nám snažili ukázat lepší cestu?
kdo dočetl tuto Edici Otvíráme až sem,
dobře ví, že si nelze ve srovnávání s někým
výrazně horším pomoct tradičními desti-
nacemi: na Ukrajině, v Gruzii, v mnohých
dalších zemích, o nichž automaticky před-
pokládáme, že jsou „za námi“, udělali tře-
ba v oblasti péče o znevýhodněné děti
mnoho dobré práce. Nesoutěží s cizinou
jako my, netvrdí, že spolkli všechnu moud-
rost světa, a dělají. Nakonec, dávno při-
znáváme, že třeba slovensko nám jde v té-
to oblasti dobrým příkladem.
Jistě, složitý vztah k zahraničí má takřka
každá malá země, v minulosti zmítaná ději-
nami, které ji často přesáhly nebo spolkly.
ale dnes žijeme v jiné době. Jedním z úko-
lů českých vzdělaných elit je podle mého

otevírat českou duši,
uvízlou v poněkud
zlenivělé kotlině, in-

spirativnímu světu.
České lázně jsou zá-
vislé na Němcích.
České znevýhodněné
děti na Češích. a pře-

ce mají mnoho spo-
lečného.�

�Michal Růžička
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