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Editorial Vážené čtenářky
a vážení čtenáři,
dlouhodobě voláme po změně systému péče o děti
vyrůstající mimo biologickou rodinu, o děti sociálně znevýhodněné, o děti a institut rodiny vůbec.
Nyní byla přijata novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí – a to je další krok k tomu, aby se naše mnohaleté snahy naplnily.
Způsob, jakým byla ona novela nakonec přijata
(poslancům ji nejprve vrátil s připomínkami Senát,
a pak normu odmítl prezident, takže poslanci museli přehlasovat i veto Václava Klause), ukazuje na
tři podstatné věci:
1. Nejen mezi odborníky, dlouholetými pracovníky ústavů, neziskovými
organizacemi, ale i médii, politiky a vůbec veřejností neexistuje jednotný
výklad pojmu „ochrana dítěte“; dokonce by se s nadsázkou dalo říct, že
co čech, to jiný pohled na roli ústavní nebo pěstounské péče.
2. Novela je výsledkem kompromisu, který by si měli vzít za svůj všichni,
kdo v systému v různých rolích působí; aktuálně je nejdůležitější, aby si
lidé, kteří budou novelu realizovat v praxi (od sociálních pracovníků, přes
zaměstnance ústavů, až po pěstouny a mnohé další) postavili na první
místo svého konání zájmy dítěte, a nikoli zájmy osobní nebo institucionální.
3. Cokoli dalšího přinese změna systému, bude-li se pracovat na chybějících dílech koncepční skládačky, měli by být všichni ti, jichž se změny týkají, od počátku vtaženi do veřejných diskusí a odborných debat; příliš
energie bylo v uplynulých letech vyplýtváno jen tím, že nebyly distribuovány včas důležité informace.
Dobře si uvědomuji, že naplňování koncepčních změn systému péče
o děti nebude snadné. Dobře vím, že jsme stále ještě na začátku – a teprve teď se začne ukazovat, jak jsme na změny připraveni mentálně. Ale věřím, že se stav věcí k lepšímu posune. Zvlášť, budeme-li postupovat společně. Zvlášť, když z mnohdy nervózních debat posledních let dokážeme
učinit výhodu: poznali jsme snad, o koho nám má jít především. o děti.
Tereza Maxová
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Otvíráme Nyní jde o to, dát všem
rychle vědět, co se vlastně stalo
„Musím říct, že o nějakých změnách, jestli nás čekají, zatím moc nevím. Z úřadu mi zatím jenom napsali, že už mi od ledna nebudou automaticky posílat peníze, ale že si můžu znovu zažádat. Ovšem tu žádost že můžu podat až 2. ledna
2013. Tak si říkám, že to pak bude pro úředníky docela těžký. Ale třeba těch
pěstounů není tolik, aby se to nestihlo,“ říká pěstounka Petra.
Pěstounka Petra neví o změnách, které přináší novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, skoro nic. Není ovšem sama.
Naopak. Ptáme se už kolikátý týden na
všech stranách – a informovanost o zákonných změnách je mezi pěstouny, neziskovými subjekty i odborníky velmi malá. „K
novele se zatím nebudeme vyjadřovat,“ zní
ze všech stran. Nebo dokonce: „A vy víte,
co vlastně nakonec platí?“
„Vnímám, že je s tímto zákonem spojována
řada věcí, které v něm vůbec nejsou,“ říká
Miloslav Macela z MPSV. Rozhodně se nijak
nemění hierarchie kroků, podle kterých se
má vůči ohroženému dítěti postupovat. Tu
zpřesňuje nový občanský zákoník, který

nabude účinnosti 1. ledna 2014. „Novela
zákona o sociálně-právní ochraně dětí,“
říká Macela, „je spíš takovou organizační
normou, která má zajistit, aby se základní
principy opravdu dodržovaly.“
Principy jsou podle výkladu MPSV v podstatě dva: první mluví o hierarchii opatření
(na prvním místě je pomoc původní, biologické rodině dítěte, pak práce se širší rodinou dítěte, pak teprve jakákoliv náhradní
péče, primárně náhradní rodinná péče,
a pak vše ostatní – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ústavní péče atd.);
druhý princip hovoří o tom, že pokud bude
dítě odcházet ze své původní rodiny a nepůjde o osvojení, jde vždy o dočasné
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Samozřejmě, že je zde řada dalších věcí
a podstatných detailů, které rozhodnou
o úspěchu reformy „v terénu“. „Absolvovali
jsme státní kurzy přípravy pěstounů,“ říká
pěstounka Petra, „ale navíc jsme si vzali
ještě další u Natamy. Ze spolupráce s nimi
jsem nadšená. Jejich kurz byl výtečný, tam
každý opravdu zjistí, jestli se na pěstounství cítí, nebo ne. Hodně nám dal i Rozum
a cit, do jejich klubů jsme chodili skoro
rok. Tam jsem se hodně dozvěděla i o biologických rodičích, o tom, že i oni mohou
mít rádi své dítě, i když péči o ně nezvládají, a proč je pro dítě důležité, aby s nimi
mělo kontakt... Ne že by byl státní kurs
špatný, ale lidi by se měli stejně dál učit
a zjišťovat si další informace, protože bez
nich pak péči nezvládají a děti vracejí.“
Jak vyplývá (nejen) ze zkušeností pěstounky Petry, stát se i nadále bude muset spoléhat na služby různých neziskových organizací. Zjevně to i ví. A o to pečlivěji by
měl volit slova - a jejich rychlost.
❑Michal Růžička

ilustrace: Vladimír Nagaj

opatření. „Což znamená,“ říká Miloslav
Macela, „že ústavní péče v české republice
bude nařizována na dobu určitou, umístění
dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVoP) bude vždy nařizováno na dobu určitou a pěstounská péče
bude v principu také opatřením na dobu
určitou.“ ostatně, i tuto oblast zpřesní od
roku 2014 nový občanský zákoník, podle
nějž se bude pěstounská
péče nařizovat jen po
dobu, kdy rodiče nejsou schopni naplňovat svou rodičovskou
odpovědnost. Jinými
slovy: předpokládá se,
že se mezitím bude intenzivně pracovat s původní rodinou na nápravě poměrů, aby bylo
možné co nejdříve vrátit
dítě do původní rodiny.
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Rozhovor Co řeší novela, na kterou

Nejdůležitější je pomoc rodině. Tam máme největší dluh,
říká Miloslav Macela,ředitel odboru rodiny
a dávkových systémů MPSV
„Zákon se vůbec netýká institucí. Popisuje celý proces před tím, než se dítě do
jakéhokoliv typu instituce dostane. Upravuje práci orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, tj. sociálních pracovníků, upravuje oblast náhradní rodinné péče.
O kojeneckých ústavech a o dětských domovech v něm není vůbec nic,“ charakterizuje novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV. Novelu, o níž se dlouhé měsíce vedly vášnivé diskuse, nakonec Poslanecká sněmovna přijala 7. listopadu,
když přehlasovala i prezidentovo veto.
Co je těžištěm přijaté novely? Veřejnost
se v ní ani po těch dlouhých debatách
úplně neorientuje...
Já vnímám, že s tímto zákonem je spojována řada věcí, které v něm vůbec nejsou.
Hierarchie, jak se má vůči ohroženému dítěti postupovat, je daná. A nový občanský
zákoník, který nabude účinnosti od 1. ledna
2014, tu hierarchii nastavuje ještě daleko
precizněji, takže tento zákon je spíš takovou organizační normou, která má zajistit,
aby se tyto principy opravdu dodržovaly.
Ty principy jsou v podstatě dva: první
opravdu mluví o hierarchii opatření, to znamená – na prvním místě je pomoc původní,
biologické rodině dítěte, pak práce se širší
rodinou dítěte, pak teprve jakákoliv náhradní péče, primárně náhradní rodinná péče, a pak vše ostatní – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ústavní péče
atd. To je jedna zásada. A druhá hovoří
o tom, že pokud bude dítě odcházet ze se
své původní rodiny a nepůjde o osvojení,
tak jde vždy o dočasné opatření. To zname-

ná, že ústavní péče v české republice bude
nařizována na dobu určitou. Umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc (ZDVoP) bude vždy na dobu určitou. A pěstounská péče je v principu také
opatřením na dobu určitou, protože podle
nového občanského zákoníku se bude pěstounská péče nařizovat po dobu, kdy rodiče
nejsou schopni naplňovat svou rodičovskou odpovědnost. Takže se předpokládá,
že v průběhu péče se pracuje s původní rodinou, mimo jiné třeba na nápravě poměrů
a návratu dítěte do původní rodiny.
To jsou myslím zcela přirozené zásady, které by měla každá civilizovaná společnost
ctít. Zákon to jen dává na vědomí systému
– že takto to bude a že sociální pracovníci,
kteří v tom systému pracují, budou takto
postupovat a zároveň budou hlídat, že to
tak bude. Zákon říká, že tady je jeden subjekt, který bude koordinovat péči, a to jsou
orgány sociálně-právní ochrany dětí, protože doposud byly nástroje koordinace velmi slabé. To je celé.
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všichni čekali?

A například ustanovení, že soud, který
rozhodne o umístění dítěte do ústavního
zařízení, určí i místo?
To je také v novém občanském zákoníku,
to není v této normě. Tady probíhalo paralelně několik legislativních procesů; v tomto roce, pokud hovořím o péči o ohrožené
děti, je tu nový občanský zákoník, jako naprosto zásadní norma, novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, to je také poměrně důležitá změna, novela zákona
o ústavní a ochranné výchově, zákon
o mediaci, pak změnové zákony k občanskému zákoníku, ty se teprve připravují.
V té novele je jen výseč změn.
Leckteří zainteresovaní i některé neziskové organizace v tom mají trochu chaos...
Mohou mít, na druhou stranu to vyplývá
z celkové roztříštěnosti systému péče
o ohrožené děti. Co má legislativně v ruce
Ministerstvo práce a sociálních věcí, to je
myslím informačně sanováno velmi dobře.
Vedle toho jsou tu i ostatní věci, které dělá
školství, spravedlnost a já nevím, jak komunikují oni. To už neovlivníme a rozhodně nemůžeme třeba vykládat zákon ministerstva školství.
K velkým kritikům novely ještě před jejím
přijetím patřil Fond ohrožených dětí, který provozuje klokánky. Dotkne se nějak
významně jejich chodu?
Klokánky patří k zařízením, jejichž činnost
novela upravuje. Stanovuje maximální limit
dětí 28, s tím, že ministerstvo může udělit
z tohoto počtu výjimku. Toto ustanovení
bylo přijato právě kvůli fondu ohrožených
dětí, který má pět zařízení, kde počet dětí
přesahuje 28. Jinak se do toho všichni početně vejdou. Co může být problém provo-

zovatelů, je, že se musí do zákona vejít
kvalitativně.
Vzděláním pracovníků?
Možná ani ne vzděláním, ale spíš způsobem
provozu. Myslím, že problémy mohou mít
zařízení, která zcela účelově zřizují v rámci
svých kojeneckých ústavů ZDVoP (zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc) a podobně – jedna postel je zároveň „kojenecký
ústav“ a zároveň je pro děti vyžadující okamžitou pomoc. To už napříště nebude možné. Vlastně každý kojenecký ústav má v sobě integrované zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc a čerpá peníze z MPSV.
Tím, že se zde nastavují standardy kvality
práce a ty odpovídají tomu, co chceme
v sociální oblasti, jsou poměrně vysoké.
Takže zdravotnická zařízení se budou muset
buď hodně snažit, nebo budou muset tuto
činnost omezit. od kvality péče v žádném
případě nehodláme ustupovat.
Hodně diskutovaným tématem bylo i odměňování pěstounů, přesněji řečeno fakt,
že budou pobírat odměnu i v době, kdy
nebudou mít v péči žádné dítě...
To se týká jenom úzké skupiny pěstounů
na přechodnou dobu. Jsou to pěstouni
emergentní, to znamená, že jsou pořád
k dispozici, a také si nevybírají dítě.
Zatímco normální pěstoun si dítě buď vybírá, anebo do toho alespoň v procesu
zprostředkování má co mluvit. A v případě,
že pěstoun na přechodnou dobu odmítne
dítě bez vážných důvodů přijmout – k němu se bude dostávat na tzv. rychlé předběžné opatření, takže to může být i z hodiny na hodinu – dohoda mu končí.
emergentní pěstouni budou důležitou alternativou k ústavním zařízením. Pokud
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dnes orgán sociálně-právní ochrany dítěte
musí dítě odebrat, musí ho odvést do
ústavního zařízení. Takže by měl mít k dispozici skupinu rodin, které jsou připraveny
na to, že přijmou dítě takto rychle.
Kdo bude zařazovat pěstouny do kategorie „emergentní“?
Krajské úřady na základě odborného posuzování. Ti lidé musí projít opravdu poměrně náročným procesem, kterým neprochází
nikdo, kdo je třeba v zaměstnaneckém poměru v zařízení – a navíc teď to bude ještě
sofistikovanější, protože budeme přebírat
model PRiDe, což je americká metoda přípravy a doprovázení pěstounů, adaptovaná
na evropské poměry přes skandinávské země (dnes už s ním pracují třeba i Slováci či
Poláci), takže tady bude opravdu ucelený
systém přípravy a dalšího vzdělávání a doprovázení pěstounů.
Což je trochu jiný systém, než s jakým
v pilotním projektu ve východních Čechách pracovalo sdružení Amalthea, ne?
Ty principy jsou v podstatě stejné. Jde o to,
že ten proces nekončí přípravou, tím, že do
toho člověka „narvu“ nějaké informace, pak
mu dám dítě – a nějak se starej. Nýbrž jde
o to, že pěstouna co nejlépe připravím, ale
pak přijde do rodiny dítě a tehdy nastává
největší potřeba informací. Je to stejné, jako
když člověk nastupuje do práce – sice má
vystudovanou střední nebo i vysokou školu,
ale přijde do zaměstnání a tam se učí.
A nemůže se stát, že používané modely
přípravy a doprovázení pěstounů budou
nekompatibilní?
Vůbec ne. PRiDe je jeden z možných modelů a když jich v české republice bude

víc, mně to vůbec nevadí. Jde o to, aby ty
systémy vykazovaly znaky, že je to opravdu
profesionální proces, že jsou v nich nastaveny nějaké standardy práce, že nejsou zaměřeny na jednorázovou podporu, ale že
se s pěstouny pracuje kontinuálně. Což
oba tyto modely splňují.
Kraje měly doposud svobodu v tom, jak
budou přípravy pěstounů probíhat; bude
to pořád platit?
Doposud žádný standard nebyl, takže už to
neplatí. Teď budou přípravy standardizovány. Bude existovat vyhláška, která řekne, co
všechno v těch přípravách má být. Ale
v přípravách takový problém nebyl – někde
probíhaly dobře, někde byly slabší, ale dalo
se z toho čerpat. Myslím si, že hlavní deficit
byl v doprovázení pěstounů. Že v okamžiku, když už dítě měli, docházelo k situacím,
které byly příčinou častého selhávání.
Neexistovaly poradenské služby, služba asistovaného kontaktu s původními rodiči,
odlehčovací služby... To jsou všechno věci,
které zákon pro pěstouny zavádí nárokově.
A kdo to bude garantovat?
Primárně stát, protože stát na tyto věci vyčleňuje nový státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který budou dostávat obce
nebo kraje nebo veřejné osoby, které s konkrétními pěstouny budou uzavírat dohodu
o výkonu pěstounské péče. V té dohodě se
vyspecifikuje rozsah služeb, které rodina
dostane, způsob, jakým bude probíhat styk
s původní rodinou atd. A také jak se pěstouni budou dále vzdělávat, což je nová povinnost, která vyvstává z toho zákona.
Dlouho před přijetím novely její odpůrci
argumentovali tím, že pěstounů bude má-
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Miloslav Macela,
ředitel odboru rodiny
a dávkových systémů
MPSV

lo, že nebudou stačit kapacitně nahradit
ústavní péči... Ale nemohlo by paradoxně
dojít i k tomu, že spousta lidí se bude
chtít stát pěstouny a najednou na takový
počet v těch přidělených prostředcích
nebude dost peněz?
To je mandatorní výdaj ze státního rozpočtu. obava, že bude málo pěstounů, vychází ze statického pohledu, že tady na jedné
straně něco ruším a na druhé straně tu potřebuji armádu pěstounů. Ale ten model je
dynamický. čím více dětí se mi podaří udržet v rodině a čím víc bude těch, pro které
se mi podaří najít náhradní rodinu, tím méně jich doputuje do kojeneckých ústavů.
A to je úplně jiný příběh, než že tady mám
deset tisíc dětí v ústavech a potřebuji pro
ně deset tisíc pěstounů. To ani nejde provést, to by bylo nefukční. V případě, že bychom opravdu byli tak úspěšní a našli tolik
náhradních rodičů, tak logicky tím méně
dětí doputuje do ústavní péče, a tím pádem
tu ty finanční zdroje jsou. Náhradní rodinná
péče je vždy levnější.
Mluvil jste o práci s rodinami; často to

znamená zejména pomoci jim k dostupnému, sociálnímu bydlení. V jednom z minulých čísel našeho časopisu v rozhovoru
náměstek ministra pro místní rozvoj řekl,
že nic jako sociální byty se neplánuje...
Čili tato potřebná „noha“ asi nebude jen
tak k dispozici...
Tady platí usnesení vlády, koncepce bydlení
čR do roku 2020, a Ministerstvo pro místní
rozvoj má do poloviny příštího roku předložit legislativní řešení sociálního bydlení.
V případě, že tak neučiní, tak jsou jiné iniciativy, aby tento zákon spatřil světlo světa.
Protože bez sociálního bydlení se prostě nehneme. To je základní předpoklad nejenom
pro práci s ohroženými rodinami a dětmi,
ale vůbec obecně pro sociální práci.
Ty úkoly bude zadávat vláda a vím, že jsou
i nějaké poslanecké iniciativy, že se na této
bázi připravují nějaké návrhy. Protože současný stav je neúnosný.
Vraťme se ještě k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Dostalo se do zákona nějakými poslaneckými iniciativami
něco, co jste tam nechtěli?
Naopak. Tím, že zákon byl velmi podrobně
projednáván v Poslanecké sněmovně a byl
mu dán velký prostor – když to vezmu
i s vratkami Senátu atd., byl tam tři čtvrtě
roku – z připomínek poslanců vznikl velký
komplexní pozměňující návrh, který byl
přijat a ten zákon dotvořil. Takže legislativní proces byl dobrý.
Takže se tam naopak dostalo víc, než jste
čekali?
Hlavně jsou tam takové věci, které mají určité rozpočtové dopady, třeba státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Poslanci
se přece jen mohou více „odvázat“. Ale bez
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toho by ten systém nefungoval. Já myslím,
že parlament odvedl velmi dobrou práci.
Zůstala v poslední verzi zachována odměna pro pěstouny-prarodiče?
odměna je u pěstounů-prarodičů nároková
v případě, že pečují buď o zdravotně postižené dítě, nebo o tři a více dětí. V případě,
že pečují o jedno nebo o dvě zdravé děti,
bude se to posuzovat zvlášť u každé jednotlivé rodiny, především z hlediska sociálních poměrů atd., ale třeba i zdravotního
stavu dítěte. Je to kompromisní řešení.
A platí, že když pěstoun dostává odměnu,
nesmí pracovat?
Ne. Tím, že odměnu posuzujeme u všech
pěstounů jako plat, jako příjem pro pojistné,
a ta odměna začíná na osmi tisících hrubého, připouští se samozřejmě, že pěstoun
vedle toho může pracovat. Ale u pěstounů,
kteří jsou v těch vyšších sazbách odměny, tj.
u těch, kteří pečují o zdravotně postižené
děti, tam by se při svěřování dětí mělo velmi
zkoumat, jak je dotyčný schopen poskytnout celodenní péči. Ale pokud bude třeba
oSVč a bude si po večerech přivydělávat…
Cílem je, aby se v pěstounských rodinách
vytvořilo prostředí, blížící se co nejvíce normální rodině. To mj. znamená, že lidé pracují. Samozřejmě, když bude mít pěstoun
tři zdravotně postižené děti v celodenní péči, tak asi není možné, aby chodil do práce.
Ale jinak, proč ne? Samozřejmě to bude
vždycky nahlíženo zájmem dítěte. Protože
pěstounská péče bude pravidelněji vyhodnocována, v podstatě každé dva měsíce. To
znamená, že kdyby to nějakým způsobem
vedlo k nedobré péči, tak by se to řešilo.
Dotkne se nějak novela neziskových or-

ganizací, které poskytují pěstounům
služby nebo pracují s rodinami?
V podstatě zavádí požadavky na lidi a organizace, které budou s dětmi pracovat. Ale
ty požadavky jsou obdobné, jako to je při
poskytování sociálních služeb, takže se jen
slaďuje krok. Ti zavedení poskytovatelé
s tím nebudou mít problém. Pak jsou různé
dobrovolnické aktivity, tam to může být
nízkoprahové, ale pokud chci odborně pracovat s rodinou, musím být profesionál.
Protože tam se rozhoduje o osudu dětí, rodiny dost fatálně.
Dalším častým argumentem odpůrců novely bylo, že pěstouni nebudou péči zvládat a děti se budou stěhovat po pěstounských rodinách; je v zákoně něco, co by
tomu bránilo?
Jsou tam takové mechanismy. Jeden prvek,
o kterém se příliš nemluví, ale podle mě jde
o prvek naprosto klíčový, je, že pokud bude
sociální pracovník pracovat s rodinou a bude
vůči dítěti přijímat nějaká opatření, tak to
musí být naplánováno. To, čeho se má dosáhnout, se bude muset vtělit do tzv. individuálního plánu dítěte. Sociální pracovník
v něm popíše, kam svým opatřením směřuje
a proč ho přijímá, jaké jsou důvody, že se dítě
odebírá z rodiny a co se tím sleduje. Jestli je
to trvalé řešení a pro to dítě se hledá osvojení
nebo dlouhodobá pěstounská péče, nebo že
to je na krátkou dobu a zároveň se velmi intenzivně pracuje s rodinou. A popíše se v tom
plánu, jak se s tou rodinou pracuje.
A pro tyto případy pak slouží pěstounská
péče na přechodnou dobu, která může nastat ve dvou okolnostech: buď je zřejmé, že
poměry v rodině se napraví tak rychle, že se
dítě bude moci vrátit v řádech měsíců, anebo naopak, že už je to tak špatné, že dítě
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by mělo být nasměrováno do osvojení.
Nicméně je tam doba právní volnosti a po
tu dobu by dítě muselo být v ústavu, což se
dneska zvláště u těch malých děje. Ale
u dětí, zvlášť v tom raném věku, je lepší,
aby tu dobu strávily v rodinném prostředí.
Samozřejmě pěstouni na přechodnou dobu
jsou na tuto roli připraveni. Jdou do toho
s tím, že jejich cílem je dítěti pomoci na
časově omezenou dobu, to znamená, že se
na ně nenaváží citově. Samozřejmě ho musí mít rádi, ale umějí se s tím vypořádat.
Pěstounem na přechodnou dobu asi nemůže být bezdětná dvojice, která touží po
dítěti; spíše lidé, kteří mají saturované rodičovské potřeby, mají už velké děti, ale
ještě cítí nějakou sílu pomoci.
Z toho, co říkáte, vyplývá, že vlastně jiná
než pěstounská péče na přechodnou dobu neexistuje...
Teoreticky ne, ale to jsem mluvil o právní
teorii. V české republice má dlouhou tradici dlouhodobá pěstounská péče, která se
velmi blíží osvojení. Ale právě proto má
dlouhodobá pěstounská péče tolik problémů, protože lidé do ní vstupují se stejnou motivací jako do osvojení. Jenže oni
jsou tu biologičtí rodiče, a to je ten problém. Povinností pěstounů je umožnit, aby
se dítě s původními rodiči stýkalo, aby tam
byly udržovány kontakty. To spousta lidí
nedokáže a dají dítě rovnou do ústavu.
Proto je opravdu důležité, aby lidé, když se
rozhodnou pro pěstounskou péči, věděli,
že to je pěstounská péče a ne osvojení. To
je opravdu něco jiného.
Ale abych se znovu vrátil k tomu nejdůležitějšímu – to, co zákon hlavně chce, je systematičtější práce lidí, aby děti nemusely
opouštět své rodinné prostředí. To je hlav-

ní opatření, všechny typy náhradní péče už
jsou jen náhradní. Byť některé jsou příznivější, jako je náhradní rodinná péče, některé jsou méně příznivé, jako péče ústavní.
Ale hlavní cíl je, aby děti mohly být doma.
A tam jsou rezervy největší.
Zákon je jedna věc, ale jak tohle zajistit
v terénu?
Sociálním pracovníkům přibývá řada nových povinností, kde se upřesňují jejich
postupy. Pokud bude sociální pracovník
podávat návrh k soudu na nějaký zásah do
rodiny, bude muset „dokazovat“, že vyčerpal všechny ostatní možnosti. Samozřejmě,
netýká se to případů, kdy tomu dítěti jde
o život nebo o zdraví. To pochopitelně také
vyžaduje, aby pracovníků na tu systematickou práci bylo víc, a to se ošetřuje poměrně průlomovou věcí, která v tom zákoně je:
organizace sociálně-právní ochrany dětí by
měly být prvními úřady, jejichž práce bude
standardizována. To znamená, že nastal
nějaký standard výkonu té agendy, který
bude spočívat mimo jiné také v odpovídajícím personálním obsazení úřadů, vlastně
bude vytvářet jakýsi vzorový úřad – standardizovaný, na každé obci by měl být na
určitý počet dětí a na určitou situaci takovýto tým, takto početný, takto kvalifikovaný, takto vzdělávaný, takto podporovaný...
A kdy tohle začne nabíhat?
Toto platí od 1. ledna 2013. A na zavedení
jsou dva roky. To je opravdu zásadní změna. Během těch dvou let bychom se měli
dostat do stavu, kdy tu budeme mít pracoviště, po němž můžeme chtít velmi systematickou práci. Pokud se toto podaří, tak
si myslím, že je zpola vyhráno.
❑Michal Růžička, Viktor Vondra
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DOKUMENT Co platí od 1. ledna 2013.

Pozorujeme kolem sebe nedostatek informací o tom, co nakonec
Poslanecká sněmovna PČR schválila. Vybíráme nejdůležitějšími části novely
zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Dají jasný přehled o nových dávkách
spojených s pěstounskou péčí, nabídnou orientaci v nových pravidlech
a kompetencích. Ačkoli vycházíme z oficiálního vydání Sbírky zákonů,
berte tento dokument za orientační.

PRÁVA A POVINNOSTI
PŘI VÝKONU PĚSTOUNSKÉ
PÉČE
Pro účely zákona se jako pěstounská péče
posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou
pečující nebo skutečnost, že je fyzická
osoba osobou v evidenci.
osoba pečující a osoba v evidenci má právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené
dítě; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče:

■

■

■

■

■
■

■
■
■

po dobu, kdy je osoba pečující nebo
osoba v evidenci uznána dočasně
práce neschopnou nebo při ošetřování
osoby blízké,
při narození dítěte,
při vyřizování nezbytných osobních
záležitostí,
při úmrtí osoby blízké

osoba pečující a osoba v evidenci má právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu
alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo
alespoň věku 2 let:

■

právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné
pomoci alespoň jednou za 6měsíců
právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si
znalosti a dovednosti
právo na pomoc při plnění povinností,
včetně pomoci při zajištění místa pro
uskutečňování styku oprávněných
osob s dítětem a při zajištění asistence
při tomto styku
povinnost zvyšovat si znalosti
a dovednosti v oblasti výchovy a péče
o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12
kalendářních měsíců po sobě jdoucích
povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské
péče a spolupracovat se zaměstnancem
pověřeným sledovat vývoj dětí
v souladu s individuálním plánem
ochrany dítěte povinnost udržovat,
rozvíjet a prohlubovat sounáležitost
dítěte s osobami dítěti blízkými,
zejména s rodiči a umožnit styk rodičů
s dítětem v pěstounské péči, pokud
soud rozhodnutím nestanoví jinak

Dohoda o výkonu pěstounské péče
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba
pečující nebo osoba v evidenci, navrhne
této osobě uzavření dohody o výkonu
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Nová pravidla, nová výše odměn

pěstounské péče, která upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností
a současně informuje o možnosti uzavřít
dohodu o výkonu pěstounské péče.
■

■

Dohoda o výkonu pěstounské péče
nebo rozhodnutí příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud
byl zpracován. Při vydávání rozhodnutí
nebo uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče se přihlíží k zájmům a individuálním potřebám dítěte a k potřebám osoby pečující nebo osoby
v evidenci, pokud jsou spojeny s výkonem péče o svěřené dítě.
Pokud není dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena s příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, může dohodu o výkonu pěstounské péče se souhlasem
příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností uzavřít s osobou pečující nebo osobou v evidenci
obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu nemá osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, krajský úřad nebo
pověřená osoba. obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v jehož obvodu nemá osoba pečující nebo osoba
v evidenci trvalý pobyt, obecní úřad,
krajský úřad nebo pověřená osoba
o této skutečnosti bezodkladně informuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a zašle tomuto
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností opis dohody o výkonu pěs-

■

tounské péče.
obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad nebo
pověřená osoba, pokud uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, nebo
obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal rozhodnutí, jsou povinny sledovat naplňování dohody
o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří
jsou povinni minimálně jednou za 2
měsíce být v osobním styku s osobou
pečující nebo osobou v evidenci
a s dětmi svěřenými do její péče.
o průběhu výkonu pěstounské péče
zpracuje zaměstnanec obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, v jehož
obvodu nemá osoba pečující nebo
osoba v evidenci trvalý pobyt, obecního úřadu, krajského úřadu nebo pověřená osoba jednou za 6 měsíců zprávu,
kterou předá obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba
v evidenci trvalý pobyt.

Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá
po dobu, po kterou
■
■

■

trvá pěstounská péče
trvá péče fyzické osoby, které bylo
před rozhodnutím soudu o svěření
dítěte do pěstounské péče dítě
rozhodnutím soudu nebo orgánu
sociálně-právní ochrany dočasně
svěřeno do péče osoby, která má zájem
stát se pěstounem
je osoba rozhodnutím krajského úřadu
vedena v evidenci osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči na
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■
■

přechodnou dobu
je fyzická osoba poručníkem, jestliže
o dítě osobně pečuje
probíhá soudní řízení o ustanovení
fyzické osoby poručníkem dítěte,
k němuž nemá vyživovací povinnost

Obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo pověřená osoba mohou vypovědět dohodu
o výkonu pěstounské péče

ský úřad, nebo pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
Tento státní příspěvek je určen na pokrytí
nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění
dohledu nad pěstounskou péčí.
Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče činí
48.000,- Kč za kalendářní rok, pokud
pravomocné správní rozhodnutí nebo
dohoda o výkonu pěstounské péče
trvaly po celý kalendářní rok
■ částku, odpovídající jedné dvanáctině
z částky 48.000,- Kč, a to za každý
kalendářní měsíc nebo jeho část
v rámci kalendářního roku, v němž
existovalo pravomocné správní
rozhodnutí, nebo trvala dohoda
o výkonu pěstounské péče
o přiznání státního příspěvku na výkon
pěstounské péče rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu se nachází
sídlo nebo místo trvalého pobytu žadatele.
o přiznání státního příspěvku na výkon
pěstounské péče se rozhoduje na základě
žádosti.
■

■

■

■

pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba
pečující nebo osoba v evidenci zavázala
v dohodě o výkonu pěstounské péče
pro opakované maření sledování
naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nad výkonem pěstounské péče
pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez
vážného důvodu na straně osoby
v evidenci

osoba pečující nebo osoba v evidenci mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta skončí nejpozději uplynutím 30 dnů
ode dne, kdy byla výpověď doručena druhé
smluvní straně, ne však dříve, než bude
uzavřena nová dohoda o výkonu pěstounské péče.

Žadatel je povinen v žádosti
■

Státní příspěvek na výkon pěstounské
péče
Nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče má obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě vydání správního rozhodnutí nebo obecní úřad obce
s rozšířenou působností, obecní úřad, kraj-

■

uvést seznam všech osob pečujících
a osob v evidenci, se kterými uzavřel
dohodu o výkonu pěstounské péče nebo jejichž práva a povinnosti upravil
pravomocným správním rozhodnutím
v kalendářním roce a dobu, na kterou
byla takto práva a povinnosti upraveny
uvést jméno, popřípadě jména, příjmení
osoby pečující nebo osoby v evidenci,
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Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
se přiznává za kalendářní rok a vyplatí se
ve lhůtě do 60 dnů od právní moci rozhodnutí o jeho přiznání. Jestliže po 31. prosinci
kalendářního roku, za který byl státní příspěvek na výkon pěstounské péče vyplacen,
trvá dohoda o výkonu pěstounské péče
nebo pravomocné správní rozhodnutí nadále, vyplatí se státní příspěvek na výkon
pěstounské péče pro další kalendářní rok
dopředu, a to ve výši, v níž tento příspěvek
náležel k 1. lednu tohoto roku. V tomto případě se státní příspěvek na výkon pěstounské péče vyplatí do 15. února tohoto
roku.
Příjemce státního příspěvku na výkon pěstounské péče je povinen oznámit krajské
pobočce Úřadu práce, která tento příspěvek přiznala, do 15 dnů všechny skutečnosti rozhodné pro nárok na tento příspěvek,
zejména ukončení dohody o výkonu pěstounské péče nebo zrušení správního rozhodnutí.
Krajská pobočka Úřadu práce na základě
oznámení rozhodne o změně výše státního
příspěvku nebo o zastavení jeho výplaty.
Zjistí-li se, že obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad
nebo pověřená osoba pobíraly státní příspěvek na výkon pěstounské péče i po
ukončení dohody o výkonu pěstounské

Kresba: Vladimír Nagaj

■

je-li to nezbytné i datum narození,
a dále adresu místa pobytu na území
české republiky nebo adresu bydliště
v cizině
přiložit kopii dohody o výkonu pěstounské péče nebo pravomocného
správního rozhodnutí

péče nebo zrušení správního rozhodnutí, je
příjemce příspěvku povinen vrátit část
příspěvku za kalendářní měsíce, následující
po ukončení dohody o výkonu pěstounské
péče nebo zrušení správního rozhodnutí,
jen jestliže tato dohoda nebo správní rozhodnutí v kalendářním roce trvaly po dobu
kratší než 6 kalendářních měsíců.
Nárok na státní příspěvek nebo nárok na
zvýšení státního příspěvku lze přiznat
zpětně, nejdéle za dobu 3 kalendářních
měsíců od právní moci správního rozhodnutí nebo od uzavření dohody o výkonu
pěstounské péče.
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DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Dávkami pěstounské péče jsou
■
■
■
■
■

příspěvek na úhradu potřeb dítěte
odměna pěstouna
příspěvek při převzetí dítěte
příspěvek na zakoupení osobního
motorového vozidla
příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
■

■

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb
dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle věty první se vyplácí osobě pečující.
Nárok na příspěvek na úhradu potřeb
dítěte se zachovává i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého
roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální
podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která
byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Příspěvek náležející dítěti podle věty
první se vyplácí tomuto dítěti od splátky příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející
za kalendářní měsíc následující po měsíci, v němž dovršilo zletilosti.

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc
4500 Kč
5550 Kč
6350 Kč
6600 Kč

dítě ve věku do 6 let
dítě ve věku od 6 do 12 let
dítě ve věku od 12 do 18 let
dítě ve věku od 18 do 26 let

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci
jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Dítě ve věku

Do 6 let
6 – 12 let
12 – 18 let
18 – 26 let

Dítě ve stupni
závislosti i
(lehká
závislost) Kč
4.650
5.650
6.450
6.750

Dítě ve stupni
závislosti ii
(středně těžká
závislost) Kč
5.550
6.800
7.800
8.100

Dítě ve stupni
závislosti iii
(těžká
závislost) Kč
5.900
7.250
8.300
8.600

Dítě ve stupni
závislosti iV
(úplná
závislost) Kč
6.400
7.850
8.700
9.000
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■

■

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném
přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na
základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu o svěření dítěte do péče
nahrazující péči rodičů. Plné přímé zaopatření se posuzuje podle zákona o státní
sociální podpoře.
Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu
potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče
■

■
■

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni
dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby
na příspěvek
na úhradu potřeb dítěte.
Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.
Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče náleží jen jednou.

Odměna pěstouna
Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci. Nárok na odměnu pěstouna má i osoba pečující nebo osoba v evidenci, jestliže nezaopatřené dítě, které jí bylo
svěřeno do péče, nemá po dosažení zletilosti nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než
uvedený příspěvek.
Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.
Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc
8.000,- Kč
12.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
24.000,- Kč

je-li pečováno o jedno dítě
je-li pečováno o 2 děti
je-li pečováno alespoň o 3děti
je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci
jiné fyzické osoby ve stupni ii (středně těžká závislost) nebo ve stupni
iii (těžká závislost) nebo ve stupni iV (úplná závislost)
jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě
pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou
dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni ii (středně těžká závislost) nebo ve stupni iii (těžká závislost)
nebo ve stupni iV (úplná závislost)
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■

■

■

■

Za každé další dítě svěřené do péče
osoby pečující se odměna pěstouna
zvyšuje o polovinu příslušné částky. Za
každé další dítě, které je osobě v evidenci svěřeno do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, se
odměna pěstouna zvyšuje o polovinu
příslušné částky
odměna pěstouna náleží osobě
pečující nebo osobě v evidenci, která
je rodičem nebo prarodičem otce nebo
matky svěřeného dítěte, pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo
osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.
Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka Úřadu
práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
odměna pěstouna se poskytuje i po
dobu dočasné pracovní neschopnosti
nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však
do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
v němž dočasná pracovní neschopnost
vznikla nebo v němž byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující nebo osobě v evidenci v plném přímém zaopatření zařízení pro péči
o děti nebo mládež nebo v péči jiné
osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží.
odměna pěstouna nenáleží osobě
v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno zprostředkování pěstounské péče

■

na přechodnou dobu.
odměna pěstouna se pro účely zákonů
upravující daně z příjmů, pojistné na
sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné
zdravotní pojištění považuje za příjem
ze závislé činnosti.

Příspěvek při převzetí dítěte
Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má
osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče; příspěvek při převzetí dítěte,
jde-li o totéž dítě, náleží osobě pečující jen
jednou. Příspěvek při převzetí dítěte se vyplatí jednorázově.
Výše příspěvku při převzetí dítěte
8.000,- Kč
9.000,- Kč
10.000,- Kč

do 6 let
od 6 do 12 let
od 12 do 18 let

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
■

■

Nárok na příspěvek na zakoupení
osobního motorového vozidla má osoba pečující, která má v pěstounské péči
nejméně 3děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na
odměnu pěstouna, pokud zakoupila
osobní motorové vozidlo nebo zajistila
nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro
výdělečnou činnost.
Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny
motorového vozidla nebo prokázaných
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■

■

výdajů na opravy, nejvýše však 100
000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých osobě pečující v období
posledních 10 kalendářních let přede
dnem podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.
Příspěvek na zakoupení motorového
vozidla může být poskytnut v bezhotovostní formě i před zakoupením motorového vozidla. Použití příspěvku na
zakoupení motorového vozidla je osoba pečující povinna prokázat do 6 měsíců od jeho poskytnutí; pokud tohoto
příspěvku nepoužila k zakoupení motorového vozidla, je povinna příspěvek
vrátit.
Pokud osoba pečující do 5 let ode dne,
kdy jí byl příspěvek poskytnut, motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo
opravu byl příspěvek poskytnut, prodala, darovala, započala je používat pro
výdělečnou činnost nebo přestala vykonávat pěstounskou péči, nejde-li
o případ, kdy osoba pečující přestala

vykonávat pěstounskou péči z vážných
zdravotních důvodů, je povinna vrátit
poměrnou část příspěvku na zakoupení
motorového vozidla odpovídající době
z období 5 let, kdy uvedené podmínky
nesplňovala.
Společná pěstounská péče manželů
Při společné pěstounské péči manželů náleží dávka pěstounské péče jen jednomu
z manželů určenému na základě dohody
manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí
příslušná krajská pobočka Úřadu práce,
kterému z manželů se dávka pěstounské
péče přizná. ❑
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Osobně Dát lásku kojenci, to má

Jitka Hermanová má dvě dospělé děti. Žijí své vlastní životy často daleko od
domova. Přesto je kolem sportovně zaměřené padesátnice živo. Třináctileté
děvče a dva kluci ve věku patnáct a skoro sedmnáct let; sourozenecká trojice,
kterou si Jitka Hermanová vzala před lety do pěstounské péče. Proč? „Já tomu
říkám náhlé pominutí smyslů,“ říká.
Počkejte, to jistě mělo i hlubší důvody…
Byla to shoda několika okolností. Zůstala
jsem sama, mým dětem bylo kolem pětadvaceti let, takže už měly své starosti a já
jim nechtěla viset na krku. Navíc jsem si
přála dělat něco smysluplného. Jednoho
dne jsem narazila na inzerát, v němž stálo,
že v dětské vesničce SoS hledají maminky.
Ke svým současným dětem jsem se tedy
nedostala úplně napřímo, že bych chtěla
zachránit právě je. Původně jsem chtěla
pomoct té organizaci.
Jak dlouho s dětmi jste?
od roku 2007.
Ale dnes už s dětmi bydlíte v Praze a máte
je v pěstounské péči.
Ano, z vesničky SoS jsem odešla, ta instituce mě zklamala. Je to už dva roky.
V čem vás zklamala?
Sliby zůstaly jen sliby. Kdykoli jsem cokoli
chtěla, vždycky jsem jen slyšela: co byste
nechtěla, máte skvělé materiální zabezpečení, tak co víc? Neměla jsem pocit, že tam
jde o ty děti v první řadě, bylo mi nepříjemné, že fungují spíše jako „reklamní
předměty“…
Když člověk mluví s pěstounkami nebo
pěstouny, vlastně všichni přiznávají, že se
už dostali do krizové situace. Že začali
váhat, zda udělali správně. Jestli na to
stačí. Stalo se to i vám?

To prožívám poměrně často. Nikdy bych
nelitovala toho, že jsem si děti vzala. Ale
už bych to víckrát neudělala. Je velmi těžké
to vysvětlit. Mám pocit, že ty zachraňované děti vlastně netouží být zachraňované.
Třeba můj nejstarší syn je teď ve věku, kdy
si začal uvědomovat, že jsem cizí člověk, a
projevil zájem o to, nebýt už s námi.
Nevím, kde se to v něm bere. Pro ilustraci
vám povím jednu historku. Je to příběh
z vesničky SoS: jedna maminka tam měla
šest dětí a zemřela. Vesnička dala děti zpět
do dětského domova. Povídala jsem si o té
situaci s dcerou, říkaly jsme si, jak to musí
být pro ty děti těžké. Najednou se na nás
nejstarší syn podívá a říká: „Ale ono jim je
líp! ony tu mámu musely poslouchat. V
děcáku si mohou dělat, co chtějí.“ Trochu
mě to zdrtilo. Chtěla jsem jim poskytnout
mámu, která jim chybí, a ono je to takto?
Myslíte si, že je tenhle postoj ovlivněný i
tím, jak dětské domovy fungují?
Já s dětskými domovy nemám až takovou
zkušenost. Já mám děti z Klokánku, kde se
jim snažili vynahradit nefunkční rodinu
tím, že jim poskytli úplně všechno v množství, v jakém chtěli – a nemusely pro to ani
nic dělat. Děti vám ještě teď budou vyprávět, že když něco potřebovaly, šlo se do
skladu a tam to dostaly. Věci, které se musí
v normálních rodinách koupit a pak se o ně
pečuje, protože musí aspoň půl roku vydržet. Pro ně nebyl problém dostat nové. i
když děti z Klokánku věděly, že se musí
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hluboký smysl, říká pěstounka

uvařit a vyprat, dlouho jsem je učila jiné
základní věci; že jídlem se musí šetřit, že
oblečení se nemůže jen tak trhat, že vodou
se neplýtvá, a hlavně, že to vše není zadarmo. Myslím si, že děti jsou v Klokánku materiálně zabezpečeny až moc a potom nechápou hodnoty věcí.
Do Klokánku přišly vaše děti na základě
zásahu orgánu sociálně-právní ochrany
dítěte?
Ano, a bylo to dost brutální. Děti ráno odešly normálně do školy a do školky a uprostřed vyučování tam vtrhli pro ně cizí lidé,
vytáhli je ze tříd s vysvětlením, že jedou na
výlet – a už se domů nikdy nevrátily.
Důvodem zásahu byla sociální situace, rodiče se o děti nedokázali postarat. Nájem
platila za rodiče babička, občas přinesla i
něco k jídlu, třeba hamburger, ale pak
umřela a oni zůstali bez střechy nad hlavou. Z rodičů jsou bezdomovci, maminka
přes léto spí po olomouci a zimu tráví
v charitách. o tatínkovi už tři nebo čtyři
roky nevíme vůbec nic. Když jsem měla děti dva roky, v místních olomouckých novinách vyšel o rodičích-bezdomovcích článek. říkali v něm, jak chtějí děti zpět a jak
se budou snažit. lidé jim posílali podpůrné
dopisy, někdo jim nabízel i chatičku. Ale nikdy se zvednout nedokázali.
Jaká byla vlastně reakce vašeho okolí,
když jste jim oznámila svůj úmysl starat
se o svěřené děti?
Všichni řekli, že jsem se zbláznila. Jen dcera říkala, že to bude fajn. Syn byl proti, ale
nakonec to uzavřel s tím, že když budu
spokojená, je to v pohodě. Mí rodiče jsou
stále proti, ale před dětmi to nikdy nedali
znát.

Jak to vůbec zvládáte finančně? Jste
s dětmi sama, bydlíte v Praze v nájemním
bytě, jen věci kolem školy stojí spoustu
peněz…
Protože mám tři děti, mám tzv. odměnu
pěstouna ve zvláštních případech. Ta mimo
jiné znamená, že pracovat nesmím. Ale
kdybych si sem tam nenašla brigádu, budeme mít jenom na jídlo a na nájem.
Sledovala jste osudy novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí? O pěstounství tam hodně jde.
Spíš jen tak, že občas s někým promluvíte,
ale abych měla přečtenou celou novelu, to
ne. Vím, že ji prezident nepodepsal a důvod byl podle mne velmi úsměvný, protože
v té době se zrovna jednalo o to, zda by
měl pan Rath pobírat celý svůj plat včetně
příplatků, když je ve vazbě…
Ptám se i proto, že v debatě zaznívalo, že
když pěstounům přidáme, přestane to
být poslání a lidé (zřejmě pochybní) to
začnou dělat pro peníze. Nevadí vám, že
se česká společnost dívá na pěstouny
skrz prsty?
Především: jen pro peníze se to dá dělat
těžko. Ale na druhou stranu: proč by se to
nemohlo dělat i pro peníze? Tetičky snad
taky chodí do dětských domovů do práce a
dělají to pro peníze. Když děti nestrádají,
nevidím ve výplatě za pěstounství nic dramatického.
Říkáte, že vás zarazila synova reakce na
odchod osiřelých dětí do dětského domova. Vy přece ale musíte vidět významný
pokrok, který vaše děti udělaly od doby,
co jste s nimi doma…
Ano, ve srovnání s dobami, kdy byly
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v Klokánku, je patrný velký posun. Pokud
se týká našich vztahů, v menším, domácím
prostředí jsou snad někdy vyostřenější,
protože jsme si blíž a víc se „potkáváme“.
Děti se učí žít pohromadě a koneckonců
jsou i o pět let starší, což samo přináší velké pokroky a změny. Pokud jde o provoz
naší domácnosti, rozdíl mezi vesničkou a
nynějším stavem je subjektivně zatím příjemnější pro mě než pro děti. To jsem se
dověděla na psychologických sezeních,
kam docházíme. Ale myslím, že objektivně
je to takhle lepší. Ve vesničce jsme platili
jen asi 2000 Kč měsíčně za obrovský dům,
v němž jsme byli jako na zámku: každé dítě
svůj pokoj, já dva. To bylo až nepřirozené.
Když jsme se dostali do normálního světa,
je to trošku stres, že se musí vydělat, že se
musí hospodařit a tak. Děti jsou z toho zatím překvapené, ale mně je v tom líp.
Nežijeme v umělém prostředí. Všechny děti jsou teď v Praze takové samostatnější a
největší posun je asi vidět na nejmladší
Růžence. Je živější, odolnější, schopnější.
Jak fungují tři sourozenci dohromady?
Je mezi nimi obrovská rivalita a žárlivost.
Bojují obecně o to, kdo získá jakoukoli pozornost – a pak samozřejmě i o mou pozornost. Neumí si spolu hrát, není ochota,
nejsou soudržní.
Zřejmě je to pokračování boje o život, jakým prošly.
Ano, to je možné. V původní rodině to jistě
nebylo jednoduché, možná i boj o chleba
tam existoval. Ale děti o tom nejsou
ochotné ani schopné mluvit.
Do jakých škol děti chodí?
Ten nejstarší luboš se učí na kuchaře.

Mladší jsou ještě na základce: Honzík chodí na zvláštní školu do Josefské ulice, kde
je v devítce, a Růženka jezdí na Bílou Horu,
kde je základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení. Mají normální
osnovy, ale jinačí přístup a je jich ve třídě
jen devět.
Máte na školní pomůcky nějakou finanční
podporu? Všechno kolem škol je teď přece dražší.
Učebnice a všechno ostatní si samozřejmě
musíme opatřit sami. Jediná finanční pomoc, kterou máme, je od Nadace Terezy
Maxové dětem, která nám poskytla příspěvek na skautský tábor, a ještě jsme dostali
grant na Honzíkův kroužek brazilského
tance.
Některé neziskovky nabízejí takzvané doprovázení. Využíváte těchto služeb?
Růženka chodí do Pět P, kde má starší kamarádku. Kluci chodili do podobné organizace pro děti nad 13 let. Honzík toho využívá, ale nejstarší luboš se s průvodcem už
dlouho neviděl.
A vy? Kdo pomáhá vám?
Pro mě to bylo těžší ve vesničce SoS v
Karlových Varech. člověk byl neustále pod
dozorem. Nejen ta instituce, ale i kolektiv
žen umí být někdy krutý. Je to hodně specifické prostředí. Já ráda sportuji, což bylo
proti proudu, ostatní maminky byly spíš na
to kafíčko a posezeníčko. Hodně jsem jezdila na kole a našla jsem si partu na volejbal, ale nešlo to, nesetkalo se to s pochopením. Když jsem nastupovala do vesničky,
bylo mi slíbeno, že určitý počet hodin nám
bude děti někdo hlídat, abychom mohly
dělat i něco pro sebe a vyhnuly se syndro-
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Takže jak relaxujete dneska? Máte paní
na hlídání, anebo je už můžete nechat samotné?
Nemám nikoho na hlídání, pomáhá mi tetička, anebo když jsou v republice moje
děti, tak mi pomohou ony. Děti sice mohu
nechat doma, ale to pak musím zabezpečit
byt. Nejstaršímu synovi nejsou cizí věci cizí
a občas není úplné jasné, co ho napadne a
co udělá. Mladší Honzík a Růženka bývají
sami doma minimálně. Většinou na mé
sportovní aktivity a setkání s přáteli jezdí
společně se mnou.
Co s nejstarším synem budete dělat? Jaké
jsou vlastně možnosti?
No nevím, teď je to vážně těžké. Párkrát
přišel pozdě domů, občas přinese domů cizí věci, velmi lže, byl odsouzen za šikanu,

už se to hodně nahromadilo a já se začala
bát, že se můžu dostat do problémů i já.
Kdyby například ukradl auto za milion, budu ho doživotně splácet, a to se mi nechce. Poručnictví zrušit nemůžu, protože
pak by mi zrušili i pěstounskou péči. Záleží
na lubošovi, jak se rozhodne. Teď je na nějakou dobu ve Středisku výchovné péče,
aby měl čas si rozmyslet, co vlastně chce.
Abychom žili dál pohromadě, musí dodržovat některá základní pravidla a já musím
vědět, kde se pohybuje a co dělá.
Jsou potíže s nejstarším synem Lubošem
důvodem, proč říkáte, že byste si už podruhé děti do pěstounské péče nevzala?
Nejen. Jde mi především o vztahy. Vnímám
strašně silně, že není ochotný se přizpůsobit. Že mu život v naší rodině nestojí za to,
aby byl slušný, a hlavně nelhal, nepodváděl. lidem, kteří měli rodinu a jsou zvyklí
na normální lidské vztahy, je naprosto nepochopitelné, že tyto děti to necítí a že je
to nedokážete naučit. Pět let někomu dáváte najevo, že ho máte rádi, a pak se doví-

Kresba: Vladimír Nagaj

mu vyhoření. Ale když na to přišlo, řekly
nám, že nám pohlídají děti jednou měsíčně
na 48 hodin a my musíme někam odjet. To
je šílené, že ano? Dokonce i relaxace na
povel.
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te, že bez mámy je někomu líp. Ale pozor,
každý to vnímá úplně jinak! Toto je především můj problém…se kterým se snažím
vyrovnat.
Cítíte, že ony deprivace vznikly už v původní rodině?
To nedokážu rozklíčovat. Každý vám řekne:
děti měly těžké dětství, tak co byste po
nich chtěla? Nevím, nejsem odborník, ale
nejsem moc ochotna přijmout toto jako
omluvu pro krádeže a lži a navíc si myslím,
že toto vysvětlení společnost zajímá jen
do určité doby a děti zvyklé na tuto toleranci jsou v dospělosti překvapené, že by
měly být samy za sebe zodpovědné. Jestli
je to geneticky dané, anebo jestli je člověk
citově plochý proto, že se jako dítě naučil
city potlačovat, protože když je dával najevo, byly na obtíž. Nejstarší luboš postrádá
sebevědomí, ale zároveň si na něm extrémně zakládá. Sám sobě a světu neustále dokazuje, jak je úžasný. Kde to vzniklo, nevím. Možná měl v rodině pocit, že rodičům
nevyhoví.
Říkala jste, že o otci několik let nic nevíte, jsou děti v kontaktu s biologickou
matkou?
Teď už ne. Když jsem měla děti asi jeden
rok, dokonce jsme do olomouce za rodiči
jeli. Ale úplně se to neosvědčilo. Prostřední
Honzík to špatně nesl a skončil na psychiatrii. Růženka se bála, že tam bude muset
zůstat. Nebylo to smysluplné a dobré. Ale
telefonický a písemný kontakt probíhal.
Když jsme byli v Karlových Varech, maminka psala pravidelně. Když jsme se přistěhovali do Prahy, zeptala se, jestli by se mohla
přijet podívat k nám a nějaký čas zůstat.
Napsala jsem jí, že to není vhodné, ale že jí

pošlu děti na víkend nebo na pár dní o
prázdninách. od té doby se neozvala, je to
už rok a půl.
Přes určitou skepsi, kterou pociťujete
k výsledku své pěstounské péče – myslíte
si, že je pro děti pořád lepší než péče institucionální?
Myslím, že hluboký smysl to má v kojeneckém období dítěte. V kojeneckém ústavu
podle mého názoru vzniká ona citová plochost. Tam dítě žádnou lásku prostě nedostane. Když jsem byla v kojeneckém ústavu
několik týdnů na praxi, šla jsem po patrech: úplně nahoře byla malinká miminka,
zdravá a živá, ale jak jsem šla níž, viděla
jsem děti apatičtější a zaostalejší. Úplně
dole byly dvouleté děti a některé z nich
třeba ještě ani neseděly. V případě velkých
dětí – no, to už jsem se pokusila vypovědět.
❑-mad-

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!
Předplaťte si měsíčník*
CSR fórum na rok 2013!
www.publicon.cz
publicon@publicon.cz
+ 420 257 213 404
+ 420 605 232 393

*vyjma července a srpna
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SOS vesničky: Pěstounům bude

Schválení novely Zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsme velmi nedočkavě
očekávali. Díky ní se pěstounské rodiny dočkají intenzivnější podpory a pomoci, protože novela ustanovuje zákonný nárok na služby.
Již v průběhu schvalování novely započalo
Sdružení SoS dětských vesniček s přípravami na rozšiřování poskytovaných služeb.
V současné době Sdružení nabízí podporu
pouze maminkám pěstounkám, které vykonávají péči přímo v SoS dětských vesničkách. od nového roku tuto podporu rádi
nabídneme i ostatním, individuálním pěstounům, kteří bydlí v regionech vesniček.
Vzhledem k tomu, že novela zákona ukládá
pěstounům povinnost mít uzavřenou
Dohodu o výkonu pěstounské péče s pověřenou osobou, a Sdružení je pověřenou
osobou s mnohaletou zkušeností na poli

podpory pěstounské péče, rozhodli jsme
se, že naše služby budeme prostřednictvím
dohod nabízet širší skupině zájemců
o spolupráci, nikoli jen maminkám či párům v SoS dětských vesničkách.
intenzivně tak připravujeme nabídku služeb pro pěstouny v regionech vesniček.
Vycházíme z naší nabídky, kterou doposud
realizujeme pro maminky ve vesničkách.
Jedná se o pedagogické, psychologické
a sociálně právní poradenství a služby, se
kterými máme mnoho zkušeností a pro
které je náš odborný personál dostatečně
kvalifikován. Naše organizace také splňuje
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me moci nabídnout ještě víc
O SOS dětských vesničkách
Cílem SoS dětských vesniček je poskytnout dětem, o které se jejich původní rodina z různých důvodů nechtěla nebo nedokázala postarat, nový domov plný lásky
a porozumění. První SoS dětská vesnička
vznikla v roce 1949 v rakouském imstu.
V průběhu druhé poloviny 20. století vznikaly SoS dětské vesničky i v dalších částech světa. Dnes fungují celkem ve 132 zemích světa. V české republice mají SoS
dětské vesničky tradici dlouhou více než
40 let. První SoS dětská vesnička vznikla
v roce 1970 v Karlových Varech-Doubí,
další byla postavena v roce 1973 v malé
obci Chvalčov na Kroměřížsku a do třetí
vesničky v Brně-Medlánkách se nastěhovaly první matky-pěstounky s dětmi v roce
2003. V současné době vyrůstá v SoS dětských vesničkách v čR bezmála 100 dětí.
a dodržuje mezinárodní standardy
Quality4Child. Tyto standardy mapují tři
oblasti procesu péče o dítě mimo domov:
Proces rozhodování a přijímání (tento proces má dvě fáze: zhodnocení situace dítěte
za účelem rozhodnutí o co nejlepším řešení, další fází jsou kroky zaměřené na integraci dítěte do budoucí životní situace),
proces péče (jedná se o období mezi procesem přijetí a procesem opuštění péče.
Zahrnuje skutečnou péči a podporu od pečovatele), a proces opouštění péče (jde
o proces, díky němuž dítě / mladý dospělý
získává nezávislost, vrací se do své původní rodiny nebo se stěhuje na jiné místo.
Zahrnuje další podporu, kterou dítě / mladý dospělý získává od dosavadního pečovatele).
Standardy Quality4Child obsahují jasná
prohlášení ohledně požadované úrovně
kvality a poskytují strukturu a zaměření pro
práci v oblasti péče o děti mimo domov.
Co tedy mohou pěstouni, kteří se pro vý-

kon pěstounské péče obrátí na SoS dětské
vesničky, očekávat?
Pěstounům v rámci dohod nabízíme pomoc poradenskou, organizační, odborně
výchovnou, psychologickou a terapeutickou jak pro ně, tak pro děti. Další důležitou
oblastí, ve které podporujeme pěstouny, je
vzdělávání. Na důkaz komplexnosti našich
služeb je dobré také zmínit, že po dobu
vzdělávání, které pořádáme v prostorách
vesniček, zabezpečujeme také program pro
děti, takže pěstouni mohou bez obav o své
ratolesti vstřebávat důležité informace.
V případě zájmu nás mohou pěstouni sami
kontaktovat na mail
pestouni@sos-vesnicky.cz
❑Jindra Šalátová,
programová ředitelka
Sdružení SoS dětských vesniček
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Orientace Kam pro první informace?
Třeba na Adopce.com
Schválení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, které posiluje
postavení pěstounů a tím i celou oblast náhradní rodinné péče, v důsledku
povede velmi pravděpodobně i ke zvýšení zájmu o téma ohrožených, opuštěných či jinak znevýhodněných dětí. O informace naštěstí už není nouze;
poskytuje je jak státní správa, tak množství neziskových organizací a sdružení.
Jedním z „nejdéle sloužících“ na tomto poli je i projekt Adopce.com, který
letos slaví už desáté výročí.
„Adopce.com může sloužit jako první záchytný bod pro někoho, kdo má zájem
o adopci či pěstounství a hledá opravdu
základní informace, týkající se adopce,
osvojení, případně pěstounské a hostitelské péče. Jsme prostě první linií, kam mo-

hou lidé přijít, aby získali základní orientaci v problematice, a zároveň tu existuje
i návaznost a propojení na služby Střediska
náhradní rodinné péče a jejich know-how,
pokud by se potřebovali dozvědět víc nebo
měli už opravdu vážný zájem o povolání

*dětské domovy a dětské domovy se školou, dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro děti a mládež a dětské diagnostické ústavy
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky a MPSV čR
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foto: Spolu dětem

lem čtyř subjektů: Jeho realizátory jsou
obecně prospěšná společnost Spolu dětem
a Středisko náhradní rodinné péče (to plní
zároveň roli odborného garanta), jeho
partnery jsou od samého počátku i Nadace
Terezy Maxové dětem a společnost Nestlé.
Vedle webového portálu je součástí projektu také infolinka určená jak pro širokou
veřejnost, tak pro náhradní rodiče, kde od
pondělí do pátku od 8 do 16 hodin odpovídají na aktuální dotazy týkající se problematiky náhradní rodinné péče odborníci
z oblasti práva a sociální pracovnice.

Jana Kučerová, manažerka projektu
Adopce.com
pěstouna nebo o osvojení dítěte,“ vysvětluje roli projektu jeho manažerka Jana
Kučerová.
Myšlenka projektu se zrodila v roce 2001
z kolektivních úvah pracovníků Nadace
Terezy Maxové dětem a firmy Nestlé, která
projevila přání finančně podpořit pomoc
znevýhodněným dětem, jež z nejrůznějších
důvodů nemohou žít ve vlastní rodině.
Tehdy vznikla idea portálu, který by přinášel základní informace a osvětu o tématu.
A od myšlenky k uvedení projektu do života stačil pouhý rok – Adopce.com, nad níž
při jejím zrodu převzal záštitu světově
uznávaný dětský psycholog profesor
Zdeněk Matějček, funguje už od roku 2002
Dnes je projekt Adopce.com společným dí-

„Jsme prostě první linií,
kam mohou lidé přijít, aby
získali základní orientaci
v problematice, a zároveň
tu existuje i návaznost
a propojení na služby
Střediska náhradní rodinné péče a jejich know-how,
pokud by se potřebovali
dozvědět víc nebo měli už
opravdu vážný zájem
o povolání pěstouna nebo
o osvojení dítěte.“
Jana Kučerová

A třetí důležitou částí projektu je i informační brožura Průvodce náhradní rodinnou péčí, kde je přehledným a uceleným
způsobem žadatelům přiblížena celá problematika; příručka vychází ve stále no-
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vých vydáních, na serveru Adopce.com je
volně ke stažení nebo je možné si ji – právě díky finanční podpoře firmy Nestlé –
bezplatně objednat.
„Když Adopce.com v roce 2002 vznikla, byl
to úplně první webový portál a zároveň
brožura, kde lidé měli možnost dozvědět
se základní informace. V té době ani
Ministerstvo práce a sociálních věcí nemělo nic, žádnou publikaci, kde by potřebné
údaje byly všechny takhle pohromadě.
V tom byla Adopce.com průkopníkem
a tím, že naše brožura byla zdarma, využívala ji i státní správa – pro orgány sociálněprávní ochrany dětí to byl nástroj, který
mohly žadatelům o adopci či zájemcům
o pěstounství dát. A popularita projektu
v tomto smyslu přetrvává dodnes; vždycky
když se objeví nové vydání brožury – a teď

O příručku Průvodce náhradní rodinnou
péčí je velký zájem i ve státní správě.
Momentálně se chystá už 5. vydání
připravujeme už páté – je o ně ze státní
správy velký zájem. Protože i když už je
nejrůznějších webových portálů, brožurek
a infolinek daleko víc než před lety, mnoho

*dětské domovy a dětské domovy se školou, dětské výchovné ústavy, výchovné ústavy pro děti a mládež a dětské diagnostické ústavy
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky české republiky (Aktuální informace) a MPSV čR (Výkonové ukazatele - kapitola H)
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stor, internetovou poradnu, ke stažení řadu příruček k tématu i zákonů, které se
problematiky týkají.
„Nijak početný,“ směje se Jana Kučerová.
„Ve Středisku náhradní rodinné péče se
vždycky jeden člověk stará o infolinku,

Portál Adopce.com nabízí nejen internetovou poradnu či adresář důležitých institucí, ale také přehled literatury k tématu, zákonů, ke stažení jsou zde různé
příručky. A nechybí ani diskusní fórum...
jich působí jen v rámci kraje či okresu,
kdežto záběr Adopce.com je jednak celorepublikový, jednak díky odborné garanci
Střediska náhradní rodinné péče jsou poskytované informace skutečně erudované
a kvalitní,“ říká Jana Kučerová a dodává:
„To, že orgány sociálně-právní ochrany dětí
naši brožuru dodnes používají, nás těší a je
to pro nás také velké zadostiučinění – je to
potvrzením potřebnosti a užitečnosti práce, kterou děláme.
Návštěvnost webu Adopce.com od jeho
vzniku postupně stoupala, v posledních letech se ustálila na přibližně 15 000 návštěvníků měsíčně. „Jsou období, kdy se
skokově zvýší – třeba právě kolem Vánoc –
ale to je pochopitelné,“ říká Jana Kučerová.
„Je to čas, kdy téma opuštěných a znevýhodněných dětí ve společnosti víc rezonuje, lidé mají větší potřebu udělat něco
dobrého, nějak pomoci.“
„Jak velký je tým lidí, který se o celý projekt stará?“ napadá mě nad portálem, který
kromě už zmíněných základních informací
dnes nabízí také například diskusní pro-

„Když Adopce.com v roce
2002 vznikla, byl to úplně
první webový portál a zároveň brožura, kde lidé
měli možnost dozvědět se
základní informace. V té
době ani Ministerstvo práce a sociálních věcí nemělo nic, žádnou publikaci,
kde by potřebné údaje byly všechny takhle pohromadě. V tom byla
Adopce.com průkopníkem
a tím, že naše brožura byla
zdarma, využívala ji i státní správa.“
Jana Kučerová

zbytek mám na starosti já – ale jen částí
svého úvazku, protože ve Spolu dětem obhospodařuji i další projekty. i když je podpora od Nadace Terezy Maxové dětem
a firmy Nestlé stabilní a její výši nijak negativně nepoznamenala ani krize, spíše
naopak, lidmi ani penězi rozhodně neplýtváme.“
❑ -vo-
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❑Michal Růžička

gracián Svačina se stal mediální celebritou,
když s očima otevřenýma nahlédl návštěvu
první dámy v dětském domově – a napsal
o tom. Stal se dětským vzorem, když začal
studovat vysokou školu. Nezaváhal ani při
televizním výslechu Václava Moravce a to
přimělo řadu lidí podívat se zpět do
graciánova dětství: on a jeho dva bratři
skončili kdysi v dětském domově jen proto,
že je rodiče nedokázali uživit. Teď, ve dvaadvaceti, se Svačinův nový osud stává dalším symbolem.
Nebudeme podrobně opakovat, co
všichni vědí, tedy stručně: ředitelka dětského domova
Jemnice Dagmar Průšová
využila svého práva vyhodit graciána Svačinu
z ústavu pro jakési neplnění povinností.
Třebíčský soud, kam se
mladý muž obrátil
o pomoc, prohlásil, že
záležitost je plně
v kompetenci ředitelky
a případ vůbec neprozkoumal. „S názorem
soudu nesouhlasíme
a budeme se bránit
odvoláním,“ vyhlásil
Svačinův advokát
Pavel Uhl, který se domnívá, že „stát je povinen poskytnout zao-

patření dětem, které jsou odchovány dětským domovem a chtějí studovat“.
Jaká ironie, že. Je to právě gracián Svačina,
kdo dlouho upozorňuje na fakt, že by bývalo stačilo, aby stát kdysi pomohl jeho rodičům – a ušetřil by spousty peněz za
ústavní péči tří dětí. Jedno z těch dětí teď
dokonce studuje na univerzitě – a musí
bojovat o to, aby mělo podobný nárok jako
většina „neústavních“ dětí; totiž, aby byl
během studia na vysoké škole podporován
a i nadále sociálně chráněn. Ale tento případ poukazuje i kamsi dál:
ředitelka domova Dagmar Průšová tvrdí,
že graciána Svačinu nevyhodila kvůli osobní averzi. Budiž, to zkoumat nehodlám.
Zajímá mne jiný moment: dětský domov
odjímá dvěma mladším bratrům bratra
nejstaršího, přičemž pro
graciána, jak víme (a nemáme
důvod tomu nevěřit) byla a je
možnost být mladším bratrům nablízku velmi důležitá. Dětský domov se
chová protirodinně.
Nestojí mu trochu dobré
vůle za to, aby tři děti,
které nemohou žít normálně doma s rodiči,
mohly být co nejdéle
pohromadě.
„Velkých prohřešků, které jsem se dozvěděla od
vychovatelek, bylo tolik,
že jsem musela rozhodnout,“ čteme opakovaně
z médií. Jsou to slova šéfky. Nikoli vnímavé osoby,
zprostředkující chybějící
rodinnou péči. šéfky
ústavu. A basta!

Kresba: Vladimír Nagaj

Sloupek Spor Svačina
vs. DD Jemnice je symbolický

Mediální partneři tohoto vydání edice otvíráme
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Penta is an investment group founded in 1994. It is active in the area
of private equity and real estate, controls almost 30 companies and
provides more than 25,000 jobs. In 2010, its portfolio companies
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