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První ztrátou kontaktu s dítětem může vše začít. Příznaky rodinné krize lze rozpoznat včas. Volejte Rodičovskou
linku, projekt Linky bezpečí zaměřený na dospělé, kteří potřebují psychologickou pomoc a rodinné poradenství po telefonu.
www.linkabezpeci.cz

Generální partneři

Partneři

EDITORIAL

Občanská poradna při Jihočeské
rozvojové o.p.s. ukončuje v měsíci
červnu realizaci ročního projektu
s názvem „Posilování kompetencí
jednotlivce v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv“,
který byl finančně podpořen
prostřednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti. V rámci
tohoto projektu se nám podařilo
vydat dvě čísla časopisu Revers,
zaměřená na problematiku diskriminace, a také dvojčíslo, které se
Vám právě dostalo do rukou.
V letním dvojčísle jsme se rozhodli

OBSAH
věnovat zejména druhé části výše
uvedeného projektu – lidským
právům, konkrétně lidským právům v kontextu s rodinou. Téma
je natolik obsáhlé, že by mu mohly být věnovány stovky stran, na
kterých by mohly být představeny
desítky nestátních neziskových
organizací, zabývajících se prací
s dětmi a rodinou, a mohlo by být
v této souvislosti poukázáno na
řadu záslužných projektů, jejichž
počet je pozitivním – ale bohužel
zároveň i negativním faktem: upozorňuje na to, že dětská práva jsou
často porušována. Strašidelné je,
že mnohdy těmi nejbližšími.
Při tvorbě časopisu se sociální
tématikou nebudete mít nikdy
dostatek prostoru představit
a pochválit všechny dobré duše,
které se konkrétní tématice věnují. I v tomto čísle jsme představili
jenom malý zlomek organizací, lidí
a názorů. Právě prostřednictvím

tohoto výběru však vyjadřujeme poděkování všem, kteří svou
energii věnují právě aktuálnímu
tématu.

4 – Zaostřeno
Občanská poradna v boji proti
diskriminaci a porušování lidských
práv.

Formou tématické přílohy Vám
představujeme Úmluvu o právech
dítěte. Předpokládám, že jistě
nejsem jediná, kdo do nedávné
doby tento dokument nikdy nečetl. A protože si myslím, že znalost
úmluvy je pro nás, „dospěláky“,
velice důležitá – vyhradili jsme
pro její nejdůležitější pasáže celou prostřední dvoustranu. Komikovou publikaci nazvanou „Ahoj
,Úmluvo!“ (v nezkrácené podobě
na webových stránkách stránkách
http://www.nadacedetem.cz/
down/ahoj_umluvo.pdf) můžeme
otisknout s laskavým svolením
Nadace Dětem 3. tisíciletí, která
finančně podpořila její vznik.

5 - Nahlas
Zeptali jsme se… Anketa na téma
náhradní rodinná péče.

Přeji vám příjemné a odpočinkové léto.
sse zabývají problematikou dětí
p
postižených (tělesně či mentáln
ně), zdravotně oslabených atp.,
aale není dost takových subjektů,
kkteré by trvale konaly práci ve
p
prospěch dětí „zcela běžných“
- tedy nijak znevýhodněných.
K rozhodnutí zaměřit nadační
aaktivitu do těchto oblasti nás
vvedly i zkušenosti ze zahraničí.
P
Proto podporuje dětská sdružen
ní, která pomáhají zajišťovat aktivní využívání volného času dětí,
a přispívá k ostatním činnostem
vve prospěch dětí a mládeže,
vvčetně neformálních aktivit.

6 – Na kost
Odpoledne na houpačce v Žíchovickém dětském domově.
10 – V pasti
Náhradní rodinná péče očima
Občanské poradny.
12– Postřeh
Zemětřesení zvané rozvod. Jak jej
ustát? Krizové centrum pro matku
a dítě radí a varuje.
14– V křesle
O způsobu ochrany dětí v rodině
s paní Věrou Károvou, vedoucí
Oddělení sociálně právní ochrany
dětí v Českých Budějovicích.
16 – Posila
Nejste na to sami! Sdružení pěstounských rodin je tu s vámi.
18 – Osudy
S Oskarem Arcem o kubánských
kořenech a dětství v pěstounské
rodině.
20 – Na stopu
Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech nově také v České republice.
22 – PS:
Nadace Naše dítě pomáhá chránit
práva dětí už 16 let.

A
Ahoj, Úmluvo!: výklad Úmluvy
o právech dítěte
B
Bělohlávek M. a kol: Ahoj Úmluvvo – výklad Úmluvy o právech
d
dítěte, Praha 2001

Nadace Dětem 3. tisíciletí
Nadace vznikla v roce 2000.
Navázala na činnost Nadace DĚTEM - Dětem III. tisíciletí, která
působila od roku 1993. Převzala i její základní krédo - snaží se

veškerou svojí činností čelit nesprávnému postoji mnohých lidí
spočívajícímu v chápání potřeb
dětí jako něčeho zcela okrajového. Problém navíc v Nadaci vidí
i v tom, že existují nadace, které

V
Ve spolupráci s Generali Pojišťťovnou, a.s. byla vydána publikkace „Ahoj, Úmluvo!“, která je
vvýkladem článků Úmluvy o právvech dítěte a vznikla z myšlenky
rrozšířit právní vědomí především
d
dětí. Je určena dětem a studenttům základních a středních škol,
aale také učitelům, vedoucím
o
oddílů a dalším odborníkům
p
pracujícím s dětmi. Každý člán
nek Úmluvy je doslovnou citací
ze Sbírky zákonů. Pod článkem
naleznete tematický obrázkový
příběh, určený především mladším dětem. Následuje výklad
článku a na závěr okruh námětů,
jak textu využít.
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Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

Text:
Dana Kalistová
Foto obálka:
Michal Kalista

po

vém

Diskriminace a lidská práva nejsou tématy
do šuplíku, poradce zaměstnávají naplno
Jihočeská rozvojová o.p.s. se stala realizátorem ročního projektu s názvem „Posilování kompetencí jednotlivců v boji
proti diskriminaci a porušování lidských práv“. Mezi aktivity projektu patřilo také vydávání časopisu Revers, prostřednictvím kterého bylo přispěno k šíření informací, zkušeností a příkladů dobré praxe široké veřejnosti. Tento projekt, jenž
je aktuálně těsně před ukončením, byl uskutečněn Občanskou poradnou při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Záměr projektu „Posilování
kompetencí jednotlivců v boji
proti diskriminaci a porušování lidských práv“ spočíval
v rozšíření povědomí obyvatel
Jihočeského kraje o problematice diskriminace a porušování
lidských práv včetně souvisejících sociálně patologických
jevů. Smyslem projektu bylo individuálně a cíleně prosazovat
znalost práv a povinností těch
občanů, kteří se přímo setkali
s projevy diskriminace nebo
byli těmito jevy ohroženi. Hlavní aktivita se sestávala z poskytování občanského poradenství
- pomoc vyhledalo nejméně
400 osob - a právního poradenství – týkalo se 40 osob – a také
20 hodin mediace. Všechny
aktivity tohoto projektu byly
úspěšně naplněny. Mezi silné
stránky tohoto projektu patřilo
zajištění kvalifikovaných odborníků a právníků, kteří konzultovali problémy přímo s klienty.

Občanská poradna
Posláním Občanské poradny
při Jihočeské rozvojové o.p.s.
je pomoci klientům, aby dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání, a ve spolupráci
s občanskou poradnou nebo
prostřednictvím sítě dostup-

Text:
Lenka Daňhová

zao třeno

ných služeb nalezli řešení své
situace. Občanská poradna
podporuje každého člověka,
který je v nepříznivé sociální
situaci nebo mu taková situace
hrozí a neví jakým způsobem
tuto situace řešit. Občanská
poradna podporuje samostatnost a nezávislost klientů. Své
poslání naplňuje prostřednictvím emoční podpory, aktivní
pomoci, asistence. Občanská
poradna poskytuje informace
a rady z různých oblastí: jedná se např. o sociální problematiku, pracovněprávní a majetkoprávní vztahy, tématiku
bydlení, problematiku rodiny
a mezilidských vztahů, porušování lidských práv apod.

Lidská práva
Téma diskriminace a porušování lidských práv je velice široké.
Každodenní praxe v občanské
poradně ukazuje, že v dnešní
společnosti se stále jedná o velmi časté téma. Pojem diskriminace s sebou nese různé asociace, je často citovaný v médiích
a mnohdy o něm lidé hovoří
s určitou ironií. Zkušenosti našich klientů však potvrzují, že
se v různých oblastech svého
života opravdu cítí znevýhodněni - na základě lidských vlastností i charakteristik (může se
jednat o znevýhodnění z důvodu pohlaví, etnického původu,
náboženství, věku, sexuální orientace, zdravotního stavu nebo
sociálního původu). Nejčastěji
jsme v Občanské poradně řešili
dotazy týkající se jednání s úřady, porušování práv v oblasti
zaměstnávání, porušování práv
v oblasti bydlení a insolvence.

Mediace jako alternativa
Problematickým bodem se ukázala být aktivita mediace – pro
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účastníky zdarma, respektive
její zprostředkování a hrazení
přímo z rozpočtu projektu. Cílem bylo prostřednictvím využití mediace komplexně uzavřít
možné spektrum variant řešení
diskriminačního jednání nebo
porušování práv a svobod konkrétního klienta. V občanské
poradně probíhalo vytipovávání vhodných případů pro mediaci. Vzhledem k tomu, že se
jedná o relativně nový typ služby již běžný v zemích EU, jednalo se také o mapování zájmu
o tuto službu.

Co je mediace?
Mediace je alternativní metoda řešení konfliktů bez zásahu
soudu. Jednoduše řečeno jde
o proces, ve kterém profesionální prostředník - mediátor
- pomáhá účastníkům nalézt
oboustranně přijatelná řešení
situace. Jeho úkolem je řídit
proces jednání, vytvářet podmínky pro dorozumění účastníků a nalezení řešení, která
zohledňují zájmy obou stran.
Mediátor podporuje schopnosti účastníků urovnat konflikt
vlastními silami, jeho úkolem
není daný problém posuzovat
či hodnotit, ani rozhodovat
o konkrétní podobě jeho řešení. Zajišťuje v procesu vyjednávání rovnovážné postavení zúčastněných stran a pomáhá jim
vidět jejich problém v širších
souvislostech. Mediace je asistence při jednání, ale zároveň
i vzájemná komunikace za účelem dosažení dohody, tzn.: mediace je asistovaná komunikace
za účelem dosažení dohody.
Minimální počet hodin, ke
kterým se Občanská poradna
zavázala, se jí podařilo naplnit, i když ve skutečnosti byl
o mediaci menší zájem než
byl původní předpoklad. Podle

mediátorky Ing. Šárky Jarolímkové, působící v Jihočeském
centru mediace a spolupráce
o.s., upřednostňování jiných
forem řešení sporu před mediací koresponduje s nedostatečnou informovaností veřejnosti
o této možnosti, z čehož vyplývá nutnost větší propagace
služby. Další důvody, které mohou klienty od mediace odrazovat, jsou podle Ing. Šárky Jarolímkové následující:
• tato alternativa řešení
konfliktu je zatím ještě
nedostatečně zabudována
do našeho právního systému - jeden z partnerů
nemá o mediaci zájem
• klienti mají nízkou úroveň
vědomí odpovědnosti za
řešení problémů
• některé případy jsou pro
mediaci nevhodné (v konkrétních případech se jedná o drogovou závislost,
psychopatologii, případy
týkající se trestního práva)
• vyhledání služeb mediátora vyžaduje od obou
stran sporu aktivní zájem
a ochotu
• vyzkoušet mediaci v našich podmínkách je stále
ještě nezažitý způsob řešení konfliktu
• strany sporu se již cítí unaveny a nevěří ve smírnou
cestu řešení
• strany sporu častěji volí
tradiční postupy řešení
sporu – tj. soudem, spoléhají na vnější autoritu
a kompetenci
• rozhodnutí o výsledném
řešení sporu klienti ponechávají na aktivitě právních zástupců a soudce

Anketní otázka:
Již několik let se mluví o zrychlení systému předávání dětí z ústavní péče do náhradní rodinné péče, ale celý proces trvá pořád velmi
dlouho. Kde vidíte hlavní příčinu tohoto problému?
Mgr. Jaroslava Kopalová
sociální pracovnice

Věra Bechyňová, DiS.
ředitelka sdružení

Mgr. Martin Karas
ředitel

Krajský úřad Jihočeského
kraje, Oddělení sociálně
právní ochrany dětí

Střep, o.s.

Dětské centrum
Jihočeského kraje o.p.s.

V ČR je dle statistik do ústavní výchovy umisťován vysoký počet dětí
a na rozdíl od tendencí v jiných evropských státech u nás tento počet
neklesá, za což jsme od ostatních
zemí Evropské unie kritizováni. Celkový počet dětí v ústavní výchově
v ČR se pohybuje okolo 20 000.
V tomto počtu je však zahrnuto velké procento dětí umístěných v ÚSP
- tj. Ústavu sociální péče (děti se
závažným zdravotním postižením)
či dětí umístěných sem na základě
souhlasu zákonného zástupce. Takové děti nemohou být zahrnuty
do systému náhradní rodinné péče
a nelze pro ně hledat alternativní
řešení formou umístění do náhradní
rodiny. Nutno podotknout, že umístění dítěte do ústavního zařízení
bývá až nejzazším řešením, nikoli dílem rychlého a chaotického návrhu
orgánu sociálně právní ochrany a následného rozhodnutí soudu. Soud
může nařídit ústavní výchovu dle §
46 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině,
v platném znění, jestliže je výchova
dítěte vážně ohrožena nebo vážně
narušena a jiná výchovná opatření
nevedla k nápravě, nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou
rodiče výchovu dítěte zabezpečit.
Mezi nejčastější příčiny odebrání
dítěte v praxi pak patří týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, smrt
rodiče či opuštění dítěte, výchovné
problémy dítěte, neschopnost rodičů zajistit náležitou péči či neplnění
jejich rodičovské zodpovědnosti,
nepříznivá sociální situace rodiny,
zejména chudoba a nevyhovující
bytové podmínky. Zejména poslední důvod však musí mít dlouhodobější charakter a veškerá snaha
o jakoukoli pomoc ze strany státu či
neziskových organizací a nápravu ze
strany rodičů je marná. I po umístění
dítěte do ústavního zařízení probíhá
tzv. sanace rodiny, jejímž cílem by
měl být návrat dítěte do vlastní rodiny. Neustále je třeba mít na zřeteli
blaho a zájem dítěte, nemalý důraz
je však kladen na práva rodičů, která
bývají v rozporu s již zmiňovaným
zájmem dítěte. Přitom neplatí, že
pro dítě je vždy lepší jakákoli rodina než ústavní zařízení. Dle mého
názoru bývá přeceňován význam
biologického příbuzenství, je dávána přednost biologickým rodičům či
příbuzným i při zjevném zanedbání
rodinné péče s dlouhodobou absencí zájmu a kontaktů s dítětem na
úkor umisťování takto ohrožených
dětí do pěstounských rodin, které
jsou naopak nedoceněny.

STŘEP, jako pracoviště dlouhodobě
realizující sanaci rodiny na praktické, metodické a legislativní úrovni,
identifikuje tři hlavní příčiny tematizovaného problému:
1. Nedostatečná koordinace a multidisciplinární spolupráce všech
složek, které působí v systému
péče o ohrožené děti. Není výjimkou, kdy je v zájmu dítěte jeho
dočasné umístění mimo vlastní
rodinu. Dobu umístění dítěte je
třeba využít k sanaci rodiny, rozvoji osobnosti dítěte a jeho kvalitního a smysluplného kontaktu
s rodinou. Až na výjimky nelze
předem odhadnout, jak dlouhý
čas bude pro sanaci rodina potřebovat – pro řadu dětí by bylo
vhodné jejich umístění do pěstounské péče na přechodnou
dobu s cílem všestranného rozvoje osobnosti dítěte, zachování
a zkvalitnění vztahu s rodiči a sourozenci, v optimálním případě jejich návrat zpět do vlastní rodiny.
Dle zkušeností z praxe je zřejmé,
že kontinuita práce s ohroženou
rodinou dítěte umístěného do
ústavní výchovy (ÚV) a dítětem
je výjimečná, pracovníci OSPOD
jsou přetíženi natolik, že jim nelze
vyčítat nedostatečné individuální
plánování společně s pracovníky
ÚV a dalšími pomáhajícími institucemi tak, aby byla kvalitně
sanována rodina, diagnostikován
a naplňován zájem dítěte, a aby
bylo ve správný čas umístěno/
přemístěno do pěstounské péče.
2. Postoje odborné veřejnosti –
pracovníci OSPOD (tj. Oddělení
sociálně právní ochrany dětí)
i NNO (tj. Nevládní neziskové organizace), specializovaní na práci
s ohroženou rodinou a podporu pěstounské péče, specialisté
dávkových systémů, pracovníci
v ÚV, soudci atp. nemají mezi
sebou dostatečně vydiskutovaná
témata jmenované problematiky
a jejich vzájemné postoje a negativní mýty brzdí dynamiku nových
přístupů a jejich realizaci v praxi,
tedy i zrychlení přechodu dětí
z ÚV do pěstounské péče.
3. Nedostatečný počet dobře vybraných a připravených pěstounských rodin, které by byly dále
doprovázeny kompetentními odborníky tak, aby byly schopny přijímat do tzv. profesionální péče
ohrožené děti a byly platnými
členy multidisciplinárního týmu,
který pomáhá dětem a jejich rodinám v obtížné životní etapě.

Pokud mohu hovořit za naše zařízení (Dětské centrum Jihočeského
kraje, o.p.s. ve Strakonicích), díky
vynikající spolupráci s pracovištěm
náhradní rodinné péče v Českých
Budějovicích a všemi dalšími úřady odbory sociálně právní ochrany
dětí s působností v jihočeském regionu se nám daří děti celkem velmi rychle a úspěšně umisťovat do
náhradní rodinné péče, popřípadě
je vracet zpět do biologické rodiny.
Pochopitelně velmi záleží na mnoha aspektech, které samotné umisťování dětí zásadně ovlivňují a zdržují. Hlavním aspektem je právní
volnost dítěte, kdy zákonní zástupci
dítěte nedají souhlas s osvojením,
přestože o dítě nechtějí pečovat.
Tak vznikají průtahy s umístěním
a velké komplikace, co dál s dítětem. Následně se čeká na dvouměsíční popřípadě půlroční nezájem
rodičů. Ústavní výchova by měla
být až tím posledním východiskem.
Zásadní roli v umisťování též hraje
odlišné etnikum dítěte. V tomto
případě velmi záleží na žadatelích
(budoucích osvojitelích), jak jsou
tolerantní k tomuto kritériu. Totéž
platí i u dětí s různým typem zdravotního postižení. Velkým problémem je samozřejmě i umisťování
sourozeneckých skupin. Vždy je
zájmem sociálního pracovníka a zájmem dítěte, aby se sourozenci nerozdělovali, aby mohli být umístěni
společně. Nezastupitelnou roli zde
hraje i jejich věk. Většina žadatelů totiž není připravena osvojit či
přijmout více dětí současně. A je
to celkem pochopitelné. Jedná se
přeci o velký zásah do života rodiny.
Obavy, zdali to osvojitelé zvládnou,
jsou z jejich strany oprávněné. Jak
už jsem prve uvedl to, že se daří velký počet děti v jihočeském kraji velmi úspěšně umisťovat do náhradní
rodinné péče, je dáno právě i regionem. Myslím si, že i přes veškerou
snahu všech sociálních pracovníků
a pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí není jednoduché
děti umisťovat do náhradní rodinné
péče právě díky klientele, se kterou
musejí pracovat. Co se týká práce
soudů s působností v jihočeského
kraji, nemám žádné negativní zkušenosti. Prozatím rozhodovaly vždy
v zájmu dítěte. Je však pravda, že
se v oblasti sociálně právní ochrany
dětí pohybuji teprve velmi krátkou
dobu.

5

Mgr. Veronika Hofrová
ředitelka občanské
poradny
STROP o.s.

Formulace anketní otázky ve mně
vzbuzuje pocit, že její autor o náhradní rodinné péči (NRP) - nebo
vůbec o práci s dětmi umístěnými
mimo svou vlastní rodinu - ví jen
velmi málo. V odborných kruzích
jsem debatu na téma „zrychlení
systému předávání dětí do NRP“
nezaznamenala. Pakliže otázka
směřuje k tomu, proč je v České
republice tolik dětí po tak dlouhou
dobu v ústavu, je třeba uvést věci na
pravou míru: důvodem této skutečnosti není „pomalé“ předávání dětí
do NRP, ale snadnost, s jakou jsou
děti do ústavní výchovy umisťovány
a naopak obtížnost toho, když se
děti mají vrátit do své vlastní rodiny
(dlouhou dobu trvající soudní řízení
zde není výjimkou). Za hranicemi
naší republiky je již zcela běžné, že
při umístění dítěte mimo rodinu
jsou zároveň stanoveny podmínky,
za jakých se dítě může ke svým rodičům vrátit. Rodiče potom mají k dispozici síť sociálních služeb, která
jim pomáhá tyto podmínky zajistit,
obnovit a udržet. Tento přístup plně
respektuje potřeby dětí, formulované také v Úmluvě o právech dítěte
v tom smyslu, že prvotním zájmem
a právem dítěte je žít se svými rodiči. Bohužel České republice stále
chybí jednotná a všemi přijímaná
a respektovaná filozofie a koncepce
systému péče o ohrožené děti. Přes
opakovanou kritiku ze strany evropských orgánů a institucí u nás stále
často dochází k oddělení dětí od
rodičů pouze z bytových či finančních důvodů. Snaha snížit počet dětí
v ústavní výchově pak vede pouze
k tomu, aby děti byly umísťovány do
náhradní rodinné péče i za cenu velkého rizika selhání této péče, kdy se
děti vrací zpět do ústavní výchovy,
což pro ně má v této situaci tragické následky. Chceme-li se tedy zamýšlet nad tím, jak pomoci dětem
umístěným mimo vlastní rodinu,
zaměřme se spíše na to, aby děti do
ústavní výchovy vůbec odcházet nemusely, než na to, jak urychlit jejich
cestu do NRP.

Připravila:
Lenka Daňhová

nahla

Nenech si nic líbit, víš, že máš svá práva
Do Dětského domova v Žíchovci nejedu poprvé. Pokaždé jako novinář, jeden rok na Velikonoce, jindy na Vánoce. Tentokráte
se vracím po dlouhých devíti letech s tématem „práva dítěte“. A po nové cestě. Domov totiž mezitím smetla povodeň, voda
dosahovala do výše téměř dvou metrů a vše zcela zničila. Přestože domovu vždy nahrávala okolní příroda, překrásné prostředí a vlídná atmosféra. Díky obrovskému úsilí vedení domova, zaměstnanců a s pomocí mnoha dárců se podařilo domov, hřiště
i celý areál zrekonstruovat do mnohem hezčí podoby.

...a přeci se smějí a mají radost ze života... a to je hrozně fajn!
Dětský domov, Základní škola
a Školní jídelna Žíchovec je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje a přijímá děti a mládež od 3 do 18 let. Pokud nemá

Text:
Andrea Tajanovská

na ko t

mladistvý po dosažení zletilosti
ještě dokončenu přípravu na
povolání, může v domově - na
základě dobrovolného pobytu zůstat až do 26 let. „Stejně tak
jako v jiných dětských domovech patří k našim převažujícím
činnostem ty, které pozitivně
ovlivňují socializaci dětí. Kromě
přípravy na vyučování a zájmových aktivit se děti se svými tetami a strejdy - tak totiž říkají vychovatelům - věnují péči o chod
domácnosti a společně se podílejí na vkusném dotváření svého
domova a jeho okolí,“ říká Irena
Danková, ředitelka dětského
domova a dodává, že kapacita
domova je 32 dětí, které jsou
rozděleny do čtyř skupin a spolu
se svými tetami a strejdy obýva-
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jí čtyři rodinné buňky, takzvané
rodinky. Každá z nich má svůj
vlastní vchod do budovy, obývací pokoj, kuchyňku, ložnice pro
děti se samostatným sociálním
zařízením. Vše je nové a krásné. Budova je zrekonstruována
k nepoznání. „I tak je tady stále
co dělat. Nemáme tělocvičnu,
chybí nám i pořádná společenská místnost,“ říká s nasazením
Irena Danková, která v žíchoveckém dětském domově působí již 32 let.

Milovaní viníci
Je zbytečné v takovémto zařízení vytahovat na stůl práva
dítěte. Paní ředitelka, stejně tak
jako všichni vychovatelé, soci-

ální pracovníci, učitelé a techničtí pracovníci, se dennodenně
setkává s dětmi, kterým jejich
práva již dávno poškodili - a dodnes často poškozují - jejich rodiče a blízcí lidé. Oni mají co do
činění především s tím, aby jim
poskytli to, na co mají práva,
aby jim pomohli překonat často
velmi traumatizující zážitky, zapomenout na bolestivé příběhy
a vyrovnat se s vlastní minulostí, přenést se přes problémy
a připravit je na plnohodnotný
život ve vlastní rodině. A o tom,
že mají svá práva, slyší děti paradoxně z úst těch, kteří jim je
sami poškodili. Asi proto jim je
připomenou, když jim občas zavolají nebo je přijdou navštívit.

Poškozená práva
„Zavolám Vám Petru, běžte se raději podívat po domově. Mne teď
čeká tak trochu náročná návštěva,“ diplomaticky říká paní ředitelka a já si podávám kliku s romskou ženou, která do kanceláře
tlačí lehce obtloustlou dívku.

bíme byt, pomáháme si. Každý
z nich má nějaké povinnosti,
kterým musí dostát,“ říká Petra
ve chvíli, kdy se dvěma dětmi
píše domácí úkoly a dodává, že
se to dětem pochopitelně často
nelíbí, myslí si, že doma by nic
takového dělat nemusely. Ale
přesně do chvíle, než odjedou

Ještě mají malého Jarouška, ale
toho nikdy neviděli, neví kde je.
Lucie vytahuje druhou fotografii a s láskou říká: „Maminka je
krásná, viď.“ Mamince vše odpuštěno.
Takovýchto příběhů je v dětském domově stejně jako dětí.

jakmile dovrší 18 let. Plánují, že
se vrátí k původní rodině, věří,
že jsou očekáváni. Přestože jsou
v dětském domově téměř bez
výjimky spokojeni, na chvíli
odchodu čekají jako na zázrak,
který jim změní život. „Těší se,
až odejdou, až zakusí svobodu,
se kterou bohužel neumí naklá-

Pořádně mě rozhoupej, ať obletím svět. Můžeš letět se mnou.

Vše odpuštěno
Petra Pilátová působí v dětském
domově desátým rokem jako
vychovatelka a společně s ostatními pedagogy hledá stále nové
aktivity a možnosti, které dětem alespoň částečně vynahradí chybějící rodinné zázemí
a zároveň je co nejvíce připraví
na samostatný život. „S kolegou
máme v naší rodince osm dětí,
z toho dvě sourozenecké dvojice. Zavedli jsme samostatný
úklid, po dohodě s paní ředitelkou k nám nechodí uklízečka,
děti si ve svých pokojích uklízejí
samy a starají se i o společné
prostory. Několikrát do týdne
s nimi vaříme večeři, pečeme,
držíme sváteční tradice, zdo-

spát na noc ke svým kamarádům ze školy a vidí, že povinnosti mají i jejich spolužáci,
a že jich mají často daleko víc.
„Ale teto Pilátů, já budu bohatá
a pořídím nám uklízečku, abychom s maminkou a Martinem
nemuseli nic dělat,“ říká 12letá
Lucka nad úkolem z angličtiny,
bez toho aniž by připustila, že
k tomu, aby byla bohatá, bude
muset také něco znát a umět.
„Víš, maminka pracuje v Rakousku jako servírka, tak jsme
tady s bráchou. My jsme totiž vyhořeli, když jsme si hráli.
Maminka spala. Proto teď musí
hodně pracovat, nemá na nás
čas,“ říká a popálenou rukou mi
ukazuje fotku starší sestry, která je v diagnostickém ústavu.

Některé jsou bolestivější více,
některé méně. Přes utrpení,
strádání a často velmi traumatické zážitky, kterými si museli
doma projít, jim rodiče chybí. Hlavně maminka. Cesta do
dětského domova ale vypadala
u každého z nich stejně. Adopce, pěstounská péče jsou nemožné. Pohlednice, občasný
telefonát nebo návštěva rodičů
to spraví. Návrat domů? Možná
až v dospělosti.

dat. Bez rozmýšlení a takřka ze
dne na den opustí školu nebo
slíbí, že ji dodělají, ale zpravidla
tomu tak není. Od nového života
očekávají, že bude jiný než v domově, nikdo po nich nebude nic

Očekávaná svoboda
„Asi i proto platí, že tak rychle,
jak se děti do dětského domova
dostaly, jej v první možnou chvíli opouští. Do světa dospělých
se zpravidla s vehemencí vrhají,
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Foto:
Andrea Tajanovská
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chtít, nebudou se muset učit,
plnit své úkoly, uklízet po sobě,
pomáhat ostatním. Po euforii
přichází rozčarování. Peníze
rychle utratí nebo o ně různými
způsoby přijdou, žádná teta jim
nepřipraví snídani, nikdo jim
nekoupí nové oblečení, nepořídí
věc, kterou jen tak rozbili,“ říká
Petra Pilátová s tím, že se ale
najdou i takové děti, které mají
z odchodu velký strach a raději
ve škole propadnou, aby si pobyt v domově prodloužily.

Život naostro
Přestože se pedagogové a sociální pracovníci snaží dětem co
nejvíce vynahradit rodinné prostředí, vytvořit jim podmínky
pro jejich rozvoj, naučit je překonávat problémy a prakticky je
připravit na plnohodnotný život,
odchod z domova je pro většinu
z nich náročnou situací, a to bez
ohledu na to, zda samostatný
život očekávají s nedočkavostí
nebo se strachem. „Pokud děti
nemají kam jít nebo se rozhodnou nevrátit se k původní rodině, snažíme se jim maximálně
pomoci. S dostatečným časovým
předstihem pro ně sháníme byd-

Text:
Andrea Tajanovská
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lení například v různých domech
na půli cesty a hledáme pro ně
práci. Pokud nenastoupí rovnou do zaměstnání, pomáháme
jim s registrací na úřadu práce.
Když od nás odcházejí, dostanou
i jakousi výbavu. Nejen finance,
ale i základní vybavení - nádobí, peřiny. Problémem ale je,
že s penězi neumí hospodařit,
brzy je utratí nebo s důvěrou
někomu půjčí, a bohužel velmi
často je o ně připraví jejich původní rodina,“ uvádí Petra Pilátová. Odcházející dívky a hochy
zaměstnanci domova po dva
roky sledují, zajímají se o ně,
jsou s nimi v kontaktu. „Někteří z nich se ale ztratí, nemáme
o nich žádné zprávy, mnohé
z nich už nikdy neuvidíme. Jiní
naopak volají, radí se s námi.
Dokonce se některým stýská,
tak se za námi přijedou podívat,
pochlubit se, jak se jim v životě
daří. To jsou krásné momenty
naší práce, když vidíme, že naše
snaha nebyla marná, že z nich
vyrostli slušní lidé, kteří se sice
s počátečními obtížemi, ale přesto, dokázali o sebe postarat,
založit vlastní rodinu a starat se
o své děti. Mnozí z nich si však
velmi rychle osvojí zvyky svých
rodičů, blízkých nebo rádoby kamarádů. Nepracují, potýkají se
s různými závislostmi, balancují
na hraně zákona, což neustojí
a poté často páchají trestnou
činnost. Bohužel nekončí příliš
dobře. Nechají se zkrátka semlít
životem kolem sebe.“

statného života, hledají i další
varianty pomoci. V současné
době je například sedm dětí zapojeno do projektu Nadačního
fondu manželů Livie a Václava
Klausových „Startovné do života“. Cílem této aktivity je usnadnit dětem přípravu na vstup do
samostatného života, pomoci
jim nalézt vlastní cestu. Projekt
děti taktéž motivuje k dobrým
studijním výsledkům a úspěchům v mimoškolních aktivitách. Vedle každoročního pevného vkladu z prostředků dárců
nadační fond přispívá vybraným
dětem také jakýmsi motivačním
bonusem. Prioritou a hlavními
kritérii pro získání bonusu je
především vzdělání, například
zlepšení školního prospěchu,
ale i dobré chování, úspěchy
v mimoškolních aktivitách jako
je jazykové a hudební vzdělávání, sport a účast na soutěžích.

Vlastní cestou

Mám tě ráda, mami

Vedle toho, že se vychovatelé
a sociální pracovníci snaží učit
děti - často nad rámec svých
možností- všemu, co jim umožní
snáze zvládnout nástrahy samo-

Venku je krásně, jdeme ven.
Lucka si bere úkol z angličtiny sebou. Nestíhá, teta Pilátů
je ale nekompromisní. Kolem
nás se rychle kupí ostatní děti.
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Vzduchem lítá jedna otázka za
druhou. Fotím každého s každým. Slibuji číslo časopisu pro
každého z nich. Blonďaté, okaté
holčičky, Terezka s Martinkou,
mi tak strašně připomínají mojí
dceru. Nejraději bych je strčila
do auta a odvezla si je domů.
Raději se loučím a chystám se
k odjezdu.
Na parkovišti potkám tu lehce
obtloustlou dívenku. Je jí asi
patnáct, loučí se s matkou a sestrou. Až teď jsem si všimla, že
není obtloustlá, ale těhotná.
Odhaduji, že je tak v šestém měsíci těhotenství. „Přišla k tomu,
ani neví jak. Odjela na víkend
domů a vrátila se těhotná,“ loučí se Petra Pilátová a doufá, že
to maličké také jednou neskončí
v dětském domově. Pravděpodobnost je minimální. Matce
dívky se nelíbí, že se ně dívám,
tak raději nastupuji do auta.
Ona jí strká krabičku cigaret do
kapsy a nahlas jí nabádá: „Nenech si nic líbit, víš, že máš svá
práva.“ Dívenka kývá a loučí se:
„Mám tě ráda, mami.“

Chtějí mámu nebo tátu,
i babička by stačila
„Co byste si nejvíce přáli?“
„A kde máš tužku a papír?“
„A to je to takové tajemství, že bys mi to raději napsal na
papír?“
„Ne, to ne. Takže to chceš nadiktovat? Já jen, abys to nezapomněla, až to budeš tomu sponzorovi říkat. Nebo jsi
sponzor ty?“
„Prosím? Jo, aha. Já to myslela jinak.“
Děti z dětského domova jsou zvyklé na podobné otázky odpovídat konkrétně, bez vytáček a bez okolků, žádné abstrakce. Párkrát
do roka se jim to totiž vyplatí. Nadace, sponzoři, hodní lidé. „…
Takhle jsem už dostal stavebnici, brusle a teď bych chtěl parfém
ADIDAS.“
„Ale já nejsem sponzor, já o vás píšu článek, dám to do novin.“
„Škoda, že máma noviny nečte, to bych si pak přál něco jiného. To
bych chtěl být s mámou a tátou, pozvali bychom sestru a možná
by přišel i brácha.“
Ať se ptáte Martina, Lucky, Romana nebo Terezy, odpověď je vždy stejná. Jen počty sourozenců se neshodují. A taky chtěl někdo z nich
místo ADIDAS – tušíme - NIKE. „Ale hlavně, ať je to moderní, opravdický originál, víš, ten z televize.“ Ve skrytu duše si všichni nejvíce přejí
jedno jediné – opravdovou rodinu - mámu, tátu, sourozence. „I babička by stačila.“
To by však musela maminka přestat pracovat v Rakousku jako „servírka“, tatínka by musela najít policie, sestru by museli pustit z pasťáku a bratra z vězení. Pak by stačilo, aby si rodiče pro Martínka, Lucinku, Romana nebo Terezku přijeli, a rodina by byla ZASE kompletní. Jenže u většiny těchto dětí nikdy
žádné ZASE nebylo. Přesto stále doufají, věří a přejí si. „Kdybys náhodou měla toho sponzora, tak mu
řekni, že bych teda taky chtěl raději NIKE. Ale mámu raději… .“ Jenže mámu ani tátu žádný sponzor
nenosí a na Ježíška tyhle dětí nevěří.

P.S.:

„Martine, Lucko, Romane, Terezko a všichni ostatní, já si tedy pro ty
lístečky s Vašimi přáními přijedu a pokusím se s nimi něco udělat.
A taky budu společně s vámi věřit, že si pro změnu máma a táta přijedou pro vás.“

Foto:
Andrea Tajanovská
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Náhradní rodinná péče může být velkou
příležitostí pro právně volné děti
Pěstounská péče je nejvhodnější pro děti, které ze sociálních či zdravotních důvodů nemohou být osvojeny. Nejčastěji se jedná o děti, které nejsou právně volné. Právní volnost dítěte znamená souhlas biologických rodičů nebo zákonného zástupce
dítěte s osvojením, absolutní dvouměsíční nezájem rodičů o dítě od jeho narození či šestiměsíční opravdový nezájem rodičů.
Pěstouni se nestávají rodiči dítěte. Náleží jim dávka Státní sociální podpory - odměna pěstouna podle zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, v platném znění. Dále dítěti v pěstounské péči náleží Příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Miloslava Hanousková vyslechla
v občanské poradně již řadu životních příběhů.
Občanskou poradnu vyhledala
paní Eva (68 let). Eva je babičkou 13letého chlapce, jehož má
od narození svěřeného do péče:
biologická matka se o chlapce
nezajímá a otec je neznámý. Žijí
spolu s chlapcem na vsi a starají
se o malé hospodářství. Paní Eva
vypráví, že před necelým rokem si
její zdravotní stav vyžádal komplikovanou operaci s dlouhodobým
pobytem v nemocnici a následnou rekonvalescencí. Jelikož se po
tuto dobu o chlapce nemohla starat, bylo rozhodnuto, že chlapec
půjde do pěstounské péče. Paní
Evě se to ze začátku nelíbilo, ale
uklidňovala se, že chlapci bude
u pěstounů určitě dobře - v rodině získá nové kamarády, a hlavně
se vyvaruje dětského domova.
A pak hned, jak to jen půjde, vrá-

Text:
Miloslava
Hanousková
Foto:
archiv REVERS

v pa ti

tí se zpět domů, ke své babičce.
Nakonec šla tedy s klidným svědomím na operaci. Po operaci se
však začal vztah paní Evy s chlapcem rychle měnit: babička psala
chlapci z nemocnice dopisy, ve
kterých jej informovala o svém
zdravotním stavu, ale také proto,
aby se dozvěděla, jak se mu daří
a jak prospívá ve škole. Přišlo však
jen pár odpovědí a v posledních
týdnech již nechodily zprávy žádné. „Začala jsem mít o chlapce
strach, ale vysvětlovala jsem si
tuto situaci tím, že je mu určitě
dobře, a protože se mu nestýská,
nemá potřebu psát. Neměla jsem
mu to za zlé,“ popisuje tehdejší situaci paní Eva.
Hned po návratu z nemocnice
chlapce kontaktovala, aby se přesvědčila, že je vše v pořádku a nic
mu nechybí. Hovořila pouze s paní,
která měla chlapce v pěstounské
péči. Ta jí sdělila, že se o chlapce
nemusí strachovat - je v pořádku,
ale nemůže s ním mluvit, protože
je nyní s dětmi venku. Od tohoto
telefonátu uplynulo mnoho dní
a paní Eva se s chlapcem stále
ještě neviděla. Návštěvě neustále něco bránilo: buď byl chlapec
nemocný, nebo byl s pěstounskou
rodinou mimo domov či měl jiné
zájmy. Když už paní Eva s chlapcem hovořila, jeho odpovědi
byly vyhýbavé a strohé. Jednoho
dne se od chlapce dozvěděla, že
by chtěl u pěstounů zůstat. S tím
se však paní Eva odmítala smířit.
„Věděla jsem již zcela bezpečně,
že jde o špatný vliv pěstounů, kteří si mého chlapce oblíbili a nyní
mi ho nechtějí vrátit,“ stěžovala si
paní Eva poradci. Klientka sdělila,
že vyčerpala všechny možnosti,
jak se s pěstouny dohodnout
o plynulé přípravě chlapce k návratu domů. Klientka zmínila svoji
obavu o nekalé hře pěstounů, kteří si chtějí chlapce přisvojit. Proto
se rozhodla zjistit si o pěstounské
péči co nejvíce informací a vyhledala pomoc Občanské poradny.
Poradce klientku pochválil, že si
zjistila informace o pěstounské
péči ještě před svým odchodem
do nemocnice. Poradce paní Evu
povzbudil, že v daném případě
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byla pěstounská péče pro chlapce
tou nejlepší volbou. Klientka byla
dále podpořena ve svém snažení
vídat se se svým vnukem potažmo jej mít ve své péči. Poradce
pomohl paní Evě v průběhu poradenského rozhovoru zformulovat
otázky, důležité pro její další rozhodování:
1. Jak má paní Eva dále postupovat, aby získala chlapce
zpět do péče?
2. Jaká má pěstoun práva a povinnosti?
3. Může být pěstoun potrestán
za své chování, které není
v zájmu dítěte?
4. Čím se liší pěstounská péče
od osvojení?
Paní Eva byla podpořena ve svém
snažení a podařilo se jí zjistit odpovědi na všechny položené otázky. Klientce bylo poté doporučeno
zkontaktovat městský úřad v místě bydliště (oddělení sociálně
právní ochrany dětí) a vznést svůj
požadavek na sociální pracovníky
tohoto oddělení, kteří mají náhradní rodinnou péči na starosti,
ale současně také zkonzultovat se
svým praktickým lékařem, zda její
zdravotní stav dovoluje trvalou
péči o chlapce. Poradce nakonec
klientku upozornil, že rozhodnutí o ukončení pěstounské péče
může učinit pouze soud (pozn.:
Často se tak děje i na žádost pěstounů samotných.). Klientka byla
dále seznámena s § 45 c Zákona
o rodině, kde se píše, že pěstoun
je povinen o dítě osobně pečovat,
musí vykonávat přiměřená práva
a povinnosti rodiče, rozhoduje jen
v běžných věcech a nemá k dítěti
žádnou vyživovací povinnost; dítě
je povinno podle svých schopností pomáhat pěstounovi v domácnosti. Pokud by došlo k rozporu
mezi přáním rodiče a vůlí pěstouna, rozhodne na návrh kohokoli (matky chlapce či pěstouna)
soud. Poradce klientce sdělil, že
obdobně, jako je tomu u svěření
dítěte do výchovy jiné osoby než
rodiče, i výkon pěstounské péče,
pokud narušuje výchovu dítěte

svěřeného do pěstounské péče,
je přestupkem. Za tento přestupek může být pěstounovi uložena
pokuta až do výše 50 000 Kč. Dále
poradce klientku upozornil, že
toto obvinění musí být provedeno
na základě podložené skutečnosti.
Nakonec byly klientce podrobně
vysvětleny rozdíly mezi osvojením
a pěstounskou péčí:
Osvojením vzniká mezi osvojiteli
a dítětem vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi,
a mezi osvojeným dítětem a příbuznými osvojitele vztahy příbuzenské. Vztahy dítěte k původní
rodině zanikají. Osvojitel či osvojitelé mají stejná práva i povinnosti,
jako by byli rodiči dítěte. Zároveň
mezi osvojencem a příbuznými
osvojitele vzniká příbuzenský
poměr. Dítě osvojením získává
příjmení nových rodičů. Naopak
zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho
původní rodinou. Osvojitelé mají
rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí. Dále zákon požaduje,
aby byl mezi osvojencem a osvojitelem přiměřený věkový rozdíl.
Pěstounská péče nahrazuje péči
zákonného zástupce dítěte, který se po určitou dobu nemůže
o dítě starat a zabezpečit mu řádnou výživu a výchovu. Pěstoun
při péči o osobu dítěte vykonává
přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Nemá vyživovací povinnost
k dítěti. Má právo zastupovat
dítě a spravovat jeho záležitosti
jen v běžných věcech. Při klasické
pěstounské péči nevzniká příbuzenský vztah dítěte s pěstouny
a jejich příbuznými. Zákonný zástupce je povinen přispívat na
výživu, rozhoduje o důležitých
věcech dítěte, má právo ho navštěvovat, komunikovat s ním
a pěstounská rodina by mu měla
být pomocníkem.
Paní Eva byla podpořena ve svém
snažení, získala odpovědi na
všechny položené otázky, již dobře zná svá a práva a povinnosti
a ví, jak v souladu se zákonem postupovat. Klientka se tedy nevzdává a je rozhodnuta svého vnuka
získat zpět.

Vyjádření odborníka
řádný rozvoj zajišťuje nejlepší
podmínky rodina. Někteří rodiče však z vážných objektivních
nebo subjektivních důvodů neplní, nemohou plnit nebo nedostatečně plní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.
Pak většinou dochází k umístění
dítěte mimo vlastní rodinu. Při
hledání vhodné náhradní rodiny
se vychází především z právní
situace dítěte, jeho věku, zdravotního a psychického stavu.
Důležité je vyjádření jeho vlastních postojů k řešení situace.

Mgr. Eva Novotná
vedoucí Oddělení sociálně právní
ochrany dětí na Krajském úřadě
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
Náhradní rodinná péče (dále
NRP) je forma péče o dítě, které
je vychováváno „náhradními“
rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené
rodině. Mezi ně patří zejména
osvojení a pěstounská péče.
Vzhledem k tomu, že v článku
byl vysvětlen rozdíl mezi osvojením a pěstounskou péčí, tak
se těmto pojmům nebudu věnovat, ale zaměřím se spíše na
praktickou stránku NRP.
Pro optimální uspokojení potřeb dítěte a jeho všestranný

Zájemci o NRP musí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v platném
znění (dále zákon o SPOD),
splňovat řadu kritérií, jsou tzv.
odborně posuzováni příslušným
krajským úřadem. Jsou také ve
speciálních kurzech připravováni na specifické úkoly osvojení či
pěstounské péče. Mezi takovéto
úkoly patří i udržování kontaktů
s biologickými rodiči.
Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče má i svá
úskalí, a to především v případech, kdy jsou děti v útlém
věku svěřovány do výchovy
prarodičům. Stává se totiž, že
s přibývajícím věkem prarodičů,
ale i dítěte, dochází k mezigeneračním konfliktům, které mnozí

prarodiče nejsou schopni zvládat, a to ani za pomoci odborníků. Nejvíce je to znát u dětí,
které jsou v pubertálním věku,
jenž má svá specifika. Přibývající věk prarodičů také často přináší zdravotní problémy, které
mohou znamenat omezení donedávna dobrých výchovných
schopností.
V daném případě zcela chápu
obavy babičky, která má pocit,
že přichází o vnuka, na druhou
stranu lze chápat i chlapce, který se dostal do pro něho zřejmě
zajímavějšího prostředí (předpokládám, že mezi chlapcem
a pěstouny je přiměřený věkový
rozdíl, že jsou zde noví sourozenci, že je zde možnost dalších aktivit – např. sportovních,
dovolené apod.). Proto bych
doporučovala obrátit se na sociální pracovnici obecního úřadu
obce s rozšířenou působností,
tj. příslušného městského úřadu, která do pěstounské rodiny
dle zákona o SPOD dochází, zná
chlapce i pěstouny a může tak
babičce poskytnout odpovídající
pomoc. Zejména se mohou domluvit na dalším postupu, který
by měl být především v zájmu
chlapce (zrušení pěstounské
péče x nezrušení pěstounské
péče, ale zajištění pravidelného
kontaktu chlapce s babičkou).
V případě problémů mezi pěs-
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touny a babičkou může sociální
pracovnice doporučit pomoc
psychologa (rodinná poradna,
krizové centrum apod.).
Celá situace mohla být také řešena novou formou pěstounské
péče, která je v platnosti od roku
2006 a která se týká pěstounské
péče na přechodnou dobu. Je
určena právě pro ty případy, kdy
se rodič nebo jiná odpovědná
osoba nemůže dočasně postarat o dítě. Na druhou stranu
ale nikdy nelze dopředu předvídat, zda se z této přechodné
pěstounské péče nestane pěstounská péče, která bude mít
dlouhodobější charakter. V každém případě je zapotřebí volit
individuální přístup a postupovat v zájmu a v souladu s přáním
dítěte.

Text:
Eva Novotná
Foto:
archiv Evy Novotné

v pa ti

Porušování práv jednotlivých členů
rodiny v době rozvodu a po něm
Rozvod nebo rozchod partnerů je velkou životní změnou pro každého z nich. Pravidla, která doposud platila, již neplatí, to, co
spolu partneři vybudovali, je v troskách. Někdy toto zemětřesení překonají poměrně hladce, dohodnou se na dalším průběhu
se vzájemným respektem k druhému a k jeho právům. Do Krizového centra pro děti a rodinu (dále jen KC) však přijdou častěji
lidé, jejichž rozvod neprobíhá hladce ani v nejmenším. Mnohdy spolu téměř nekomunikují a pokud ano, tak s použitím velkého množství výčitek, nadávek apod. Pro partnery, kteří jsou dospělí, je taková situace velmi zátěžová. Co potom pro děti? Ať
už přímo nebo zprostředkovaně, je to značný zásah do jejich psychické rovnováhy a jednoty.
Jde o situace, kde chybí vzájemný respekt a jsou opomíjena
a pošlapávána základní práva
jednotlivých zúčastněných. Pro
pracovníky Krizového centra
je v takových případech prioritou stabilizovat situaci v rodině
a spolu s klienty nalézt řešení,
které respektuje práva a potřeby
všech členů rodiny (a to zejména potřeby nejslabších a nejzranitelnějších členů – tedy dětí).
Filozofií pomoci je představa, že
členové rodiny budou spokojeni
v modelu „já jsem vítěz - ty jsi
vítěz“, nikoliv v situaci „vítěz poražený“ (nebo dokonce „oběť
- viník“).
Nejčastěji rodiči zmiňované
je právo na kontakt s dítětem
a tedy i na určitý výchovný vliv
na dítě. Ze strany dětí je to právo
na oba rodiče jako podstatný prvek všestranného zdravého vývoje, ale také právo vyjádřit svůj
názor k záležitostem, které se
dítěte týkají. Starší děti (zejména
prepubertální a pubertální), navíc chtějí mít i určitou míru vlivu
na rozhodování, což je v souladu
s vývojovými úkoly období puberty.
Z výše uvedeného je patrné, že
může být někdy docela „horko“,

Text:
Iva Kundrátová

po třeh

Herna s jednocestným zrcadlem
protože potřeby a práva jednotlivých členů mohou být na
první pohled v přímém rozporu.
Například otec se chce vídat se
svým pubertálním synem. Ten
však o jeho přítomnost nestojí
a návrhy na trávení společného
čas houževnatě odmítá. Naším
úkolem je v prvé řadě zmapovat
vztah mezi otcem a synem. Zjistit
pohnutky syna - z jakého důvodu
setkání s otcem odmítá? Možná, že nemá na společně prožité
chvíle dobré vzpomínky, možná
nechce rozzlobit matku, možná
otci potřebuje vzdorovat, bouřit se proti němu jako autoritě
(čímž naplňuje vývojový úkol).
Takových možná bychom si dokázali představit mnoho. Navíc
často platí několik alternativ
zároveň (na jednu stranu mám
otce rád, ale hodně se na něj zlo-
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bím a vím, že matce ubližuje, že
si s otcem rozumím apod.). Důležité je zjistit skutečnost a následně hledat, co může udělat otec
proto, aby bylo možné překonat
zjištěné překážky. Záleží na otcově rodičovských kompetencích
a sociálních dovednostech. Obvykle upřímná a dobře promyšlená snaha na straně rodiče budí
ochotu spolupracovat i ze strany
dítěte, v našem případě dospívajícího. Na pracovnících KC spočívá úkol co nejlépe proces facilitovat a moderovat. Podpořit dítě
v tom, aby zkusilo udělat vstřícný krok, a rodiče v trpělivosti
a v pečlivém zvažování vlastních
reakcí.

Příklad ze života
Následující příklady z praxe bu-

dou dobře ilustrovat, jak jsou
práva v době rozvodu nejčastěji
porušována, a naopak jakým
způsobem lze ošetřit, aby práva
všech zúčastněných byla naplněna. Použité případové střípky
jsou smyšlené nebo zkombinované z více příběhů. Podobnost
s reálnými příběhy je náhodná.
První příběh ukazuje situaci, kdy
sami rodiče respektovali vzájemně svá práva a spolupracovali na jejich naplnění, což mělo
pozitivní efekt i na jejich dceru.
Druhá kasuistika (tj. případ) popisuje situaci, kdy nebyla naplňována práva nerezidenčního
rodiče ani dítěte.
Do KC přichází matka, která má
po rozvodu ve své péči dvě děti
– Martina (13 let) a Aničku (9
let). Matka sděluje, že mezi ní

a bývalým manželem (otcem
dětí) byly delší dobu neshody,
které přes všechny snahy obou
rodičů vyústily v rozvod, který
hladce proběhl těsně po Vánocích.
Přes Vánoce byl manžel ještě
doma, počátkem ledna se odstěhoval. Děti na tuto situaci
nebyly připraveny, nevěděly, že
se otec odstěhuje. Od té doby
k němu děti chodily na víkendové návštěvy jednou za 14 dní.
Vše fungovalo zdánlivě hladce.
Před měsícem a půl však dcer-

jsme pak s Aničkou na adaptaci
na novou situaci, ale i na tom,
aby své emoce otci sdělila. Rodičům bylo mimo jiné doporučeno s Aničkou otevřeně, ale
přiměřeně jejímu věku, hovořit
o rodinné situaci a na chystané
změny jí předem připravovat.

Podporované setkávání
Druhý příklad je příběhem otce,
který svého pětiletého syna Tomáše půl roku neviděl. Jejich
kontakt byl přerušen poté, co
u něj syn poprvé od rozvodu

Na základě popisu situace od
obou rodičů bylo doporučeno
tzv. podporované setkávání otce
se synem v KC. Bylo dohodnuto
5 termínů, kdy se syn s otcem
setká v prostorech KC za asistence odborných pracovníků
s cílem obnovit narušený vztah.
To se také povedlo. Z počátku
byl Tomáš nervózní a napjatý.
Hrál si sám, vyhledával kontakt
spíše s pracovnicí KC. Postupně
se však začal osmělovat a zapojoval otce do her. Otec tento
proces velmi vhodně podpořil

Otvírací doba
Po – St: 8.00 - 18.00
Čt:

8.00 – 16.00

Pá:

8.00 – 14.00

Kontaktní telefonická linka:
387 410 864
Po – Čt: 8.00 – 20.00
Pá:

8.00 – 17.00

E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz
Web: www.ditevkrizi.cz

Pracovní tým KC
Psychologové
Sociální pracovníci
Speciální pedagog
Dětský psychiatr
Právník
Metodik primární prevence

Poskytované služby
Krizová pomoc
pomoc jednotlivcům, kteří
se ocitli v náročné životní
situaci nebo prožili traumatickou událost

Podpora rodin v obtížné životní situaci
určeno pro rodiny s dětmi
v situaci vyžadující odbornou pomoc (rozvod rodičů,
úmrtí v rodině, dlouhodobá

Při práci s dětmi využíváme volné hry
ka začala návštěvy u otce odmítat. Matka tomu nerozuměla,
nevěděla, co má dělat, protože
s otcem měla dcera vždy dobrý vztah. Dcera s matkou o návštěvách u otce nechce hovořit.
Byla dohodnuta konzultace pro
dceru zaměřená na zmapování
příčin současného stavu. Z této
konzultace vyplynulo, že Anička
neměla a nemá o situaci dostatek informací. Jako nejmladšího
člena rodiny se jí rodiče snažili
ušetřit všech těžkostí, proto jí
předem neřekli o otcově stěhování a otec jí nesdělil, že má
přítelkyni, se kterou se však
Anička na návštěvách u otce
setkávala. Zhruba před 6 týdny
pochopila, že ta paní, co chodí
k tátovi do bytu, je jeho nová
přítelkyně. Cítila na tátu vztek
a bylo jí smutno. Pracovaly

přespal. Ale nepředbíhejme. Rodiče se rozvedli, když byly Tomášovi 2 roky. Tomáš byl svěřen do
péče matce, s čímž otec souhlasil. Vídal se se synem pravidelně
dvakrát týdně a každou sudou
sobotu. Zhruba před půl rokem
se rodiče dohodli, že Tomáš zůstane u otce na noc. Podle otce
návštěva včetně přespání proběhla dobře. Matka však sdělovala, že byl Tomáš po návratu
neklidný, podrážděný, ničil věci
a začal se v noci pomočovat.
Vinila otce z toho, že se o syna
nepostaral („bůhví co tam s Tomášem dělal“) a velmi se bála
syna otci předat. Tomáš začal
kontakt s otcem odmítat. Otec
ho nechtěl k návštěvám příliš
nutit, ale podezříval matku, že
Tomáše proti němu navádí.

tím, že Tomáše sledoval, připojoval se do jeho aktivit, pomáhal
se stavbami apod. Napětí na začátku každého setkání se zkracovalo a syn začal spontánně
hovořit o aktivitách mimo KC.
I matka se v průběhu spolupráce ubezpečila, že syn je u otce
v dobrých rukách a že je jejich
vztah pro syna stejně důležitý
jako vztah s matkou.
Oba uvedené příběhy končí dobře. Není tomu tak vždy.
Důležitým vkladem ze strany
klientů je dobrá vůle, respekt
a určitá osobnostní zralost. Pak
je šťastný konec téměř zaručen. Přála bych všem rodičům
(a hlavně jejich dětem), kteří
stojí před rozvodem, aby je na
konci té náročné cesty dobrý
konec čekal.
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nemoc člena rodiny, výchovné problémy, apod.)

Primárně preventivní programy pro 1. stupeň ZŠ

Foto:
archiv Krizové
centrum

po třeh

Často přicházejí rodiče, kteří na děti nestačí
Sociálně právní ochrana dětí je zaručena v České republice zákonem číslo 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů. Na její realizaci se významným dílem podílí obecní úřady obcí s rozšířenou působností, zejména odbory sociálních věcí, Oddělení sociálně právní ochrany. S paní Věrou Károvou, vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Českých
Budějovicích, jsme si povídali o způsobu ochrany dětí v rodině.
„OSPOD, tj. Oddělení sociálně
právní ochrany dětí“ (pozn. autora: dřívější název OPD – Oddělení
péče o dítě), je pro mnoho lidí
nesrozumitelnou zkratkou. Když
je klient občanským poradcem
odeslán na Oddělení sociálně
právní ochrany dětí na obecní
úřad, neví, kam, má jít. Jak vnímáte změnu v názvu vy?
Je pravda, že lidé toto pojmenování příliš neznají, a musím přiznat, že i my sami, když někam
voláme, se občas představujeme
jako Oddělení péče o dítě - lidé
se hned zorientují, vědí, kdo jim
volá. Oddělení se přejmenovalo
podle Zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí.
Oficiálním názvem je Oddělení
sociálně právní ochrany dětí, ale
pro laickou veřejnost jsme stále
Oddělení péče o dítě.
Jaké je personální složení pracovníků OSPOD a jaká je jejich pracovní náplň?
Na Oddělení sociálně právní
ochrany dětí Magistrátu města

Text:
Miloslava
Hanousková

v kře le

ČB pracuje dvacet zaměstnanců, z toho devět vysokoškolsky
vzdělaných. Je zde psycholog na
zkrácený pracovní úvazek (pro
práci s dětmi), dále pět kurátorů
pro mládež, kteří mají na starost
děti s výchovnými problémy, dvě
pracovnice, které řeší náhradní
rodinnou péči, a dva pracovníci
zabývající se dětmi v ústavní péči,
jejichž úkolem je navštívit každé
dítě jedenkrát za tři měsíce a ve
spolupráci s jeho rodiči se snažit
o jeho návrat zpět do rodiny. Zbytek tvoří terénní sociální pracovníci, kteří pracují s rodinami a dětmi
v místě jejich bydliště. Tato specializace jednotlivých sociálních
pracovníků oddělení je nesmírně
výhodná.
Kdo je „kurátor“, koho má na
starost a jaká je jeho pracovní
náplň?
Kurátoři se zabývají výchovnými
problémy dětí a mládeže. Řeší
tedy problémy vyskytující se na
straně dítěte: často jde o děti,
o kterých informuje pracovníky
OSPOD škola, sousedé či policie,
protože mají za sebou trestnou
činnost či experimenty s návykovými látkami. S těmito dětmi
kurátoři začnou – s pomocí zkušené klinické dětské psycholožky okamžitě pracovat. Kurátor může
navrhovat soudu uložení výchovných opatření. Nejčastěji jde o napomenutí či dohled. V poslední
době se často stává, že k nám přicházejí rodiče dětí a pracovníkům
oddělení sdělují, že na své děti
nestačí. Pokud jsou děti drogově
či alkoholově závislé, rodina má
způli vykradený byt a rodiče už
opravdu neví, jak dál, požadují
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ústavní výchovu v naději, že dojde
k nápravě. Tím narůstá počet dětí
v ústavní péči, které rodiče odmítají, a v rodině není nikdo jiný, kdo
by se o ně postaral. Někdy však
dítě může zlobit, protože se rodiče rozvádějí či je v rodině nějaká
patologie, a ono svým jednáním
kompenzuje svoji frustraci. Jedná se pak o problém celé rodiny,
který je řešen terénním sociálním
pracovníkem, tedy ne kurátorem.
Kurátoři jsou ve velmi úzkém kontaktu s policií (chodí na výslechy
dětí), soudem a probační a mediační službou.
Jaká je úloha sociálního pracovníka během rozvodu manželského páru?
Práce OSPOD začíná v okamžiku,
kdy se na nás obrátí jeden z rodičů nebo oba rodiče s dotazem „co
mají dělat, když se chtějí rozvést“.
Než dojde k samotnému rozvodu,
musí být vždy upraveny poměry k nezletilým dětem. Je proto
potřeba podat k soudu Návrh na
úpravu poměrů na dobu po rozvodu. Tento návrh si mohou rodiče buď napsat sami, nebo mohou
poprosit o pomoc advokáta, poradnu či náš odbor. Pokud rodiče
podají návrh k soudu na úpravu
poměrů nezletilých dětí, ustanoví
nás soud kolizním opatrovníkem,
aby byla chráněna práva a zájmy
dítěte.
V současné době není ojedinělý
případ rozpadu rodiny, kdy rodiče
nejsou oddáni. Jsou zabezpečena
stejná práva i těmto dětem?
Práva jsou zajištěna všem dětem
bez rozdílu. Pokud rodiče nejsou

oddáni, tak se podává návrh na
úpravu poměrů. Může se stát, že
se rodiče na všem sami dohodnou
a funguje to, pak žádný rozsudek
nepotřebují. Musím však upozornit na možné problémy hrozící
pečujícímu rodiči, který by chtěl
požádat o dávky ze systému Státní
sociální podpory či Hmotné nouze: pro přiznání budou chtít úřady
vykázat všechny členy rodiny. Pokud není rozsudek soudu o úpravě poměrů, budou úřady v rodině
vykazovat i partnera, který denně
o dítě nepečuje. Teprve pak rodiče přicházejí, že potřebují rozsudek, kterým bude dítě svěřené
do výhradní péče jednoho z nich.
Dohoda, kterou měli, jim pro tyto
účely již nestačí. Pokud se rodiče
rozejdou, na všem se dohodnou
a žádné dávky od státu či města
nebudou požadovat, naše úřady
se o nich nedozvědí.
Jaké je postavení kolizního opatrovníka během soudního řízení
o svěření dítěte do péče? Od jakého věku dítěte musí kolizní opatrovník přihlédnout k přání dítěte,
u koho by chtělo vyrůstat?
Věk dítěte nerozhoduje. Vždy
je brán ohled na jeho vyspělost
a zralost - záleží na našem posouzení. Někdy si říkáme, zda u dětí,
které navštěvují první třídu ZŠ,
není ještě příliš brzy zasvěcovat je
do rodinných problémů. Bohužel
zákonodárci a ministerstvo se domnívají, že by měl být znám názor
i takto malých dětí, takže většinou
hovoříme s dětmi od 6 let věku.
Nemusíme je zvát na oddělení,
pokud se domluvíme s rodiči,
můžeme přijít k nim domů, aby to
pro dítě nebylo takové stresující.

Eventuelně, zcela výjimečně, se
může stát, že jdeme na přání rodiče do školy: v případě, že je to
řešení vyhodnocené rodičem jako
pro dítě nejlepší.

rozvodem a během rozvodu. Po
rozvodu - většinou se stále ještě
děti svěřují do péče matky, což
má i svoji logiku - většinou ženy.

Kolizní opatrovník – pracovník
OSPOD - během soudního řízení
o svěření dítěte do péče hájí práva
a zájmy dítěte, je přítomen soudnímu projednávání a dítě je jím
zastupováno.

Je možné říci, v jakých případech
se nejčastěji setkáváte s porušováním práv v rodině?

Je ve Vašem oddělení - z Vašeho pohledu - dostatečný počet
pracovníků vzhledem k objemu
nastavené práce?
Dostatek určitě ne, zvláště co se
týče práce v terénu. Tam bychom
potřebovali sociálních pracovníků
více, abychom mohli s rodinami
kontinuálně spolupracovat.
Kolik klientů má na starost jeden
sociální pracovník?
To nelze takto jednoznačně sdělit,
ale na jednoho pracovníka připadá přibližně 600 spisů, polovina
z nich je tzv. aktivních, ale úzká
kontinuální dlouhodobá spolupráce je asi s 50 rodinami.
Kdo se může na Oddělení sociálně právní ochrany dětí obrátit
s žádostí o pomoc?
Kdokoli. Jednak jsou to děti, které mají tuto možnost zaručenou
výše uvedeným zákonem, dále
samozřejmě rodiče, když mají rodinné problémy, ale i ti, kdo chtějí
na něco upozornit.
Obracejí se na Vás spíše muži,
nebo ženy?
Dříve se na nás obracely spíše
ženy, ale v současné době je otázka dětí i věcí mužů. Dnes bychom
mohli říct, že je to tak půl na půl –
zejména, pokud jde o situaci před

Nejčastěji jsou děti psychicky
traumatizované rodičem neumožňujícím pravidelný kontakt
s druhým rodičem, kterého má
dítě rádo a o stojí o setkání s ním.
Vždyť už samotný rozvod bývá
pro dítě narušením jeho práv.
Často - např. v souvislosti s neposkytnutím informací - rodiče
dítě včas neinformují o tom, co se
v jejich rodině děje. Pak se často
stává, že jsou pracovníci oddělení stavěni do role oznamovatele
špatných zpráv.
Pokud někdo ve svém okolí vidí
či slyší, že se o děti rodiče řádně nestarají, či je neúměrně bijí
nebo jinak trestají, může tato
osoba vyhledat pomoc pracovníka OSPOD? Třeba i v noci? Jak je
to s její anonymitou?
Oddělení má tajné služební číslo.
Číslo zná městská i státní policie. Díky tomu nás může kdokoli
a kdykoli prostřednictvím policie informovat o svém podezření – tedy i mimo pracovní dobu.
Policie nás okamžitě kontaktuje,
společně situaci vyhodnotíme
a na danou adresu vyjíždíme.
Anonymita je zaručena, ale někdy
se i stane, že informátor souhlasí,
aby byl uveden do spisu s celým
svým jménem. Více je samozřejmě těch anonymních.
Jak potom vypadá vyšetřování
těchto podezření?
Vyšetřování na místě probíhá individuálně, vždy podle situace,

nejčastěji po sousedech. Pokud
jde o věc, která se nemusí řešit
okamžitě, tak pracovníci získávají
informace od lékařů, ze školy atd.
Pokud volající nechce sdělit jméno, musí pracovníci údaje velice
opatrně zjišťovat, aby nebylo patrné, kdo informaci podal.
Pokud někdo vidí, že je dětem
ubližováno, a tuto skutečnost
neoznámí, dopouští se přestupku či trestného činu?
Podle § 168 Zákona č. 140/1961
Sb., trestního zákona, v platném
znění: kdo se věrohodným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný
čin, v našem případě týrání svěřené osoby, a takový trestný čin
neoznámí bez odkladu státnímu
zástupci či orgánu policie, bude
potrestán. Je potřeba zdůraznit,
že jsou i nepravdivá udání na nevhodnou péči o dítě, která slouží
jako msta rodině z důvodu sousedských neshod. A musím přiznat, že jich není málo.
Co byste vzkázala široké veřejnosti právě v souvislosti s touto
oznamovací povinností?
Lépe je svoji domněnku oznámit,
než se ubezpečovat, že se nic neděje, a nevolat. Raději pojedeme
desetkrát zbytečně, než aby se
někde kvůli neoznámení něco zanedbalo.
Často se hovoří - v souvislosti
s porušování práv dítěte - o šikaně ve školách. Jaké má OSPOD
v řešení této situace pravomoci?
V prvé řadě by nám měl někdo
nahlásit, že se toto někde skutečně děje. Nejdříve by případ
měla řešit škola sama - pomocí
vlastních nástrojů. Pokud se jí to
řešit nedaří, měla by upozornit
OSPOD. Mohou se na nás obrátit rodiče, nebo může přijít sdělit
tuto skutečnost pracovníkům odboru i dítě samo - má ze zákona
právo obrátit se na nás o pomoc.

Pracovníci konkrétní situaci zváží
a poté případ předávají kurátorům pro mládež či terénnímu
sociálnímu pracovníkovi OSPOD.
Pokud by šikana byla následkem
patologie v rodině, pracoval by
s celou rodinou terénní pracovník
OSPOD, pokud by byl problém
v samotném dítěti, pracoval by
s ním kurátor OSPOD.
Je možné, aby se na Vás obrátil
rodič, který je s řešením šikany
na škole nespokojený?
Samozřejmě může, ale je potřeba, aby k tomu měl rodič věrohodný podklad, aby nešlo pouze
o domněnku tohoto rodiče. Samozřejmě vždy toto podezření
oddělení prošetří.
Co pracovníky OSPOD na Magistrátu v Českých Budějovicích nejvíce trápí, co je naopak nejvíce
těší?
Potřebovali bychom více času na
drobnější práci na úřadě, abychom se pak mohli důkladněji
věnovat velkým případům. V některých rodinách, kde jsou rodiče
dětí závislí na návykových látkách,
je potřeba hodně terénní práce,
a na tu tolik prostoru není. Již se
ale uvažuje o změnách – je podán vládní návrh v rámci sociálně
právní ochrany dětí, podle níž by
mělo být na odděleních více sociálních pracovníků.
Na našem oddělení jsou zaměstnanci spokojení, není zde žádná fluktuace, pokud pracovníci
odcházejí, tak do důchodu či na
mateřskou dovolenou, což je přirozené. Pro naši práci člověk musí
být nějakým způsobem zapálený,
jinak by ji dělat nemohl. Je s ní
spojena opravdu velká psychická –
a mnohdy i fyzická - zátěž. Máme
neustále nějaké pochůzky – stále
někam jezdíme, docházíme do
rodin, k soudu atd. Pro tuto práci
musí člověk víceméně žít.

KONTAKTNÍ ADRESA:
Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Českých Budějovicích
Kněžská 19 (2. patro), 370 92 České Budějovice

ČINNOST ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
• poskytuje samostatné sociálně právní a výchovné poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných,
osobních a sociálních situací,
• dle zákona č. 359/1999 SB. o sociálně právní ochraně dětí a zákona o rodině č. 94/1964 Sb. zabezpečuje
a zaměřuje se na vyhledávání dětí osiřelých, dětí jejichž rodiče neplní své povinnosti, dětí svěřených cizí
osobě, dětí, které vedou zahálčivý život, dopouští se útěků, požívají návykové látky, dětí, na kterých byl
spáchán trestný čin,
• poskytuje poradenství a rozhoduje o opatřeních na ochranu dětí,
• vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí především v případech : střetu zájmů zákonných
zástupců dítěte (rozvody, dědictví...), ohrožení majetkových zájmů dítěte, omezení rodičovské zodpovědnosti, řízení o osvojení,
• zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči.

15

Foto:
Michal Kalista

v kře le

Sdružení pěstounských rodin
Sdružení pěstounských rodin vzniklo v roce 1995. Založili ho samotní pěstouni, kteří cítili potřebu vzdělávat se, předávat
si zkušenosti ve výchově dětí, mít prostor pro vzájemnou podporu a také možnost ovlivňovat veřejnost směrem k rozšíření
myšlenky pěstounské péče. Nestátní nezisková organizace Sdružení pěstounských rodin je registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb a má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Posláním Sdružení pěstounských rodin je podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení
kvalitního života ve společnosti. V současné době zajišťuje Sdružení pěstounských rodin činnost tří středisek: Poradny
náhradní rodinné péče, Domu jistoty a Domu na půli cesty. Dále vydává časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí. Odborný tým skládající se ze sociálních pracovníků, psychologů a řady externích pracovníků (právník, lékař atd.) nabízí široké
spektrum sociálních služeb.

Poradna náhradní
rodinné péče
Poradna náhradní rodinné péče
je zařízením Sdružení pěstounských rodin. Nestátní nezisková
organizace Sdružení pěstounských rodin je registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb a má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Posláním Poradny náhradní
rodinné péče je prosazovat
a bránit právo každého dítěte
vyrůstat v rodinném prostředí,
provázet a podporovat rodiny
s přijatými dětmi.
Poradna náhradní rodinné péče
poskytuje poradenství, pomoc
a podporu dětem, zájemcům
a žadatelům o náhradní rodinnou péči a rodinám s dětmi
v náhradní rodinné péči. Poskytována je zejména poradenská,
konzultační a zprostředkovatelská pomoc při řešení výchovných, vývojových, zdravotních,
komunikačních a školních problémů dětí, a rovněž při řešení
rodinných krizí, právních úkonů
apod. Tím pomáhá předcházet
případnému selhání náhradní
rodinné péče o svěřené dítě.
Poradna se také zaměřuje na
vyhledávání dětí, které mají
být osvojeny nebo svěřeny
do pěstounské péče, a rodičů

Text:
Andrea Malinková
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ochotných přijmout do náhradní rodinné péče děti z ústavů.
Poradna náhradní rodinné péče
dále poskytuje konzultace zájemcům o náhradní rodinnou
péči, nabízí možnost setkávání
dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou v neutrálním
prostředí, respitní péči, tj. odlehčovací péči o děti pro náhradní rodiče.

Klienti mohou pracovníky Poradny navštívit osobně v poradně, ale také je kontaktovat telefonicky, korespondenčně, nebo
elektronickou poštou. Je možno
si domluvit schůzku i v místě
bydliště klienta. Poradenství je
poskytováno i anonymně. Veškeré služby jsou poskytovány
anonymně.

Poradenství, podporu a pomoc
poskytují buď přímo samy psycholožky a sociální pracovnice
Poradny, nebo ve spolupráci
s ostatními externími odborníky: psychology, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy,
odbornými lékaři, právníky
apod.

Dům jistoty

Kromě poradenské činnosti pořádá Poradna řadu vzdělávacích
a diskusních setkávání s odborníky, odpolední a jednodenní
akce, tématické víkendové pobyty, týdenní rodinné pobyty
a tábory pro děti.
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Posláním Domu jistoty je pomáhat sociálně znevýhodněným
dětem a jejich rodinám, podporovat vyrovnávání jejich příležitostí ve společnosti. Dům jistoty
svým klientům nabízí provoz
nízkoprahové Pestré klubovny,
sociálně-právní
poradenství,
volnočasové aktivity, společenské, kulturní a sportovní akce,
dětské tábory a materiální podporu rodin.
Cílem Domu jistoty je prevence
negativních sociálních jevů jako
je záškoláctví, vandalismus, zneužívání návykových látek, trest-

ná činnost apod. Dům Nabízí
možnost atraktivního trávení
volného času, získání praktických a sociálních dovedností,
rozšíření znalostí a rozvoj osobnosti. Nabídkou volnočasových
činností, vzdělávání, asistence,
poradenství a dalších služeb přispívá k sanaci rodiny, k získávání
návyků potřebných k životu ve
společnosti a vytváří podmínky
pro sociální inkluzi.
Cílovou skupinou jsou děti ze
sociálně slabých či dysfunkčních
rodin, kterým rodiče nejsou
schopni zajistit vhodné vyplnění
volného času a nejsou umístitelné do běžných kroužků. Jsou
jim nabízeny smysluplné aktivity, pomoc při plnění školní docházky a při řešení mezilidských
vztahů, což výrazně přispívá nejen k eliminaci vzniku negativní
sociálních jevů, ale také při procesu socializace a rozvoji osobnosti. Protože nedílnou součástí
projektu je myšlenka zlepšování
socioekonomického prostředí,
ve kterém žijí děti, cílovou sku-

Průvodce péčí
Sdružení pěstounských rodin vydává od roku 1997 časopis Průvodce náhradní rodinnou péčí.
Časopis nyní vychází 6x ročně
a cena ročního předplatného
je 200 Kč. V časopisu naleznete
informace o činnosti Sdružení, odborné články, informace
o aktuálních otázkách náhradní
rodinné péče, zkušenosti, podněty k zamyšlení i nabídky.
Kontakty
Sdružení pěstounských rodin –
Poradna náhradní rodinné péče
– Dům jistoty
Anenská 10, 602 00 Brno, 3. patro
Tel.: 543 331 718, 543 249 141,
731 507 400

pinu tvoří celé rodiny (z větší
části jsou romského původu).
Realizovanými službami Dům
jistoty podporuje výchovné snahy rodičů, posilování rodinných
vztahů a vytváření pocitu soudržnosti.
Nízkoprahová Pestrá klubovna
je pro všechny zájemce otevřena od září do června vždy od
pondělí do čtvrtka v čase od
14.00 do 17.00 hodin. Děti zde
tráví čas společně se sociální
pracovnicí, lektory, praktikanty
a dobrovolníky. Průměrná denní
návštěvnost se pohybuje kolem
12-18 dětí, většinou ve věkovém
rozmezí 6–5 let. Probíhají zde
takové kroužky jako je výtvarná
dílna, PC kroužek, taneční kroužek, hudební kroužek aj. Každý
kroužek zajišťují 1 až 2 lektoři
společně s dobrovolníky či praktikanty. Děti si zde mohou za-

hrát fotbálek, ping-pong, stolní
hry a mnoho dalšího. Dětem je
k dispozici speciální pedagog,
který společně s dobrovolníky
zajišťuje individuální doučování
dětí a potřebné sociální intervence.

Dům na půli cesty
Posláním Domu na půli cesty
je podporovat mladé dospělé, kteří se nacházejí v obtížné
životní situaci, na jejich cestě
k samostatnému životu a jejich
začlenění do společnosti. Cílem
Domu na půli cesty je podpora
a pomoc mladým dospělým prostřednictvím možnosti bydlení,
nabídka odborné pomoci při
získávání trvalého zaměstnání
a aktivizační programy v době,
kdy jsou vedeni v evidenci žadatelů o zaměstnání.

Cílovou skupinou jsou především mladí lidé odcházející
po dosažení 18 let z dětských
domovů, výchovných ústavů,
velkých pěstounských rodin či
mladí dospělí nacházející se
v obtížné životní situaci.
Svým klientům nabízí Dům na
půli cesty: ubytování ve dvoulůžkových pokojích nově zrekonstruovaného bývalého loveckého zámečku, aktivizační
program na ekofarmě - pomoc
při zajišťování provozu zařízení,
sociálně-právní a psychologické
poradenství, volnočasové aktivity spojené s využitím koňské
farmy, práce v dílnách, možností včelaření, návštěvy kulturních
a sportovních programů i využití zařízení společenské místnosti
a počítače.

http://www.pestouni.cz,
e-mail: info@pestouni.cz
Pestrá klubovna
Václavská 15, 602 00 Brno
Tel.: 733 534 464
Dům na půli cesty
Velký Dvůr 134
691 23 Pohořelice
Tel.: 519 424 354, 731 507 403
http://www.dumnapulicesty.cz
e-mail: dum@pestouni.cz
Poradna náhradní rodinné péče
– pobočka Plzeň
Borská 55, 301 00 Plzeň, 2. patro
Tel.: 733 534 466
e-mail: plzen@pestouni.cz
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Jsme taková normální rodinka
Na Oskara Arce si pamatuji jako na malého roztomilého kloučka, který vždy přitahoval pozornost. Část oné pozornosti mu
ukrajoval snad jen jeho mladší bratr Erik. Vždy byli velmi milí, přátelští a v mnoha uměleckých oborech talentovaní. A… vypadali tak trochu jinak. Od té doby se změnilo snad jen to, že vyrostli. Oskar zanedlouho oslaví 18. narozeniny. Pravidelně
se s ním setkávám při různých akcích pro děti, při trénincích v Tanečním studiu 4ever, kde oba působíme, a vím, že je nejen
geniální tanečník, ale i komediant a skvělý klavírista… I proto na sebe stále přitahuje pozornost okolí.
výlety, na dovolené. Jsme taková
normální rodina, akorát, že dva
z nás vypadají trochu jinak.

Oskare, pojďme nejprve tvoji „jinakost“ uvést na pravou
míru.
S bratem Erikem odmala vyrůstáme v pěstounské rodině. Biologická matka nás odložila do dětského domova v Praze, kde si nás
našli naši noví rodiče, se kterými
žijeme již patnáct let. Maminka,
myslím tu opravdovou, nikoliv
biologickou, nám několikrát vyprávěla, že když s tatínkem viděli
v televizi záběry dětí, které osiřely
při tehdejším válečném konfliktu
na Balkáně, rozhodli se, že podstoupí tu byrokratickou mašinérii a jedno z děcek si osvojí nebo
vezmou do pěstounské péče.
Původně si chtěli vzít jen jedno
dítě, ale pak našli v dětském domově nás, sourozeneckou dvojici,
kterou nemohli rozdělit, tak jim
k jejich synovi Dominikovi přibyli
další dva kluci. Jsme tedy tři sourozenci, nejstaršímu Dominikovi
je 19 let, studuje na gymnáziu,
já jsem prostřední a Erikovi je 16,
učí se číšníkem.

Aha, takže tvoje nadšení pro
práci s dětmi máš po mamince?
Asi ano, maminka je pro mě
opravdu velkým vzorem, je
učitelkou, pro děti dělá hodně
i v době svého volna. Možná
i proto studuji na střední pedagogické škole u nás, v Prachaticích.
Vedu dětský dramatický kroužek,
jsem trenérem a choreografem
v Tanečním studiu 4ever, ve kterém máme téměř 150 dětí. Sám
stále závodně tancuji, jezdím po
hudebních klavírních soutěžích,
mým naprostým favoritem je
Chopin. Se spolužáky navíc připravujeme školní divadelní představení a o prázdninách mě čeká
řada dětských táborů a soustředění.
Jak tě děti berou?

Víš, proč jste se s bratrem ocitli
v dětském domově?
Ani ne, z našeho raného dětství toho opravdu moc nevíme,
a upřímně musím říci, že se po
tom ani nijak nepídíme. Jediné,
co je jisté je, že jsme se oba narodili na Kubě. Naším biologickým otcem je Kubánec a matkou
Slovenka. Oba žijí zřejmě v Čechách, ale nemáme o nich žádné
informace, nestýkáme se s nimi,

Text:
Andrea Tajanovská

o udy

Oskar Arce

nejsme s nimi v kontaktu, jsou to
pro nás naprosto cizí a anonymní lidé.
A máš na biologické rodiče vůbec nějaké vzpomínky? Do pěstounské rodiny jste s Erikem přišli jako malé děti.
Pamatuji si jen velmi matně na
matku při návštěvních dnech
v dětském domově v Praze,
a pak si vybavuji až vzpomínky
z dětství v našem novém domově v Prachaticích. Měli jsme
s bratrem velké štěstí, že se nás
ujali právě maminka s tatínkem
a společně s nejstarším bratrem
Dominikem nám dali báječný domov a skvělé dětství. Nemuseli
jsme putovat z děcáku do děcáku, nebo z jedné pěstounské rodiny do druhé.
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Na co si tedy pamatuješ? Musela to pro vás být náročná situace.
Rok jsme měli jakýsi adaptační
proces, byli jsme doma s maminkou, zvykali si na sebe, na nový
domov, prostředí, lidi. Pak jsme
začali normálně chodit do školky,
do školy, život šel tak jako v jiných
rodinách. Rodiče nás odmala
podporovali v celé řadě koníčků, a že jich nebylo zrovna málo.
Obzvláště maminka se nám vždy
hodně věnovala. Tatínek pochopitelně také, ale ten musel hodně pracovat, aby nám všechny ty
naše zájmy mohli dopřát. Všichni
totiž hrajeme na nějaký hudební nástroj, starší bratr Dominik
je saxofonista, Erik kytarista, já
hraji na klavír. Odmala tančíme,
chodili jsme do skauta, jezdili na

Dobře. Když jsem šel poprvé
na taneční trénink malých dětí,
předškoláků, měli jsme s ostatními trenéry trochu obavy, aby se
mě děti nebály. Ale nic takového
se nedělo, naopak. Jsem komediant, akční člověk, stále musím
něco dělat, vymýšlet a zkoušet
nové věci, a to děti baví. Navíc
v každé pedagogické činnosti je
mužský element vítaný, obzvláště pak ze strany malých kluků.
No, a starší děti mě berou spíše
jako kamaráda, některé i jako taneční vzor.
To je pravda, ale řada slečen na
tebe vzhlíží i jinak než na taneční vzor… .
Čekal jsem, kdy s tím vyrukuješ.
Ale myslím si, že slečny, o kterých
mluvíš, ke mně vzhlíží především
kvůli tanečnímu umu a zkušenostem, které se jim snažím
předat. Ale pozor, nepokukují
po mne jen naše holky, ale i malí
kluci z přípravky. A víš proč? Baví
je moje růžová trika. Nejprve se
tomu hrozně divili, vyptávali se
doma rodičů, proč Oskar nosí

holčičí věci. To je klasika, stereotyp, růžová je pro holky, modrá
pro kluky.
Jsme u toho – stereotypy… .
Dostal ses někdy do nějaké nepříjemné situace kvůli barvě své
pleti?
Já ne. Erik si už něco zažil, ale nic
dramatického. Znáš děti, někdy
dovedou být pěkně protivné, nevidí si do pusy a občas z ní vypustí pěknou blbost. S žádnými vážnými problémy nebo dokonce
rasistickými útoky jsme se nikdy
nesetkali. Naopak, mnohdy nám
lecjaká lumpárna ve škole prošla.
Když jsme byli malí černouškové,
tak z nás byla lecjaká ženská naměkko.
… a tak to vlastně zůstalo.
Asi jo (smích). Pravdou ale je, že
jsme se fakt nesetkali s žádnými
útoky jiných lidí pro to, jak vypadáme. Naštěstí. Tedy zatím. Doufám, že tomu tak bude i nadále.
Pojďme zpátky k tvojí rodině.
Líbí se mi, jak mluvíš o mamince, co ostatní členové rodiny?
Jak spolu vycházíte?
V pohodě, se starším bráchou
Dominikem máme skvělý vztah,
máme se rádi, držíme spolu.
S Erikem se občas pohádáme,
lezeme si na nervy, ale to je normální. Maminka nás umí všechny pěkně zapřáhnout, pomáháme, žádné „ulejvání“. Rodiče na
nás na všechny mají stejný metr,
nikdy jsme nijak zvlášť nepoznali, že by dělali rozdíly mezi Dominikem a námi. Za to jsme strašně
rádi. Jak říkám, jsme taková normální rodinka, máma, táta, tři
kluci, pes a spousta jiné havěti.
A měl jsi nebo máš někdy potřebu poznat své biologické rodiče?
Ne, neměl. Vím, že řada dětí vyrůstajících v náhradních rodinách
časem vyhledá své biologické
rodiče, nebo se o to alespoň
pokusí. Nebo je naopak jejich
biologičtí rodiče sami zkontaktují. Podobná situace vyvstala nedávno i u nás. Bratra Erika si náš
otec vyhledal na internetu pomocí serveru lidé.cz a napsal mu
email, ve kterém se ujišťoval, zda
opravdu našel svého syna. Nabízel mu setkání, chtěl ho vidět,
být s ním v kontaktu. Dokonce si
někde pořídil i bratrovo telefonní
číslo, psal mu esemesky. Erik byl

Oskar Arce a Kamila Kačírková patří mezi jedničky na jihočeském tanečním parketu.

z té situace patřičně rozpačitý,
dezorientovaný, nevěděl, zda se
chce s otcem doopravdy setkat.
Ve finále otcův nátlak a zvyšující
se počty zpráv začaly být Erikovi
nepříjemné, vadily mu, a tak mu
nakonec rodiče pořídili nové telefonní číslo. Zprávy tak ustaly,
otec se o další kontakt s bratrem
nepokusil, setkání s ním se tedy
nekoná. Já osobně tu potřebu
ani nemám.
A co tvé kořeny? Jsi z Kuby, to
je jiný svět, tam by ses nechtěl
podívat?
Tak to zase ano, na Kubu se rozhodně jednou vydám. Nejenže
již svou vizáží nezapřu, že jsem
Kubánec, ale i řada lidí, mých
nejbližších, se kterými jsem nejvíce ve styku, říká, že mám také
kubánský temperament, a to
prý nejen na tanečním parketu.
Jsem trochu horká hlava - vztahovačný, ješitný a občas i žárlivý.
Prý jsem hodně dominantní, často musí být po mém. Navíc tanec
a hudba jsou mojí opravdovou
vášní, latinskoamerické rytmy
mě nikdy nenechají v klidu. Kuba
mě ale zajímá všeobecně, a to
nejen jako země mého původu,
jak jsi sama řekla, mých kořenů.

To mi nemusíš povídat, někdy jsi
opravdu velmi temperamentní.
Ale také máš skvělý smysl pro
humor, obzvláště dvojsmysly ti
jdou skvěle.
Počkej, počkej, tak to rozhodně
nejsem sám. To je i tvá specialita. Vždyť víš, že s legrací se dá
vyřešit nebo vybruslit z řady nepříjemných a trapných situací.
Vzpomeň si na děti, když jsem
poprvé přišel do tanečního studia, tak mě nejprve okukovaly
z dálky, chodily se ptát, jestli
rozčešu vlasy nebo zda mám
taky růžové dlaně jako ostatní
černoši. Nebo ty, taky ses nedávno divila na tréninku, že mi jsou
vidět modřiny. Jak říkám, na vtip
a dvojsmysly jsme ve studiu rozhodně minimálně dva.

do pěstounské péče opuštěné
děti?
Přemýšlel, a možná čekáš jednoznačnou odpověď, ale tu já
nemám. Perou se ve mně obě
varianty, někdy ANO a někdy NE.
Víš, ono to naše povídání vypadá
hodně idylicky, ale zas tak jednoduché to není. Maminka s tatínkem musí vynakládat hodně úsilí
a leckdy to s námi neměli vůbec
lehké. Na druhou stranu, dobro
se má oplácet dobrem a možná
bude jednou řada na mě a na
Erikovi, abychom také udělali
z jiných opuštěných dětí šťastné
a spokojené lidi, jako je udělali
naši rodiče z nás.

No dobrá, ale uznej, že temperamentu a energie máš víc než
dost.
To asi jo, ale mě taky nic jiného
nezbývá, když mám učit tancovat
takové talenty, jako jsi například
ty (smích).
To jsem ráda, že končíme rozhovor zvesela. Ještě mi nakonec
řekni: přemýšlel jsi někdy nad
tím, že bys také jednou přijal
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Foto:
Andrea Tajanovská

o udy

Evropská federace pro pohřešované a sexuálně
zneužívané děti otevírá Evropě oči
25. 5. 2009 jsme si jako každý rok připomněli již 25. výročí Mezinárodního dne pohřešovaných dětí, jehož symbolem je modrá
pomněnka. V tento den si připomínáme nejen všechny pohřešované děti, ale vyjadřujeme také mezinárodní poselství naděje
a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy, a současně upozorňujeme na nutnost preventivní strategie a těsné spolupráce státních institucí, soudů a policie na národní i mezinárodní úrovni, včetně spolupráce s neziskovými
organizacemi. V Evropě jej propaguje federace Missing Children Europe (tj. Evropská federace pohřešovaných a komerčně
zneužívaných dětí).
Evropské sdružení Missing Children Europe (název používaný
od roku 2007, zkratka MCE),
aktuálně čítající 23 členů ze 16
evropských zemí, bylo založeno
v roce 2001 na půdě Evropského parlamentu za přítomnosti
Nicole Fontaine, předsedkyně
Konference předsedů a předsednictva Evropského parlamentu, a místopředsedy Evropské
komise Antonia Vittorina. Zakládající členové sdružení - belgická organizace Child Focus, francouzská organizace La Mouette
a italská organizace Aurora takto spojily své síly k účinnému
boji proti únosům dětí a jejich
sexuálnímu zneužívání. Tímto významným počinem došlo
k částečnému vyplnění mezery
spočívající v nedostatku či úplné
absenci provozních center v Evropě určených pro pomoc rodinám dotčeným únosem dítěte.
Práce sdružení, které si již od
svého počátku zakládá na profesionalitě, spočívá v propojenosti
organizací, policie, právníků, ale
také obětí. Od roku 2001 spolupracuje Missing Children Europe
také s Mezinárodním centrem
pro pohřešované a zneužívané
děti (zkratka ICMEC – z anglického International Centre for
missing and Exploited Children:
www.icmec.org), jehož mnohých setkání a akcí se sdružení
aktivně zúčastnilo.

Text:
Veronika Lakomá
Foto:
archiv

na

„Symbolem Mezinárodního dne pohřešovaných dětí je
modrá pomněnka, která květinovou řečí říká: „Nezapomeň na mě“.“
Missing Children Europe se velmi rychle rozrůstá o další členy. V roce 2008 se do sdružení
evropského Missing Children
Europe, federace zaměřené na

praxích, metodách a novinkách,
spolupráci na projektech, ale
také ke sběru a sdílení dat o pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětech, zastupování členů

„Práce sdružení Missing Children Europe, které si již od
svého počátku zakládá na profesionalitě, spočívá v propojenosti organizací, policie, právníků, ale také obětí.“

„Rychlá, včasná a široká spolupráce policejních složek, médií a mobilních operátorů může zvýšit pravděpodobnost
záchrany pohřešovaného či unášeného dítěte.“
pohřešované a sexuálně zneužívané děti, začlenila také Česká republika - prostřednictvím
Nadace Naše dítě. Ze členství
ve sdružení vyplývá spousta výhod: v pracovních skupinách, při
workshopech či seminářích dochází k výměně a sdílení praktických a užitečných informací
o nejrůznějších osvědčených

u evropských institucí (rychlost,
efektivita, přesné zacílení na výsledek) a zajištění evropské přítomnosti v Mezinárodním centru
pro pohřešované a zneužívané
děti (zkratka ICMEC) se sídlem
ve Washingtonu v USA. V rámci
sdružení je poskytován trénink
personálu, výměnné studijní pobyty, návštěvy a školení - na řadě

„Základními prioritami organizace Missing Children
Europe je zavedení národních výstražných systémů pro
náhlé případy pohřešovaných dětí a jejich propojení

topu

v jednotlivých zemích EU… .“
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jsou Česká republika, Rumunsko,
Litva a Dánsko.
Základními prioritami organizace Missing Children Europe
je zavedení národních výstražných systémů pro náhlé případy pohřešovaných dětí a jejich
propojení v jednotlivých zemích
EU s cílem zrychlit a zvýšit efektivitu dohledání pohřešovaných
dětí: dětský dopravní systém
spolehlivě funguje ve Francii,
Nizozemí a v Řecku, ale také
vznik národních center, která
budou zajišťovat provoz horké
linky pro pohřešované děti, děti
na útěku a jejich rodiny, pod
číslem 116 000 platným v celé
Evropě. Číslo již funguje v pěti
státech EU, další tři země se
připojují v květnu 2009, a zapojení ČR do tzv. finanční koalice,
která by měla propojit bankovní
sektor, poskytovatele internetových služeb a další složky. Úzká
spolupráce má pomoci při dohledání osob, které uskutečňují
online platby za dětskou pornografii a zároveň sloužit ke zjištění a dopadení příjemce plateb
za nelegální materiály.
Práce Nadace Naše dítě, v čele
s ředitelkou nadace a členkou
představenstva Missing Children
Europe Zuzanou Baudyšovou,
již začíná přinášet své ovoce:
25. května 2009 byl v České republice spuštěn projekt Národní
koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech
sdružující policejní složky, média,
mobilní operátory, s jejichž pomocí bude informovat veřejnost
o naléhavém případu unášeného
a pohřešovaného dítěte, které je
ohroženo na životě a zdraví. Tato
rychlá, včasná a široká spolupráce může zvýšit pravděpodobnost záchrany pohřešovaného či
unášeného dítěte. Na přelomu
května a června by měla být také
Ministerstvem vnitra ČR zprovozněna internetová stránka www.
alertchild.eu.

Příběh se šťastným koncem

Když se řekne
Národní koordinační
mechanismus
pátrání
po pohřešovaných
dětech
25. května 2009, na Pomněnkový den (Mezinárodní den pohřešovaných dětí),
spustilo Ministerstvo vnitra
první etapu Národního koordinačního mechanismu.
Počínaje tímto dnem se
v případě pohřešování dítěte
zobrazí informace o nezvěstném chlapci nebo děvčátku
na webových stránkách Policie ČR. Současně se rozešle e-mail s popisem dítěte
spolupracujícím
médiím,
ta budou o události neprodleně informovat širokou
veřejnost. Policie také zajistí
rodinám pohřešovaných dětí
profesionální pomoc speciálně vyškolených policejních
psychologů, a to od začátku
pátrání.

Je krásné letní dopoledne. Pětiletá Julie si hraje na dětském hřišti
na houpačce. Nikde ani živáčka,
jen po chodníku se blíží jakýsi
muž. Zahne na hřiště a pozoruje,
jak se holčička houpe… . Přistupuje k ní a snaží se jí vlichotit slibem, že jí koupí panenku. Daří se
mu to: po chvíli spolu odcházejí.
Na hřiště se vrací Juliina matka.
Nejdříve si myslí, že se jí dcerka
– jako už mnohokrát – někam
schovala. Je čím dál vylekanější,
bezradně holčičku volá, zmateně pobíhá sem a tam, ale nachází jen pohozeného medvídka
- hračku, kterou Julie za normálních okolností nedá z ruky. Vyděšená žena bere telefon a na lince
158 ohlašuje zmizení dcerky.
Na místo přijíždí nejbližší policejní hlídka, brzy je tu i vyšetřovatel, který zjišťuje okolnosti
případu. Bohužel se dozvídá, že
je dítě astmatik. Splňuje tak kritéria pro zařazení do Národního
koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech
(je ve velmi vážném ohrožení
života), Policie vyhlašuje celo-

státní pátrání a aktivuje Národní
koordinační mechanismus. Rodina pohřešované Julie dostává
psychologickou pomoc od vyškolených policejních psychologů,
pátrání pokračuje. Informace
o dívence jsou neprodleně zveřejněny (maximálně po deseti
minutách od vyhlášení pátrání)
na internetových stránkách Policie ČR. Současně jsou jednotliví mobilní operátoři vyzváni
k rozeslání sms v lokalitě, kde se
holčička ztratila. Tyto sms obsahují informace o Julii s odkazem
na webové policejní stránky.
Policie zároveň informuje celostátní média (rádia, televize,
internetové portály) o vyhlášení
pátrání a odkazuje na podrobné
informace zveřejněné na svých
webových stránkách.
A pak to jde ráz naráz. Náhodný
svědek si všímá na ulici děvčátka odpovídajícího popisu Julie
ze sms ve společnosti mladšího
muže asi 2,5 km od dětského
hřiště a volá na linku 158. Policejní hlídka vyráží k ohlášenému
místu, svědek podle fotografie

potvrzuje, že šlo skutečně o pohřešovanou holčičku. Policie dostává hlášení od dalšího svědka
(zprávu se dozvěděl z rádia v automobilu), že zahlédl Julii vcházet
spolu s mužem do malé sídlištní
teplárny. Policejní hlídky okamžitě vyrážejí na místo a v budově nacházejí vystrašenou Julii
i podezřelého muže, kterého
okamžitě zadrží. Pak místo prohledají a nalézají pornografické
materiály s jasnou pedofilní tematikou.
Téhož dne Policie odvolává pátrání a dává pokyn všem médiím,
aby informace o pohřešování Julie stáhla z vysílání… .
Tak končí příběh, je-li použit
Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných
dětech – systém vyvinutý pro
rychlé a úspěšné nalezení pohřešovaných dětí, který počítá se
zapojením do pátrání široké veřejnosti a také se zajištěním potřebné psychologické podpory
rodinám pohřešovaných dětí.
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Do další etapy projektu se
zapojí mobilní operátoři,
kteří v případě spuštění koordinačního mechanismu
rozešlou sms lidem v lokalitě, kde se dítě ztratilo. Právě
včasnost a - díky mobilním
operátorům a médiím - i široká povědomost o případu
mohou zvýšit šanci na rychlé
nalezení dítěte.
Celý projekt by měl v plné
míře fungovat do jednoho
roku od spuštění první fáze,
tedy nejpozději do 25. května 2010.

Text:
Barbora Cibulková
Foto:
archiv
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P. S .
ditelkou nadace je Ing. Zuzana
Baudyšová.
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Nadace Naše dítě
www.nasedite.cz
Nadace Naše dítě již šestnáctým rokem pomáhá chránit
práva dětí, jejich zdraví a životy
mnoha různými způsoby. Jedná
se o přímou finanční podporu,
právní poradenství, osvětovou
činnost. Dále je nadace aktivní
v rámci prosazování legislativních změn a snaží se podnikat kroky k ochraně dětí nejen
v České republice, ale v rámci
celé Evropy. Spolupracuje s několika mezinárodními organizacemi na ochranu dětí a podílí se
na řadě programů v rámci Evropské unie. Zakladatelkou a ře-

Každý rok Nadace Naše dítě
vyhlašuje několik grantových
řízení na podporu sociálních zařízení a realizace jejich projektů, vyřizuje individuální žádosti
o pomoc rodičům a dětem, kteří
se na ni obracejí. Spolupracuje
s řadou dětských domovů, stacionářů, kojeneckých ústavů
a s mnoha dalšími.
Nadace založila v říjnu 1994 celostátní Linku bezpečí určenou
pro děti v krizi. Tento svůj první
úspěšný projekt rozšířila o Rodičovskou linku a Linku vzkaz
domů. Po deseti letech převzalo správu těchto linek Sdružení
Linka bezpečí a nadace stále
každoročně sdružení významně
finančně podporuje.
Nadace Naše dítě od roku
2005 provozuje Linku právní
pomoci s kontaktním číslem
777 800 002, na které je možné
získat od zkušených právníků
České advokátní komory zdarma

právní rady týkající se dítěte. Za
více než tři roky fungování bylo
prostřednictvím Linky právní
pomoci zodpovězeno více než
1 000 telefonních a přes 250
emailových dotazů ohledně
ochrany práv dětí a problematiky rodinného práva.
Nadace se snaží chránit děti také
před nebezpečím, které jim hrozí
při používání internetu. Největšími úskalími jsou dětská pornografie, nabídky omamných látek,
zneužití osobních údajů a další.
Proto nadace založila a provozuje první českou horkou internetovou linku Internet Hotline
www.internethotline.cz. Je určena k oznamování a pro následnou likvidaci dětské pornografie
a dalšího nelegálního obsahu šířeného internetem. Měsíčně linka obdrží v průměru na 80 oznámení. Nadace je zároveň členem
INHOPE, Mezinárodní asociace
internetových horkých linek,
která v současné době sdružuje
35 národních linek ve 31 zemích
celého světa.

Články otištěné v časopise nemusejí
vyjadřovat oficiální stanoviska redakce
a vydavatele.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat
příspěvky. Nevyžádané příspěvky a fotografie nevracíme.

Tento projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Text:
Petra Adámková
Foto:
Nadace Naše dítě

p

Kampaň proti týrání dětí podpořila řada známých osobností.
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