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Jak mluvit s dítětem o odchodu 

z biologické rodiny?  

 

Představení materiálů pro práci 

s dítětem v systému NRP 





informace 

vyjádření 
dítěte k NRP 

Jak zajistit vyjádření dítěte k NRP? 



pracovní sešity pro 
děti 

informace 
vyjádření dítěte pro 

účely NRP 

Jak zajistit vyjádření dítěte k NRP? 



pro děti 5-11 let pro děti od 12 let 

Pracovní sešity pro děti 



 

1. Osvojené dítě: Pepík má oslavu 

 

2. Dítě v pěstounské péči: Maruška se chystá na cestu 

 

3. Dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu: Pavlíkova 

dobrodružná plavba 

 

4. Důvody, proč děti nežijí se svými rodiči: Jak si kukačka 

Jitka přála být dobrou maminkou 

 

5. Cesta k náhradnímu rodičovství: Strnadovi si jedou pro 

Marušku 
 

Přehled materiálů pro děti 



 

1 x sešit pro věkovou 

kategorii 12 let a výše 

DVA v PP  

 

1x společná metodika pro 

pracovníky SPOD 

Jak pracovat s dětskými sešity 

při zjišťování názoru dítěte na 

náhradní rodinnou péči  

Přehled materiálů pro děti 



 Informovat dítě v systému SPOD o NRP a být tak 

pomocným nástrojem pro pracovníka SPOD ke 

zjištění vyjádření dítěte k NRP. 

 

 Být pomocným nástrojem při přípravě dítěte na 

přechod do jiného výchovného prostředí.  

 

 Být pomocným nástrojem k povídání s dítětem, které 

vyrůstá v NRP o tom, jaká byla jeho životní situace 

před, při a po příchodu do NRP. 

 

 Seznámit širokou dětskou populaci  

     s tématem NRP. 

 

 

Cíle pracovních sešitů pro děti  



Pracovní sešity pro děti pro věkovou 

kategorii  5-11 let 

Kdo s nimi může 

pracovat? 

• Sociální pracovník 

SPOD 

• Učitel 

• Náhradní rodič 

• Vychovatel 

pobytového 

zařízení 

• Pěstoun na 

přechodnou dobu 



  

   

 

Pracovní sešity pro děti pro věkovou 

kategorii  5-11 let 

průvodce 

Vrabčák 



 informace o dopadu jednotlivých forem NRP na běžný život 

dítěte v náhradní rodině  

 

 informace o důvodech, pro které jsou děti umisťovány do NRP 

 

 informace o cestě zájemce o NRP k náhradnímu rodičovství 

 

 témata z oblasti NRP, která je možné využít k dalšímu povídání s 

dítětem vyrůstajícím v NRP  

 

 jednoduché úkoly pro děti  

 

 dovětek pro dospělé čtenáře  
 

 

Pracovní sešity pro děti pro věkovou 

kategorii  5-11 let - OBSAH 



Najdete, kam se zatoulala Pepíkova 

ponožka? 

 



 

 
Ukázka úkolů pro děti 

 
 



Najdete, kde by mohl přespat Vrabčák? 
 





 

 

Ukázka úkolů pro děti 



 

Je vhodné, aby text dítě četlo spolu s dospělým, který 

mu informace blíže vysvětlí.  

Příběh lze upravovat a doplňovat dle životní situace 

konkrétního dítěte. 

Je třeba odpovídat na otázky dítěte a všímat si toho, 

co dítě zajímá, co je pro něj důležité, na čem a na kom 

mu záleží.  

Je vhodné číst text v rozmezí několika dnů.  

Je žádoucí, aby text dítě procházelo s jednou stálou 

osobou.  

Dovětek pro dospělého čtenáře  



• Komiks je určen primárně 

dětem nacházejícím se v 

pobytovém zařízení. 

• V komiksu je užíván 

hovorový jazyk. 

• Jednotlivé kapitoly 

obsahují krátké 

vzpomínky a postřehy 

16leté Terezy a 18letého 

Martina. 

 

 

 

 

 

 

 

 DVA v PP  

určený pro věkovou kategorii od 12 let  



 

 

DVA v PP  

Obsah (ukázka 8 kapitol z 15): 

• Ptal se mě někdo na to, jestli chci jít k pěstounům?  

• Proč to pěstouni dělají? Oni nemají svoje děti? 

• Jaký to bylo, když jsem pěstouny uviděl(a) poprvé?  

• Jaká byla moje první návštěva u pěstounů? 

• Jaký byl můj první půl rok u pěstounů? Co bylo pro mě 
těžký? 

• Čím mě občas pěstouni štvou? 

• Je to lepší u pěstounů nebo v děcáku?  

• Jaký je to bydlet v cizí rodině? 

 



 

Jaký je to bydlet v cizí rodině? 
 

Tereza: 

„No divný to přijde hlavně lidem kolem 

mě.  Občas mě litujou. Třeba rodiče 

spolužáků. A někdy si prostě připadám 

jak cizinec.  

Občas přemejšlím, že kdyby byla moje 

pravá máma v pohodě, že by mi třeba 

rozuměla víc. Ale třeba ne.  

Holky ze školy se se svýma mámama 

prej někdy pěkně hádaj. A to nejsou 

v pěstounce jako já.“  



 

Jaký je to bydlet v cizí rodině? 
 

„Martin: 

„Pro mě už to není cizí rodina, ale moje. 

Dřív jsem třeba řešil, že se jmenujou jinak. 

Měl jsem pocit, že k nim nepatřím.  

Táta s mámou si toho všimli a jednou mi 

dopsali moje příjmení na zvonek.  

Udělali si ze mě srandu a řekli, že asi 

nefunguje zvonek a ať to jdu vyzkoušet, ať 

to s tátou můžeme opravit. Já pak musel na 

zvonek zazvonit a tím jsem to objevil.  

Bylo to super.  

A jiný příjmení, než mají rodiče, má u nás ve 

škole půlka třídy. Jsem čím dál víc rád, že je 

mám. I ségry. Dřív jsme se hodně hádali. 

Někdy mě štvalo, že se dobře učej, nosí 

jedničky.“  
 



Vyhledávání náhradních rodičů – 

inspirace od nás i ze zahraničí 





 

 

Bez kampaní pokles nezastavíme 
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Vyhledávání náhradních rodičů v ČR 

Mapování náborových aktivit v 
krajích – minimum krajů mělo 

ucelenou strategii 

Zajištění dlouhodobé strategie 
vyhledávání náhradních rodičů 

Inspirace pracovní skupinou v 
Pardubickém kraji 



Pracovní skupiny pro rozvoj NRP 

Pracovní 
skupina 

Koordinátor 

KÚ 

OSPOD 
Doprová-

zející 
organizace 

PR  

(tiskový 
odbor) 



(Tý)dny pěstounství 

Jeden z výstupů pracovních skupin 

Ocenit a poděkovat stávajícím pěstounům 

Zvýšit prestiž PP 

Zviditelnit PP 

Oslovit zájemce o PP 

(nelze očekávat okamžitý nárůst) 



 

 

 

(Tý)dny pěstounství 



Příklady ze zahraničí 

Zapojování do 
komunitních aktivit.  

Využívání síly 
osobních příběhů 

pěstounů. 

Speciální 
marketingové 

oddělení. 

Dobrá znalost 
terénu–nové téma, 

podle potřeb.  

Drobné reklamní 
předměty – reklama 

všude, mimoděk. 

Rychlá reakce – zájemce 
podá žádost a do týdne 

s ním někdo pracuje. 

Přemýšlí, jak zájemce 
využít, jaké jsou jeho silné 
stránky, pomoci mu zažít 

systém.  

Intenzivní práce už i s 
dětmi na školách. 



Příklady ze zahraničí 

Dítě 

Specifické 
potřeby 

Kontinuální 
kampaň 



Místní kampaně v zahraničí 

Brandon (8) hledá pěstounského 

otce, který také miluje fotbal. 

Rein (7) hledá 

pěstounskou rodinu, ve 

které občas společně jedí 

smažené hranolky. 

Obrázky poskytnuty organizací Netherlands Youth Institute 



Specifické potřeby 

Umíte si 

představit být 

pěstounem tohoto 

dítěte? 

Obrázek použit se svolením autora René de Bot 



Specifické potřeby 

A tohoto? 



Specifické potřeby 

Máte místo ve 

svém srdci? 

 

 

Tak známe 

někoho, kdo 

vás potřebuje. 

Obrázky použity se svolením města Sheffield (VB); městského úřadu Kodaně a organizace SFS (VB) 



Kampaň v ČR 



Kritéria odborného posuzování 

zájemkyň a zájemců o náhradní 

rodinnou péči  





Co musí 
zájemce o 

NRP 
splňovat? 

Kdo se 

může stát 

náhradním 

rodičem? 

Jaká jsou 

kritéria na 

náhradního 

rodiče? 



motivace 

předpoklad 
vychovávat 

dítě 

psychický 
stav 

zhodnocení 
přípravy 

posouzení 
zdravotního 

stavu 

Kritéria odborného posouzení zájemců o NRP 

• stabilita 

manželského 

vztahu a 

prostředí v 

rodině 

• posouzení 

schopnosti dětí 

žijících v rodině 

přijmout dítě do 

rodiny a jejich 

vyjádření 

• etnické 

náboženské a 

kulturní prostředí 

• sociální 

prostředí, zvláště 

bydlení a 

domácnost 

• další skutečnosti 

 
 



Stabilita manželského vztahu a prostředí v 
rodině 

• Co to vlastně je? 

  

• Jak vypadá, když člověk dané kritérium naplňuje? 



Transparentnost 

Snaha, aby zájemce od 

počátku podání žádosti o 

zprostředkování NRP 

rozuměl procesu 

odborného posuzování - 

co se sleduje a proč. 

Cíl publikace 

Sjednocení kritérií 

odborného posuzování 

v ČR. 



Kdo se může stát náhradním rodičem? 

Každé  kritérium 

obsahuje:  

• popis sledované oblasti a 

důvody jejího sledování u 

zájemce o NRP; 

• jak v praxi vypadá, když 

zájemce dané kritérium 

naplňuje. 

 

Materiál je určen zájemcům 

o NRP o všechny formy 

náhradní rodinné péče. 
 







 

• Není účelem a ani 

není možné, aby 

zájemce o NRP 

všechna uvedená 

kritéria, tak jak jsou 

popsána, zcela 

naplňoval.  

 

• Současně je třeba u 

každého zájemce 

individuálně 

posoudit jeho situaci. 

 

 

 

Kritéria odborného posuzování pro zájemce 

o NRP  

 Nehledáme supermany  

Zdroj: https://vsbattles.fandom.com/wiki/Superman_(DCAU) 



Děkujeme za pozornost! 
www.pravonadetstvi.cz 

 
 

Johana Mertová 
johana.mertova@mpsv.cz 

 
Bohuslava Janků 
bohuslava.janku@mpsv.cz 

 

Lukáš Talpa 
lukas.talpa@mpsv.cz 

 


