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Inovativní postupy při  
zprostředkování NRP 





1. Karta dítěte 

2. Karta zájemce o NRP 

3. Karta osoby v evidenci 

4. Profil dítěte – část „A“ a „B“ 

5. Profil zájemce o NRP / osoby v evidenci 

6. Posouzení situace dítěte z hlediska jeho potřeb pro 
účely zprostředkování NRP a předpokladů zájemce 
pečovat o dítě v NRP, příklady možných rizik a 
návrhů řešení dle sledovaných oblastí 

7. Záznam z procesu párování 
 

Pomocné nástroje pro vlastní 

zprostředkování NRP   



Profil dítěte část „A“ a „B“ a Profil zájemce 

o NRP 

Účelem těchto dokumentů je napomoci úspěšnosti 

konkrétního  zprostředkování NRP a usnadnit 

přechod dítěte do náhradní rodiny. 

 



Profil zájemce o NRP / osoby v evidenci 

 Je „vizitka“, představení 

rodiny zájemce o NRP 

zpracovaná samotným 

zájemcem / osobou v 

evidenci po jeho zařazení 

do evidence žadatelů o 

zprostředkování NRP. 

 

 Je určen pro dítě, kterému 

byla tato rodina vytipována 

či do které má být svěřeno. 



Profil dítěte část „A“ a „B“  

Profil dítěte shrnuje ve dvou částech základní informace 

o nárocích péče o dítě z pohledu jeho současného 

pečovatele či vychovatele, které plynou z každodenní 

péče a kontaktu s dítětem. 



Inovativní postupy při neúspěšně 
zprostředkované či předčasně ukončené NRP 





Nalézt dítěti, které z nejrůznějších důvodů 

nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, náhradní 

rodiče, kteří poskytnou dítěti stabilní a láskyplné 

prostředí.  

Co je smyslem náhradní rodinné péče? 



Dochází k opětovné ztrátě důvěry dítěte 

v dospělé i v samo sebe a nezřídka může 

být dítě danou situací traumatizováno.  

Když se to nepovede . . . 



Nový nástroj v systému 

SPOD, který slouží k revizi 

a následné reflexi 

pracovních postupů. 

 

 

 

 

 

Účelem není hledání 

viníka.  

 

 
 



Revizní setkání je plánovaným setkáním osob, které se 

podílely na daném případu zprostředkování NRP.  
 

 

 

Revizní setkání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probíhá pod vedením facilitátora a má předem danou 

strukturu a obsah.   



 

 
 

Cíle revizního setkání 

Chránit zájem dítěte a 
nahlédnout 

zprostředkování NRP 
jeho pohledem. 

Umožnit výměnu informací 
mezi všemi zainteresovanými 

stranami podílejícími se na 
zprostředkování NRP v daném 

případu. 

Bezpečným způsobem 
zrevidovat a 

reflektovat pracovní 
postupy při 

zprostředkování NRP. 

Nastavit taková 
opatření, která přispějí 
k efektivitě spolupráce 

zainteresovaných 
stran v budoucnu. 

Získat nástroj 
k prevenci vzniku 

obdobných případů. 



A. V období seznamování 

zájemce s dítětem,  

v jehož průběhu zájemce 

o NRP odstoupil od svého 

úmyslu přijmout dítě do 

NRP 

 

 

tj. případy neúspěšného 

zprostředkování NRP 

 

 

Kategorie případů ke svolání revizního 

setkání 

 
Podstatné pro svolání RS 

je, že dítě mělo zkušenost 

„odmítnutí“, tzn. dítě vědělo, 

či se s ohledem na okolnosti 

mohlo domnívat, že se 

jedná o zájemce o NRP. 

 



B. V období prvních dvou 

let pobytu dítěte 

v rodině náhradního 

rodiče, které tam bylo 

soudním rozhodnutím 

svěřeno.  

  

 

tj. případy předčasně 

ukončené NRP  

 

Kategorie případů ke svolání revizního 

setkání 

 
Nejedná se o případy 
ukončení této péče z důvodu 
návratu dítěte do původní 
rodiny.  



Revizní setkání zpravidla 

svolává pracovník krajského 

úřadu, v jehož evidenci dítě 
je či bylo vedeno.  

 

 

 

Kdo revizní setkání svolává? 

 
Podnět krajskému úřadu na 
svolání však může dát 
kdokoliv ze 
zainteresovaných stran, kdo 
se o případu dozvěděl.  

 

(např. pracovník OÚ ORP 
dítěte, pracovník OÚ ORP 
zájemce, pracovník 
doprovázející organizace, 
pracovník jiného krajského 
úřadu apod.) 

 

 



Nejdříve: 

cca po uplynutí  1 měsíce 

od ukončení seznamování 

s dítětem / po ukončení 

pobytu dítěte v NRP. 

Doba, kdy setkání svolat 

nejdříve, je individuální. 

 

Kdy se revizní setkání svolává? 

 
Nejpozději: 

do jednoho roku od 

ukončení seznamování 

zájemce s dítětem / po 

ukončení pobytu dítěte 

v NRP, z důvodu zajištění 

validity získaných informací. 



  

 průběh zprostředkování NRP, tzn. samotný 

výběr rodiny pro konkrétní dítě 

 průběh seznamování dítěte s náhradní rodinou  

 adaptace dítěte v rodině  

 komunikace v týmu  

 další skutečnosti 

 analýza zjištěných skutečností   

 doporučení pro budoucnost (pro konkrétně 

řešený případ / obecná, preventivního 

charakteru) 

 
 

 

 

 

 

Obsahová struktura revizního setkání 



Dítě s potřebami v oblasti vztahové vazby  
– možnosti pomoci 



Dlouhodobé vzdělávání v problematice attachmentu 

 listopad 2016 - červen 2018  

 vzdělávací program „Specifika péče o děti v NRP“ 

 vyškoleno 42 terapeutů a 44 sociálních pracovníků 
v rámci celé ČR v oblasti pomoci dětem s poruchami 
attachmentu 

 výcviku se účastnilo několik zahraničních i tuzemských 
lektorů 

 účastníci programu jsou vybaveni nástroji, dovednostmi a 
informacemi pro práci s dětmi s poruchami vztahové 
vazby 

 
 

 
 

Dítě s potřebami v oblasti vztahové vazby – 
možnosti pomoci 



Jednodenní semináře k problematice attachmentu 

 listopad - prosinec 2018 

proškoleno cca 250 pracovníků KÚ, OSPOD, 
doprovázejících organizací, škol a školských zařízení 
v základní orientaci v problematice vztahové vazby, včetně 
konkrétních možností pomoci dětem a rodinám, které se 
s touto problematikou u dětí potýkají 
 

 
 

Dítě s potřebami v oblasti vztahové vazby – 
možnosti pomoci 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam vyškolených odborníků 

Překlady odborných publikací 

Informační letáky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téma vztahové vazby 



Podpora příbuzenských pěstounek a 
pěstounů 



Vzdělávání příbuzenských pěstounů v programu PRIDE 

obsahuje 5 základních témat, 20 hod. vzdělávání 

určeno ideálně pro vzdělávání v prvním roce od přijetí 
dítěte do péče 

 kontinuální vzdělávání 

 výstupem je návrh vzdělávacího plánu pro další období 

 

 

Doprovázení příbuzenských pěstounů 

Návrh služeb a dalšího vzdělávání PřPP 
 

 
 

Podpora příbuzenské péče 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam lektorů PRIDE v ČR 

Základní informace o programu PRIDE 

Materiály k tématu příbuzenské péče 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora příbuzenské péče 



Děkujeme za pozornost! 
www.pravonadetstvi.cz 
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