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Pause pracuje se ženami, jejichž zkušenosti s opětovným 

těhotenstvím nebo riziko opětovného otěhotnění mají za následek 

odebrání dětí z jejich péče. 

Pause si klade za cíl přerušit tento koloběh a dát ženám možnost 
vydechnout si a převzít kontrolu nad svým životem. 

Účelem Pause je zabránit škodlivým následkům z odebrání dětí, 
kterých je každoročně na několik tisíc. 

  



Dětská sociální péče v Británii– stručný 
přehled 
• Počátky sociální práce nalezneme ve 2 klíčových charitativních organizacích ve 
viktoriánském období 

• Barnardova (1886) a Národní společnost pro prevenci týrání dětí (NSPCC - 

1884): obě hrály klíčovou roli při ukončování chudoby a špatného zacházení s 

dětmi 

• 1889 první právní předpis na ochranu dětí ve Velké Británii: poprvé umožnil státu 

zasáhnout do vztahů mezi rodiči a dětmi. 

• Policie mohla zatknout kohokoliv, kdo se špatně choval k dítěti, a byla oprávněna 

vstoupit do domu, pokud bylo podezření, že je dítě v nebezpečí. NSPCC stíhala rodiče, 

kteří ubližovali dětem. 

• Po 2. světové válce vzniká sociální stát – vláda přebírá větší odpovědnost za 

bezpečnost a blahobyt dětí a formální úloha charit v procesu ochrany dítěte končí  



Současný britský systém sociální práce s dětmi: 

 
• Systém ochrany dětí je poskytován statutárními sociálními pracovníky - „sociální 
služby nebo sociální péče“ 

• Sociální pracovníci jsou zaměstnaní obecními úřady / radními, zákonná povinnost 
poskytovat služby jako: ochrana dětí, pěstounská péče a adopce, kriminalita mládeže 

• V posledních 40 letech se stala řada exponovaných úmrtí dětí – u veřejnosti 

panuje atmosféra nedůvěry 

• Řada vládních přezkoumání, nové systémy a přístupy k problému – postupný 
přechod na systém hodnocení rizik, ochrany dětí a odpovědnosti – vysoká byrokracie 

• Rodiny obecně špatně přijímají zásahy ze strany sociálních pracovníků 

• Charitativní/nevládní organizace poskytují zranitelným dětem a rodinám řadu 
služeb – ale nedisponují zákonnou odpovědností ani pravomocemi. 

  



Důvody pro postoupení věci sociálním 
službám 

Vyjádření obav sociálním službám přichází jak z řad odborníků, tak ze strany 

veřejnosti. 

Statistiky dětí v nouzi (DVN): 

Domácí násilí je stále nejčastějším 

důvodem pro zařazení do kategorie DVN, 

druhým je špatné duševní zdraví. 
Dvě hlavní kategorie:  

 Dítě v nouzi – DVN 

Nebo 

 Ochrana dítěte – OD 



Děti, které potřebují ochranu a jimž hrozí značná újma: 
4 kategorie: 

• Fyzická újma 

• Zanedbávání 

• Emocionální újma 

• Sexuální zneužívání 

Za posledních 10 let narostl počet 
hlášení a vyšetřování ochrany dětí o 
159 %  

Ve stejném období byly zaznamenány obrovské škrty v rozpočtech, přičemž brzká pomoc a 
preventivní služby byly zasaženy nejvíce 

Sociální pracovníci se stále častěji podílejí na ochraně dětí před újmou, a to nejen v rodině, ale i 

ve společnosti – radikalizace, sexuální vykořisťování



Děti ve státní péči: 
 

 Počet dětí, které jsou státem odebrány, se neustále 

zvyšuje 

 Počet dětí k adopci je stálý/klesající 

 Lhůta, kterou má soud ke zpracování případu – 26 týdnů 

 Vyšší hranice pro odebrání 

 Více důrazu na umístění k rodinným příbuzným 



Studie v Hackney 2013 

 



 



Přerušení začarovaného cyklu 

„Ženy jsou lapeny v kruhu 
krátkodobých těhotenství a v 
jejich důsledcích, což jim dává 
málo času na to, aby svůj život 
změnily nebo si změny všimly.“ 
(Brouadhurst a kol. 2014) 



Brouadhurst a kol. 2017 

Profil matek: 

„Matky jsou vystavovány mnohem vyšší úrovni újmy a neštěstí, než by se dalo u 
populace očekávat – z toho 56 % matek bylo v dětství vystaveno alespoň 4 z 10 
druhům traumatu, které se vyskytují na stupnici ACE (stupnice pro měření traumatu 
v dětství).“ 

66 % matek, které jsou často těhotné, zažilo v dětství zanedbávání; 

67 % emoční zneužívání; 

52 % tělesné týrání; a 

53 % sexuální zneužívání



Vývoj organizace Pause 

 

  



20 poboček a přibývají další 

 



S kým spolupracujeme 

 

 

 



Postupy organizace Pause 
 Integrovaný, intenzivní a systémový model podpory po dobu 18 měsíců přizpůsobený 

potřebám matek 

 Založen na důležitém významu asertivního 

přesahu a postupech vycházejících ze vztahů. 

 Postupy vychází z nápadů systémové praxe, 

náklonnosti a traumatu, zármutku a ztráty, 

intervencí založených na síle a důkazech. 

 Pomáhá vytvořit silné základy, na kterých 

mohou stavět pozitivnější budoucnost 

 Ženy souhlasí s tím, že budou užívat nejúčinnější 

formu reversibilní antikoncepce, tak aby měly 

poprvé v životě příležitost se zamyslet nad a 

zaměřit se na své vlastní potřeby. 

  



Sociální problémy 
Sociální problémy žen, kterým bylo odebráno více než jedno dítě. 

 
Je pravděpodobné, že 

žena během života zažije 
alespoň dva nebo tři z 

těchto problémů.  

  



 
Harmonogram podpory 

 



Integrovaný model 



Cíle definované ženami, se kterými pracujeme 
 

 



 
Co organizace Pause dělá  

Po ženách, se kterými spolupracuje, vyžaduje, aby 
užívaly nejúčinnější formu reversibilní 
antikoncepce 

Upozorňuje je na odpovědnost vůči dětem. 

Pomáhá budovat jejich odolnost a sebeúctu Jakmile jsou na to připraveny, zabývá se negativními 
problémy, jako je užívání drog a domácí násilí 

Nabízí vzdělávání / kariérní plány na míru Pomáhá ženám najít si stabilní bydlení a udržet si ho 

Pomáhá vytvářet zdravé hranice Rozvíjí motivaci pro budoucnost 

Učí ženy, jak se vyhýbat nepřátelským interakcím Pomáhá ženám přemýšlet o minulosti a čelit 
traumatu 

Úzce spolupracuje s partnery a dalšími lidmi z 
jejich okolí 

 

Co organizace Pause nedělá  

Neusiluje o navrácení dětí ženám Nehodnotí rodičovství 

Nenabízí rodičovský příspěvek nebo kurzy 
rodičovství 

Nezachraňuje ženy a neřídí za ně jejich život 



Co zjišťujeme 

Jak ženy vnímají služby: mateřskou podporu, pomoc s 

duševním zdravím 

Zdůrazňujeme nedostatky a mezery v našich službách: např. 

post-adopční podpora a smlouva 

Nutnost sjednocování agentur: obhajoba žen a nabídka 

informovaného pohledu na trauma, snižování duplicity a 

zmatení 

Podpora biologických matek se svými dětmi: Tím, že rodiče 

získají právo na podporu, děti získávají lepší vyhlídky  



Na Youtube si poslechněte Lízin příběh  

https://www.youtube.com/watch?v=e68cY3_41d0 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e68cY3_41d0


Dopady 

Organizace Pause se snaží ovlivňovat na třech úrovních: 

(1) Vliv na děti; 

(2) Vliv na jednotlivce (ženy, se kterými pracujeme); 

(3) Vliv na společnost/systém



Přístup k monitorování, hodnocení a učení 

Závazek učení a neustálého zlepšování postupů; 

Pause se snaží vyhodnocovat úměrně; při tom zajišťuje, aby hodnocení neohrozilo budování 

vztahů nebo kreativitu; 

Pravidelnou kontrolou způsobu našeho hodnocení především zajišťujeme pozitivní vyhlídky pro 

ženy, se kterými pracujeme – nesnažíme se pouze zajistit potřeby našich investorů. 

  



Přístup k monitorování, hodnocení a učení 

 Forma hodnocení: Hodnotili jsme ženy na začátku těhotenství; v 9. měsíci (v polovině 

těhotenství) a v 18. měsíci (na konci těhotenství). 

 Nástroj pro sledování pokroku (upravená hvězda výstupů): Každé 3 měsíce 

 Plán Pause: Vytvořen s pomocí žen a přehodnocen každé 3 měsíce. 

 Studie zpětné vazby žen: Každé 3 měsíce 

 Čtvrtletní zprávy: V praxi a na národní úrovni.



Co funguje – monitorování, hodnocení a učení 
Hodnotící dotazník 

O. Jak jste v současnosti celkově spokojena se svým životem – přičemž 0 znamená „velice 

nespokojena“ a 10 „velice spokojena“? 

O. Do jaké míry máte pocit, že to, co děláte, má celkově ve vašem životě smysl? Přičemž 0 

znamená „nemá to žádný smysl“ a 10 „má to velký smysl“? 

  



Co funguje – monitorování, hodnocení a učení 

Nástroj pro sledování pokroku (upravená hvězda výstupů) 

  



Předchozí externí hodnocení: Hlavní zjištění 

 Na ženy zapojené do programu to má pozitivní a nezanedbatelný vliv. 

 Program je velmi účinný při snižování počtu těhotenství 

 Úplné náklady na poskytování Pause 125 ženám budou během dvou až tří let 

pravděpodobně hrazeny z úspor místní samosprávy 

 Po 18měsíčním programu se odhadované čisté úspory nákladů pro místní samosprávu 

pohybují v rozmezí 1,2 až 2,1 milionů liber za rok 

 Přístup ke službám a zapojení se do nich, včetně zdravotnictví, bydlení a zneužívání 

návykových látek, obecně vzrostl a u některých žen byl spojen s lepšími výsledky 

  



Připravované hodnocení 

 Připravované univerzitou v Sussexu 

 Posouzení toho, jaký má Pause dopad v různých oblastech a různých kontextech 

 Zkoumá dopodrobna podélný aspekt Pause 

 Průběžná zpráva bude zveřejněna v dubnu 2019 

  



Zpětná vazba od žen: 

  Kdysi jsem si myslela, že si 
nezasloužím pomoc nebo 
podporu kvůli svému dětství... 

Podporuje mě tak, že se mnou chodí na 
důležité schůzky, protože ví, že často 
zneklidním a znervózním. Je vždy upřímná 
a říká pravdu a pozná, když sejdu z cesty. 
Ve skutečnosti se necítím v nebezpečí, ale 
XXX říká, jak to je, aby mi pomohl/a 
pochopit důsledky – ostatní odborníci to 
nedělají. 

Nikdy jste mě nevyužili pro získání 
statistiky, abyste měli viditelné 
výsledky. Díky nim se cítím jako 
člověk, člověk, ve kterého věřili, 
se kterým to nikdy nevzdali.... 
Celých 22 let se mě lidé snažili 
přesvědčit ke spolupráci, vy jste 
byli jediní, kdo mi konečně 
pomohl. 

Pomoc, které se mi dostává, je 
nejdůležitější ve chvílích, kdy mi je 
nejhůře.  Bez pomoci bych ani 
nemohla opustit dům. 



A budoucnost? 

 Doufáme, že časem nás nebude potřeba: Třeba nebudou ženy, které potřebují pomoc 
(Jupí!); 

 Z údajů však vyplývá, že prozatím nás bude potřeba – a my se snažíme do roku 2023 
zaregistrovat dalších 30 poboček; 

 Chceme, abychom nadále byli vedeni praxí a ženami, se kterými spolupracujeme; 

 Chceme pokračovat v ovlivňování a sdílení výuky na místní, regionální a celostátní úrovni. 



 


