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NEWSLETTER (dvouměsíčník)  
pro odbornou i laickou veřejnost z oblasti náhradní péče.

Již po čtvrté za Vámi přicházíme s dalším vydáním newsletteru 
KOLOVRÁTEK, který je určený odborné i laické veřejnosti, která se 
zajímá o oblast náhradní péče.

KOLOVRÁTEK vydáváme v elektronické i tištěné verzi. Vydáváme 
ho zásluhou podpory našeho projektu Hnízdo naděje podpořeného 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 
fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

„CHATRČ ZE SLÁMY, V NÍŽ SE LIDÉ SMĚJÍ, MÁ VĚTŠÍ 
CENU NEŽ PALÁC, VE KTERÉM LIDÉ PLÁČÍ.”
Čínské přísloví
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Projekt HNÍZDO NADĚJE je zaměřen 
na zlepšení poměru rodinné péče o děti  
a mladé dospělé na úkor péče výchovné, a to 
prostřednictvím podpory, rozvoje a zvyšování 
komplexnosti, dostupnosti a kapacity služeb 
pro osoby z cílové skupiny, zvyšování kvality 
náhradní rodinné péče, podpory rodičov-
ských kompetencí, šíření systému informací 
o dostupných službách.

DOMINO cz, o.p.s.

Stanoveného cíle bude dosaženo prostřed-
nictvím 5 projektových aktivit:
1. náhradní rodinná péče v komplexním 

uchopení
2. podpora dětí a mladých lidí z náhradní 

péče (výchovné i rodinné)
3. poradenství, včetně zabezpečení provo-

zu NON STOP linky a vydávání NEWSLET-
TERU

4. rozvoj spolupráce s místními OSPODy  
v rámci zavádění případových konferencí, 
tvorby IPODů a panelových odborných 
diskuzí v oblasti SPOD

5. posílení a budování kapacity organizace

Projektové aktivity jsou komplexní, prováza-
né a plynule na sebe navazují.

Dovolte nám, abychom Vás krátce seznámili s projektem HNÍZDO NADĚJE.

Co připravujeme?

Co nového v DOMINU?
V těchto dnech intenzivně připravujeme program činností pro rok 2016 – jedná se o stanovení termínů vzdělávacích víkendových 

pobytů pro náhradní rodiče, vzdělávacích pobytů v zahraničí, terapeutických pobytů pro děti a mládež z náhradní péče, stanovení 
systému ergoterapie aneb brigád na nečisto, dětských pobytových i příměstských táborů i jednodenních vzdělávacích seminářů pro 
náhradní rodiče.

V příštím čísle Vám tuto aktuální nabídku pro rok 2016 přineseme. Určitě se máte na co těšit!

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY pro náhradní 
rodiče

Tak jako každý rok, přicházíme s nabíd-
kou vzdělávání pro náhradní rodiče, kterým 
toto ukládá novela zákona č. 359/1999 Sb. 
Pěstouni jsou tak povinni zvyšovat si odbor-
né znalosti a dovednosti v oblasti výchovy 
a péče o svěřené děti v rozsahu alespoň  
24 hodin v období 12 po sobě jdoucích ka-
lendářních měsíců.

Pěstouni, kteří mají podepsanou do-
hodu o výkonu pěstounské péče u organi-
zací DOMINO a NA DLANI, mají pobyty zcela 
zdarma. Ostatním pěstounským rodinám 
na tyto pobyty přispívá jejich doprovodná 
organizace.

Nabízíme jak víkendové pobyty, tak  
i jednodenní semináře, které se uskutečňu-
jí v našich pobočkách. Plán jednodenních 
seminářů na podzim 2015 a další rok 2016 
otiskneme v 5. čísle našeho Newsletteru.

Víkendové vzdělávací pobyty pro náhrad-
ní rodiny s dětmi

Během jednoho pobytu nabízíme ví-
cero besed a přednášek, komunitní kruhy 

a workshopy. Po dobu pobytu mohou pěs-
touni také využít možnost individuálních 
rozhovorů a konzultací s odborníky – např. 
psychoterapeut, psycholog, psychiatr, 
speciální pedagog. Po dobu vzdělávacích 
seminářů je pro děti připraven aktivizační 
program, který obsahuje různé sportovní, 
výtvarné a rukodělné aktivity, kolektivní hry, 
vycházky do přírody apod. a který je uzpůso-
ben věku, možnostem i schopnostem dětí.  
O děti se starají zkušení pracovníci organizace.

Víkendové pobyty:
9. 10. - 11. 10. 2015, Jeseníky - horský 

hotel Kopřivná
4. 12. - 6. 12. 2015, Valašské Klobouky 

- hotel Jelenovská

Terapeutický POBYT PRO DĚTI 
Z NÁHRADNÍ PÉČE

Tento pobyt je určený pouze dětem  
ve věku 6 – 17 let, se kterými naši odborní 
pracovníci (psychologové, psychoterapeuti, 
pedagogové apod.) dlouhodobě pracují,  
a které jsou členy terapeutických skupin.

Podzimní terapeutický pobyt
Aktivity camp II.   

Termín: 27. – 31. 10. 2015
Hola, hola, Aktivity camp opět volá! Po-

byt je určen všem, kteří jsou aktivní i hyper-
aktivní. Čeká vás mnoho her zaměřených na 
posílení komunikace, skupinové spolupráce 
i sebezkušenostní aktivity.

Ubytování: RS Huslenky. Ubytování 
je ve zděné budově. Rekreační středisko se 
nachází v krásném prostředí v údolí Kychová 
na pomezí Valašska se Slovenskem.

Odjezdy na pobyt jsou z Nového Jičí-
na, Šumperku, Olomouce, Zlína, Otrokovic, 
Uherského Brodu, Uherského Hradiště. Dle 
dohody lze přibrat děti i po trase. 

Stravování: 6x denně, pitný režim 
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AKTUÁLNĚ

II. Setkání pěstounských rodin v sobotu dne 12. 12. 2015
Jménem organizace si Vás i Vaše svě-

řené děti dovolujeme co nejsrdečněji po-
zvat na II. Setkání náhradních rodin, kte-
ré mají s námi uzavřenu dohodu o výkonu 
pěstounské péče. Rodinu podporujeme jako 
celek, proto jsou na toto setkání zváni i Vaši 
manželé či partneři, kteří nejsou uvedeni  
v uzavřené dohodě jako osoby pečující,  
a také biologické děti. 

Setkání se uskuteční v sobotu 12. 12. 2015 
v čase od 10.00 do 18.00 hodin v prosto-
rách Hotelu Moskva ve Zlíně (nám. Práce 
2512, Zlín).

 
Slavnostní setkání bude probíhat 

formou vzájemného seznámení, sdílením  
a výměnou zkušeností. Pracovníci organi-
zace Vás seznámí s aktivitami připravova-

nými pro příští rok a poskytnou Vám další 
informace k naplňování dohody o výkonu 
pěstounské péče. Za účast na setkání Vám 
bude vystaveno osvědčení o absolvování  
6 hodin vzdělávání.

Pro děti je po celou dobu připraven 
program přizpůsobený jejich věku (např. ná-
vštěva zábavného parku, laser aréna  apod.).

Stravování je pro dospělé i děti po celý 
den zajištěno a je zdarma (dopolední a od-
polední občerstvení, oběd). V případě Vašich 
nadstandardních požadavků můžete navští-
vit některou z restaurací Hotelu Moskva na 
vlastní náklady.

Na setkání můžete přijet vlastní do-
pravou nebo využít dopravy našimi zajiš-

těnými autobusy. Odjezdy autobusů budou 
upřesněny.

Prosíme Vás o zpětnou vazbu, zda se  
II. Setkání náhradních rodin zúčastníte, či 
nikoliv, a to nejpozději do pátku 27. 11. 
2015.

Bližší informace Vám rádi poskytneme 
na emailu info@idomino.eu nebo na tele-
fonu 577 218 708, 603 508 153.

Chtěli bychom s Vámi příjemně strávit 
sobotní den, odpočinout si od každodenních 
starostí a ze vzájemného setkání udělat tra-
dici, kterou budeme jednou ročně opakovat. 

 Těšíme se na setkání s Vámi.

Informace získáte na našich webových 
stránkách nebo u svých klíčových pracovníků.

Nový školní rok s sebou přináší i nástrahy pro naše děti
Aby nový školní rok dobře začal a vše 

se obešlo bez problémů, je třeba dodržet 
několik hlavních zásad.

Rodiče by neměli podcenit své povin-
nosti. Měli by děti upozornit na možná ne-
bezpečí, která je mohou po cestě do školy 
potkat. Kromě toho by je měli vést ke správ-
ným návykům a vštípit jim nebo zopakovat 
již získané znalosti. Děti by se měly striktně 
naučit, aby silnice přecházely pouze na pře-
chodech pro chodce a dodržovaly barevné 
značení na semaforech.  Určitě je také dobré 
vybrat pro děti cestu do školy. Ta nejkratší 
nemusí být vždy ta nejlepší a nejbezpeč-
nější. Rodiče by měli menším dětem vybrat 
takovou cestu, kde jsou křižovatky řízené 
semaforem a ne, aby přecházely rušnou 
silnici bez přechodů. Pokud musí dítě jet 
do školy městskou hromadnou dopravou, 
mělo by vědět, že nemá nikomu svěřovat 
adresu svého bydliště, a že klíče od bytu 
nemá nosit viditelně. To samé platí i pro 
mobilní telefony. Děti by neměly brát nic od 
cizích lidí a měly by vědět, že pokud je bude 
někdo obtěžovat, mají se obrátit na rodiče 
či učitele ve škole.

Pokud mají rodiče doma prvňáčka, je 
lepší, když ho budou doprovázet v prvních 

dnech osobně. Při tom ho hned mohou upo-
zornit na riziková místa na cestě.

Nezapomeňte mu vysvětlit a ukázat:
• jak se správně přechází přechod pro chodce 
• že přechod pro chodce není místo na hraní 

ani na povídání 
• že  dítě  nesmí  přecházet  mezi 

zaparkovanými vozidly nebo na jiných 
nebezpečných místech

• pomozte prvňáčkovi zapamatovat si barvy 
na semaforech a jejich význam 

• projděte si s prvňáčkem několikrát trasu 
do školy a zvolte tu nejbezpečnější, i když 
bude delší 

• je důležité, aby Váš prvňáček znal své 
jméno, adresu a telefon na rodiče 

• aby věděl, že se může obrátit na policistu 
či městského strážníka 

• aby byl ostražitý 

Na oblečení by dospělí měli pořídit svým 
ratolestem reflexní doplňky, aby byli zdálky 
dobře vidět. I tohle přispívá k většímu bezpečí.    

Děti jsou po prázdninách rozdováděné 
a budou potřebovat několik dní  na to, aby 
se opět zklidnily a zvykly si na dodržování 

určitých pravidel chování. Proto je také 
potřeba apelovat na všechny řidiče, aby 
věnovali jízdě maximální pozornost, sna-
žili se předvídat, aby mohli včas reagovat 
na vzniklou situaci a samozřejmě snížili 
rychlost jízdy. Riziko, že motoristé budou 
potkávat na začátku září na silnicích děti, 
které se nerozhlédnou, je vysoké.  

Rodiče by neměli zapomínat na to, že 
se děti učí hlavně od nich,  a proto když 
chvátají a přecházejí na červenou, děti 
to snadno pochytí. Nezapomínejte, že se 
potomci zásady bezpečnosti učí nejvíce 
od vás rodičů, proto jim jděte příkladem.

Jak jsme se již zmínili, začal nový škol-
ní rok. Žáci opět usedli do školních lavic, 
o vyučovacích hodinách se učí novým věcem 
a o přestávkách navazují kamarádství, hrají 
si spolu, povídají si a utužují přátelství. Tak, 
jak to bylo, je a asi vždycky bude, ve třídě 
jsou jak silní žáci, tak také ti slabší. Někteří  
potřebují méně pozornosti, jiní zase více, 
někteří si na svých spolužácích něco doka-
zují, jiní je brání.

 A pak přichází to, že dítě se bojí jít do 
školy. V tom případě rodiče a učitelé POZOR! 
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Co je šikana?
• jakékoliv chování, jehož záměrem je 

opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo 
zastrašovat jiného člověka, případně sku-
pinu lidí 

• zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, 
poškozování věcí, tak i útok slovní v po-
době vydírání, nadávek, pomluv, vyhro-
žování či ponižování

• většina případů šikany mezi dětmi se 
odehrává ve škole, na cestě do školy nebo 
ze školy, případně v okolí bydliště

• nebezpečí šikany spočívá především v zá-
važnosti, dlouhodobém působení a s tím 
souvisejících následcích v oblasti dušev-
ního a fyzického zdraví.

Druhy šikany:
Fyzická agrese – agresor používá k ši-

kanování oběti fyzické násilí, popřípadě 
předměty, kterými učiní útok důraznějším. 

Slovní agrese a zastrašování – agresor 
oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašu-
je, nadává ji, vysmívá se nebo ji zesměšňuje. 

Krádeže, ničení a manipulace s věc-
mi – agresor oběti ničí a odcizuje věci, 
nebo si věci půjčuje a vrací je znehod-
nocené. 

Násilné a manipulativní příkazy  
– agresor nutí oběť k různým nepříjemným 
činnostem a úkolům (např. psát za něho do-
mácí úkoly, nosit mu svačiny, posluhovat mu). 

Kdo bývá dětskou obětí 
šikany?
• dítě, které se neumí nebo nemůže bránit
• dítě, které se jakýmkoliv způsobem od-

lišuje od očekávaného průměru (brýle, 
nadváha, z nižšího sociálního zázemí, 
dítě s malým sebevědomím, dítě žijící 
v dětském domově, v pěstounské rodině 
apod.)

• dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které 
těžko navazuje kontakty s ostatními dětmi

• dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší 
v uvažování

• dítě jiné barvy pleti, jiného etnika
• dítě nadprůměrně duševně vybavené, 

nadané dítě, tzv. dětský genius.

Jak poznáte dítě-agresora?
• bývá zpravidla starší, tělesně zdatný, ag-

resivní k vrstevníkům a mnohdy i k učite-
lům, mívá kázeňské problémy

• může být všeobecně oblíbený, tempe-
ramentní, sebevědomý, méně nadaný 
a někdy až překvapivě nebezpečný

• v kolektivu často vystupuje v roli vůdce

• pochází často z rodiny, kde je fyzické, 
popř. psychické násilí používáno jako běž-
ný komunikační prostředek

• k maskování svých činů často používá 
„důvěryhodné vysvětlení“, které se snaží 
opřít o tvrzení svých obdivovatelů

Jaké může být dítě-agresor?
„HRUBIÁN“ – primitivní, impulsivní, hrubý, 
s kázeňskými problémy, má narušený vztah 
k autoritě, mnohdy zapojený do gangů pá-
chajících trestnou činnost
forma – šikanuje tvrdě a nelítostně, vyžadu-
je absolutní poslušnost, šikanování 
používá cíleně k zastrašování ostatních
rodina – častý výskyt agrese a brutality ro-
dičů, agresoři násilí napodobují a vracejí

„ELEGÁN“ – velmi slušný, kultivovaný, zvý-
šeně úzkostný
forma – násilí a mučení je cílené a rafi-
nované, skryté, bez přítomnosti svědků 
rodina  – časté uplatňování důsledného 
a náročného přístupu, někdy až vojenského 
drilu bez lásky

„VTIPÁLEK“ – optimistický, dobrodružný 
srandista, se značnou sebedůvěrou, výmluv-
ný, většinou oblíbený a vlivný
forma – šikanuje pro pobavení sebe i ostat-
ních, má snahu vypíchnout humorné a zá-
bavné stránky oběti
rodina – obecně – citová deprivace, nepří-
tomnost duchovních a mravních hodnot

Jaké následky může mít 
šikanované dítě?
• v dlouhodobém horizontu může šikana 

vést k poškození fyzického a psychického 
zdraví

• poškození bývají mnohdy nevratného cha-
rakteru, osobnost jedince je narušena 
dříve, než se stačila rozvinout

• dochází k přetrhání citových vazeb na své 
nejbližší

• ponižování lidské důstojnosti vedoucí 
ke ztrátě důvěry k autoritám, která je 
doprovázená ztrátou iluzí o celé společ-
nosti, která nedokáže garantovat alespoň 
minimální ochranu před násilím slabým 
a bezbranným jedincům společnosti
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Na co preventivně upozornit 
školáka? 
• při nástupu do školy své dítě informujte 

o možném nebezpečí a jednotlivých pro-
jevech šikany, např. formou pohádky či 
příběhu.

• zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně 
otevřeně mluvit.

• naslouchejte svému dítěti, všímejte si de-
tailů vyprávění o dění ve škole i mimo ni. 

• dítě seznamte s širším okruhem osob, na 
které se může v případě potřeby obrátit.

• zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubli-
žovat druhým. Vhodné je použít nějaké 
ukázky z pohádky, např. (nad nikoho se 
nepovyšuj a před nikým se neponižuj).

• informujte dítě o tom, že vhodnou obra-
nou proti šikaně je dobrá parta a kama-
rádi, kteří se nebojí pomoci jeden dru-
hému a projevy šikany oznámit někomu 
dospělému

• upozorněte dítě na kriminální pozadí 
těchto skutků mezi dospělými a možnost 
stíhání případných aktérů

• při pravidelných návštěvách rodičovských 
schůzek se informujte nejen na prospěch 
Vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte 
v kolektivu, popř. na jeho chování o vy-
učování i mimo něj.

• promluvte o svých obavách s učitelem, 
ptejte se učitele na jeho názor na šikanu 
a nebojte se s ním spolupracovat. 

• zeptejte se učitele, jestli se problémem 
šikany ve škole zabývají, jak šikanu zjiš-
ťují, jak následně postupují a zda sledují 
projevy chování i mimo vyučování

Varovné signály pro rodiče!
•  Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci 

nebo jiní kamarádi. 
•  Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo 

volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. 
•  Dítě není zváno na návštěvu k jiným dě-

tem. 
•  Nechuť jít ráno do školy (zvláště když 

dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá 
odchod z domova, případně je na něm 
možno při bedlivější pozornosti pozoro-
vat strach. Ztráta chuti k jídlu. 

•  Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší 
cestou, případně střídá různé cesty, prosí 
o dovoz či odvoz autem. 

•  Dítě chodí domů ze školy hladové (agre-
soři mu berou svačinu nebo peníze na sva-
činu). 

•  Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí 
ze snu, např. „Nechte mě!“ 

•  Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost 
soustředit se na ně. Dochází ke zhoršení 
prospěchu, je nesoustředěné a často bez 
zájmu.

•  Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se 
objevují výkyvy nálad, má často smutnou 
náladu, působí nešťastně a ustrašeně, 
stává se uzavřeným, zmínky o možné sebe-
vraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. 

•  Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevě-
rohodné důvody (například opakovaně 
říká, že je ztratilo), případně doma krade 
peníze. 

•  Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních 
věcí. 

•  Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní  
k sourozencům nebo jiným dětem, možná 
projevuje i zlobu vůči rodičům. 

•  Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha 
nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se 
zůstat doma. Své zdravotní obtíže může 
přehánět, případně i simulovat (manipu-
lace s teploměrem apod.) 

•  Dítě domů přichází s roztrhaným obleče-
ním, poškozenými školními pomůckami 
nebo bez nich.

•  Dítě nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje 
zranění.

•  Dítě nechce chodit na tělesnou výchovu, 
má odřeniny, škrábance nebo řezné rány, 
které se nedají uspokojivě vysvětlit.

Rodiče mají zázračnou moc vychovávat 
dítě nezávislé se zdravím sebevědomím. 
Především se stávají jeho největším vzorem  
a autoritou v raném dětství. Nejspolehli-
vějším kompasem správné výchovy je láska. 
Nejhorším prostředkem je fyzický trest. 



6

• především ujistěte své dítě, že jste zcela 
na jeho straně, má vaši plnou podporu 
a může se spolehnout na vaši ochranu. 

• zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce 
informací. 

• požádejte o pomoc ostatní členy rodiny. 
• v př ípadě vážného fyzického napa-

dení nechte své dítě odborně ošetřit 
a neposílejte ho následující dny do 
přímého kontaktu s předpokládanými 
útočníky. 

• obraťte se na školu, nebojte se o šikaně 
promluvit otevřeně, např. na třídní schůz-
ce, možná nebudete sami. 

• máte-li na ni podezření, spojte se s ředi-
telem školy nebo s třídním učitelem. 

• pokud podáváte písemnou žádost nebo 
stížnost, mějte schovanou kopii dopisu. 

• trvejte na osobní schůzce a neřešte celou 
záležitost pouze telefonicky. 

• nebojte se požádat ředitele o přeložení 
dítěte do jiné třídy, případně školy. 

• zkuste si ověřit poměry, které vládnou na 
jiné škole. 

Rady při podezření na šikanování vašeho dítěte

Trápíš se kvůli šikaně?

• pokud s vedením školy nenajdete společné 
řešení, nevzdávejte to, obraťte se na pří-
slušný školský úřad nebo na školní inspekci. 

• nechtějte po svých dětech, aby byly 
statečné a bránily se samy. Nemusí na 
to mít sílu. 

• pomozte svému dítěti zvládnout psy-
chickou zátěž a informujte ho, jak se vy-
hnout nebezpečným situacím (např. co 
odpovědět, jak reagovat na provokace a jak 
zvládnout situaci v případě ohrožení). 

• v případě důvodného podezření na pá-
chání trestné činnosti na vašem dítěti 
informujte neprodleně Policii ČR. 

Stane-li se vaše dítě obětí nebo svěd-
kem šikany, mívá kromě strachu pocit studu 
a spoluviny, přestože se jí nezúčastnilo. Vždy 

svým dětem naslouchejte a nezlehčujte,  
co vám vyprávějí. Snažte se přesně zjistit, 
co se dělo. Pamatujte, že dítě bude hledat 
pomoc nejprve u vás!  

Nikdo nemá právo jakkoliv ubližovat 
ostatním a každý má právo se proti agre-
sorovi bránit! 

RADY DĚTEM PŘI ŠIKANĚ:
Děti, není hanba se svěřit dospělému, situace se tím rozhodně nezhorší,  
ba naopak. Vyhledej co nejdříve pomoc u třídního učitele, pedagogického porad-
ce ve škole, s rodiči vyhledejte pomoc v psychologické poradně, kde se naučíte 
chování v situaci ohrožení.

O šikaně mluvíme, jestliže jeden nebo 
více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně 
ubližuje jiným. Znamená to, že ti někdo, 
komu se nemůžeš ubránit, dělá, co je ti 
nepříjemné, co tě ponižuje, nebo to prostě 
bolí. Strká do tebe, nadává ti, schovává ti 
věci, bije tě. Ale může ti znepříjemňovat ži-
vot i jinak. Pomlouvá tě, intrikuje proti tobě, 
navádí spolužáky, aby s tebou nemluvili  
a nevšímali si tě.

Chyba: 
• Není v tobě, ale často ve špatných vzta-

zích celé třídy.
• Ostatní jsou k tvému trápení lhostejní, 

nebo mají strach se tě zastat, nebo se do-
konce zlomyslně na tvém neštěstí přiživují.

Pamatuj:
• Nikdo nemá právo ti ubližovat! 
• Strach obrátit se o pomoc /dospělí mi 

nebudou věřit, děti se mi pomstí apod./ je 
častý a pochopitelný, ale bohužel všechno 
ještě zhoršuje.

Obrať se:
• Na rodiče, výchovného poradce nebo uči-

tele, ke kterému máš důvěru a svěř se.  
Je povinností nás dospělých tento pro-
blém řešit. Jedná-li se o opakované potí-
že, tak na ně většinou děti samy nestačí a 
často dochází k jejich zhoršování.

• Na Linku bezpečí, bezplatně můžeš volat 
na telefon 800 155 555 anebo na bezplat-
nou NON STOP linku organizace DOMINO 
na telefonu 800 888 942, zde jsme při-
praveni Ti pomoci!

Záškoláctví
Záškoláctví je jednání, které lze chápat jako únik dítěte od 

něčeho, co mu nevyhovuje nebo ho přímo ohrožuje. Chodí-li 
dítě  tzv. za školu, je to varovný signál, že se vyskytl problém, 
s kterým si dítě neví rady. Může to být nefunkčnost rodiny, 
vysoké nároky na dítě, problémy v dětském kolektivu, dokonce 
šikana, nezvládání požadovaných úkolů apod.

Rozhodnutí nejít do školy je většinou impulsivní jednání 
na nějaký problém, který se postupně vytratí a nastoupí strach 
z prozrazení či návratu. Dítě se dostane do svízelné situace, 
ve které je mu úzko a trpí. Nejdůležitější věcí v tomto případě 
je zjištění příčiny.
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1)
Nepravda - Záškoláci jsou především děti 
líné, kterým vyhovuje zahálčivý způsob 
života
Skutečnost – není to tak – záškoláci jsou 
naopak často fyzicky zruční a pracovití, jsou 
však citově nejistí a mají zkušenost se školní 
neúspěšností
 
2)
 Nepravda – Hlavním důvodem záškoláctví je 
nezájem žáků o vzdělávání
Skutečnost – Výzkumy ukazují, že nezájem 
o vyučování je až na druhém místě z uvá-
děných důvodů. Téměř každý třetí záškolák 
však uvádí jako důvod strach z nesplněných 
školních povinností
 
3) 
Nepravda – Záškoláctví má především 
skupinový charakter a je spojené s touláním 
se venku
Skutečnost – pětkrát častěji tráví záškoláci 
čas doma než venku nebo ve městě. Přibliž-
ně asi jen šestina záškoláků tráví svůj čas 
s kamarády
 
4) 
Nepravda – Nám se to nemůže stát
Skutečnost – Záškoláctví se může objevit 
v každé rodině, i v té „dobré“!
 
5)  
Nepravda – Záškoláctví se dramatizuje, bylo 
tu vždy
Skutečnost – Záškoláctví tu bylo, ale za 
poslední roky se zvýšila tolerance vůči 
neplnění nejen školních povinností dětí, 
snížila se kontrola záškoláctví a stoupl počet 
neomluvených a omluvených hodin
 
6)  
Nepravda – Záškoláctví je spojeno s nižším 
intelektem žáků
Skutečnost – Pravda je, že nejnižší záško-
láctví je na osmiletých gymnáziích, to je 
ale skupina s výraznou motivací vzdělávat 
se. Pokud jde o počet záškoláků, je však 
nízké záškoláctví i ve speciálních základ-
ních školách, kde nároky nejen odpovídají 
schopnostem dětí, ale pozitivní hodnocení 
žáků není spojeno jen se školní výkonností
 
7) 
Nepravda – Vina je především na záškolácích 
samých
Skutečnost – Záškoláci pocházejí častěji 
z neúplných rodin a z rodin nefunkčních. 

10 nepravd o záškoláctví

Na tyto skutečnosti nemají záškoláci vliv. 
Jde často o emocionálně a sociálně narušené 
děti bez přiměřeného rodinného zázemí
 
8) 
Nepravda – Záškoláctví se téměř vždy odhalí 
a je spojené s „výchovnými“ opatřeními
Skutečnost – Záškoláci mají poměrně často 
opačnou zkušenost. Každý dvanáctý uvádí, 
že se na jeho záškoláctví vůbec nepřišlo  
a téměř každý třetí tvrdí, že se následně po 
neomluvené absenci nic nestalo
 
9)
Nepravda – Nejúčinnějším prostředkem při 
řešení záškoláctví je důsledná kontrola zá-
školáků a potrestání jejich záškoláctví
Skutečnost – Ani samotná kontrola nebo 
dokonce samotné vodění dítěte do školy, 
ani samotný trest nebývají účinným řeše-
ním, protože nejsou zaměřené na příčiny 
záškoláctví
 
10)
Nepravda – Škola dělá, co může, řešit by to 
měli jiní (rodiče, děti, sociální pracovníci, 
policie)
Skutečnost – Někteří odborníci tvrdí, že až 
třetina záškoláctví souvisí přímo s klimatem 
ve škole, se způsobem jednání pedagogů se 
žáky a s neprofesionálním fungováním peda-
gogů. Na školní klima nemají vliv a nezmění 
ho ani policie, ani sociální pracovníci.

Jaká je správná reakce pedagoga, když 
zjistí, že žák chodí za školu:
• zjistit důvody – vztah k vychovateli, k dětem, 

vliv party vrstevníků, přetíženost apod.,
• pokud je zapotřebí, snížit očekávání na 

výkon dítěte, rozložit učební zátěž, 
• častěji kontaktovat rodiče a domlouvat 

společný postup na osobních schůzkách, 
• pokud rodiče záškoláctví kryjí (což je 

trestný čin), domluvit se s lékařem a od 
rodičů vyžadovat omluvenky pouze na 
základě lékařského potvrzení. 

Odstranění příčin může být dlouhodobý 
proces.  Každé dítě je jedinečná osobnost, 
která má své slabosti. Je nutné, abychom 
je pochopili a přizpůsobili svá očekávání 
a nároky. V rodině je pak velmi důležitý 
přístup. Nepomůže ani křik ani zakazování 
ze strany rodičů. Zde je zapotřebí vlídné 
slovo, ukázat dítěti, že se nemusí bát a že 
se Vám může svěřit. Jste jeho máma a táta, 
všichni jste rodina. Nenechte v tom děti 
samotné...

Děti a zbraně
Děti jsou přirozeně zvídavé a značný vliv má 
i televize, kde jsou zbraně přímo oslavovány. 
Výsledkem je to, že pokud dítě nalezne doma 
nabitou zbraň, je velmi pravděpodobné, že si 
s ní začne hrát. Uvědomte si rizika spojená 
s existencí střelné zbraně v domácnosti.
Nejspolehlivější prevencí před úrazy dětí 
střelnými zbraněmi je jejich pečlivé od-
stranění z dosahu dětí.
Ke zranění či usmrcení dětí neúmyslným 
výstřelem dochází nejčastěji ze zbraně, která 
byla v domácnosti jejich rodičů, nebo jejich 
kamarádů. Obvykle je taková zbraň v do-
mácnosti k nalezení na snadno přístupném 
místě jako je ložnice, předsíň, obývací pokoj, 
případně v autě.
Pokud vlastníte střelnou zbraň, kontrolujte 
pravidelně, zda s ní děti nemanipulovaly 
– a to i v případě, že se domníváte, že k ní 
nemají přístup.
Naučte své děti zásadám zacházení se zbra-
němi, i pokud Vy osobně žádnou nevlastníte 
– mohou se s nimi setkat u kamarádů, na 
ulici či kdekoliv jinde.
Pamatujte, že jednorázové opatření nesní-
ží riziko úrazů střelnou zbraní – je potřeba 
kombinace výchovy, technických opatření, 
legislativy a zejména opatrnosti držitelů 
střelných zbraní.

Děti v nouzové situaci 
Naučte své děti, jak se telefonem dovolat 
pomoci! Ujistěte se, že vaše děti vědí, kam 
volat v nouzové situaci a ví, co říci.
Řekněte jim o různých nouzových případech. 
Připomeňte, že jim v takové situaci pomohou 
záchranná služba, policie a hasiči.
Naučte děti při telefonování následující 
postup: 
1) zůstat klidný/á
2) počkat, až uslyší oznamovací tón a poté 

vytočit jedno z tísňových čísel
3) volané osobě říci, co se stalo. Mluvit 

jasně a zřetelně
4) uvést jméno, adresu a telefonní číslo
5) po ukončení hovoru řádně zavěsit, aby 

se druhá strana případně dovolala zpět.
Umístěte čísla tísňového volání viditelně 
vedle telefonu, případně je navolte do 
paměti mobilního telefonu vašich dětí.
155 – Záchranná služba
158 – Policie ČR
150 – Hasiči
112 – Tísňové volání
156 – Městská policie
Celý redakční tým vám přeje, ať šťastně 
a bez problémů proběhne celý školní rok. 
Rodičům pevné nervy a pouze příjemná 
překvapení od jejich ratolestí.

(Zdroje: http://www.policie.cz/clanek/preventivni-
-informace-sikana.aspx, 
https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/krimi-
nalita-rizikove-chovani/zaskolactvi-a-jine-problemy-
-ve-skole/10-nepravd-o-zaskolactvi.html)
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TÉMA DNE:

Dětská sexualita: hry na doktora se bát nemusíte

Dětská sexualita je jedním z nejkon-
troverznějších témat vůbec, protože celá 
řada rodičů si odmítá připustit, že by jejich 
sladké a nevinné dítě mohlo mít vůbec nějaké 
sexuální myšlenky, pocity nebo prožitky. 
Přitom se ale sexualita začíná vyvíjet od 
velmi časného věku: „Již tříleté děti dokáží 
vnímat rozdíly mezi dívkou a chlapcem, ale 
je otázkou, zda se v tomto případě dá mluvit 
o sexualitě,“ říká psycholog Jeroným Klimeš. 
„Děti sice již velmi záhy zjišťují, že pohlavní 
orgány jsou citlivé na dotek a jsou zdrojem 
příjemných prožitků, ale toto chování nemá 
charakter touhy po druhém pohlaví.“ 

Kolem čtyř let se chlapci a děvčata na 
hřišti pusinkují, objímají a plánují, jak se 
vezmou. V této době také začíná gradovat 
jejich zájem o objevování vlastního těla. 
Mezi pátým a jedenáctým rokem tento fyzický 
kontakt s opačným pohlavím obvykle opadá 
a dítě preferuje spíše hry s dětmi stejného 
pohlaví.

„První erotické zamilování obvykle při-
chází v pubertě, kdy se rozvíjejí sekundární 
pohlavní znaky a dochází k velkému nápo-
ru hormonů. V tomto období již lze mluvit 
o sexualitě. Sexuální vývoj dítěte lze sice 
urychlit, ale vždy je to za cenu zneužívání 
či deprivace. Je například známé, že děti, 
které mají citově chladnou výchovu, mo-
hou začít dříve onanovat nebo sexuálně žít.  
V tomto případě jsou však sexuální prožitky 
jakousi náhradou za citovou deprivaci,“ do-
dává psycholog.

I když je samozřejmě každé dítě indivi-
dualitou, společná je jim zvědavost a touha 

Přistihli jste dítě při hře na doktora nebo přímo při masturbaci? Víte, co je ještě u dětí normální a kdy byste si měli začít 
dělat starosti? Čtěte, co byste měli vědět o dětské sexualitě.

objevovat mimo jiné i taje vlastního těla, 
nebo svých kamarádů. Právě do okruhu ta-
kovýchto „sexuálně objevitelských“ her patří 
například i obligátní hra na doktora, která 
obvykle nemá žádný jiný význam, než obje-
vování a zkoumání těla. 

U malých dětí v ní není potřeba hledat 
žádný sexuální a erotický podtext. Pokud při 
ní (nebo při jiné hře) dojde ke genitálnímu 
kontaktu, děti tak v naprosté většině případů 
napodobují pouze chování, které při nějaké 
příležitosti viděly u dospělých (například ve 
filmu). Podle názoru většiny odborníků by 
tyto dětské hry neměly nijak narušit pozdější 
sexuální vývoj dítěte.

Malé děti také obvykle nechápou, že 
masturbace je sociálně regulovaným chová-
ním, proto jejich první masturbační pokusy 
mohou probíhat i na veřejnosti před zraky 
diváků: „Masturbace a její potřeba je velmi 
individuální záležitostí a velmi záleží na 
kontextu, ve kterém se děje. Je samozřej-
mě velký rozdíl v tom, když rodič přistihne 
onanující dítě v pokojíčku, do kterého bez 
zaklepání vešel, a situací, kdy si ho volá 
do školy učitelka, protože dítě onanuje při 
vyučování pod lavicí,“ říká Jeroným Klimeš.

„V takovém případě je samozřejmě 
dítěti potřeba vysvětlit, že masturbace je 
intimní aktivita, která by se měla odehrávat  
v soukromí. Není tedy nic špatného na tom, 
pokud ji bude provozovat ve svém pokoji, ale 
na veřejnosti musí své chování regulovat,“ 
dodává psycholog.

V pubertě dochází k prudkému rozvoji 
sekundárních pohlavních znaků, u dívek se 
objevuje první menstruace a dívky i chlapci 
začínají masturbovat pravidelně a častěji. 
Tato tendence je, podle výzkumů, zřejmá 
zejména u chlapců. V dalším průběhu dospí-
vání se romantické pocity a očekávání mísí  
s nově probuzenými tělesnými pocity, tou-
hami a emocemi. Nově navazované vztahy 
už začínají mít sexuální podtext a dospívající 
získávají první zkušenosti se schůzkami, líbá-
ním, pettingem a někdy i se skutečným sexem.

„Rodiče by měli stanovit dětem ro-
zumnou hranici a chránit je před veřejným  
a zážitkovým sexem, kdy například dítě odjede 

na školu v přírodě, kde se spolužáci domluví, 
že se nikdo nesmí vrátit jako panic. Sex by se 
nikdy neměl odehrávat jen pro pouhý zážitek 
ze sexu a rodiče by v dítěti měli posilovat 
vědomí, že sexuální styk by měl být vždy vá-
zán na dlouhodobý vztah. Osobně propaguji 
heslo, že dospívající by měl první sex zažít ve 
vztahu, který má naději, aby vydržel alespoň 
rok,“ upozorňuje psycholog.

Každého rodiče nejspíš někdy napadne, 
zda je chování jeho potomka ještě v normě, 
nebo jestli se nejedná náhodou o předzvěst 
nějaké úchylky.

Je normální, pokud se děti přibližně od 
tří do sedmi let zajímají o své tělo i tělo do-
spělých, protože toto chování je motivováno 
pouhou zvědavostí. Přibližně ve věku čtyř let 
se také dítě může výrazně přimknout k rodiči 
opačného pohlaví. U malých dětí si také 
můžete všimnout, že četnost jejich dotyků na 
genitáliích vzrůstá, když jsou unavené nebo 
frustrované. Vyplývá to z příjemných pocitů, 
které jsou se stimulací těchto tělesných částí 
spojeny.

Mezi pátým a sedmým rokem si obvykle 
začnou být, zejména dívky, vědomé sociál-
ních norem spojených se sexem, nahotou  
a soukromím. Právě v tomto období se za-
čnou stydět například koupat se bez plavek. 
To všechno jsou projevy normálního a zdra-
vého vývoje dítěte a není potřeba, aby se jimi 
rodiče znepokojovali.

„Sexuální úchylky nebývají lehce před-
vídatelné, ale varovným signálem je zcela 
určitě chování, při kterém se objevuje kombi-
nace násilí a sexu. Pokud dítě například týrá 
zvířata a onanuje přitom, je zapotřebí odbor-
né vyšetření. Stejně tak je nutné zpozornět, 
pokud dítě sex používá nevhodnou formou, 
příkladem může být například kolektivní 
onanie a podobně,“ říká Jeroným Klimeš.

Velmi varovným signálem je také cho-
vání, kdy se dítě snaží ostatní děti donutit  
k sexuálním praktikám. Toto chování se rela-
tivně často objevuje u dětí, které jsou samy 
sexuálně zneužívané. 

(zdroj: http://ona.idnes.cz/detska-sexualita-hry-na-dok-
tora-se-bat-nemusite-fr8-/deti.aspx?c=A110819_174812_
deti_job)
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PRÁVNÍ OKÉNKO:

Dnes se budeme zabývat charakteristikou pojmu rodičovská odpovědnost
Narození dítěte sebou nenese pouze radost, ale i samozřejmě obrovskou odpovědnost, která je dána rodičům již přímo  
ze zákona. V právním okénku se tak zaměříme na to, co všechno tato rodičovská odpovědnost zahrnuje, v jakých případech 
může být omezena nebo může být dokonce rodičům odňata a na další související informace. 

Rodičovská odpovědnost zahrnuje po-
vinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči 
o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, 
jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vý-
voj, v ochraně dítěte, v udržování osobního 
styku s dítětem, v zajišťování jeho výcho-
vy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště,  
v jeho zastupování a spravování jeho jmění; 
vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě 
nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah 
rodičovské odpovědnosti může změnit jen 
soud. Vyživovací povinnost a právo na výživné 
nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; 
jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani 
svéprávnosti. Rodičovskou odpovědnost 
týkající se osoby dítěte vykonávají rodiče 
způsobem a v míře odpovídající stupni vývoje 
dítěte. Rodiče mají rozhodující úlohu ve vý-
chově dítěte. Dokud se dítě nestane svépráv-
ným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě 
výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho 
rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení 
sledujících ochranu morálky, zdraví a práv 
dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného 

pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením 
podřídit. Výchovné prostředky lze použít 
pouze v podobě a míře, která je přiměřená 
okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani 
jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti 
dítěte. Rodiče pak mají být všestranně pří-
kladem svým dětem, zejména pokud se jedná  
o způsob života a chování v rodině.

Rodičovskou odpovědnost vykonávají 
rodiče ve vzájemné shodě. Hrozí-li při rozho-
dování o záležitosti dítěte nebezpečí z pro-
dlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo 
dát přivolení sám, je ale povinen neprodleně 
sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí. Jed-
ná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám 
vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se 
za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. 
Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je 
pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho 
zájmu, rozhodne soud na návrh rodiče, to platí 
i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování 
o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. 
Za významnou záležitost se považují zejmé-
na nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, 

určení místa bydliště a volba vzdělání nebo 
pracovního uplatnění dítěte. Pokud některý 
z rodičů nežije nebo není znám, nebo nemá-li 
některý z rodičů rodičovskou odpovědnost či 
je-li výkon jeho rodičovské odpovědnosti po-
zastaven, vykonává rodičovskou odpovědnost 
druhý rodič. Nemá-li žádný z rodičů rodičov-
skou odpovědnost v plném rozsahu nebo je-li 
výkon rodičovské odpovědnosti obou rodičů 
pozastaven, anebo je-li rodičovská odpověd-
nost rodičů dotčena některým z uvedených 
způsobů, ale každého jinak, jmenuje soud 
dítěti poručníka, kterému náleží povinnosti  
a práva rodičů nebo jejich výkon na místě rodičů.

Rodiče mají povinnost a právo pečovat 
o jmění dítěte, především je jako řádní hos-
podáři spravovat. S peněžními prostředky,  
o kterých lze předpokládat, že nebudou zapo-
třebí k úhradě výdajů souvisících s majetkem 
dítěte, musí bezpečně nakládat. Co rodiče 
získají použitím majetku dítěte, nabývá dítě. 
Poruší-li rodiče povinnost pečovat o jmění 
dítěte jako řádní hospodáři, nahradí dítěti 
škodu z toho vzniklou společně a nerozdílně. 
Nedohodnou-li se pak rodiče o podstatných 
věcech při péči o jmění dítěte, rozhodne 
na návrh rodiče soud. K právnímu jednání, 
které se týká existujícího i budoucího jmění 
dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, 
potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se 
jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti 
sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné 
majetkové hodnoty. Souhlas soudu je třeba, 
zejména k právnímu jednání, kterým dítě:
• nabývá nemovitou věc nebo její část  

a kterým s ní nakládá
• zatěžuje majetek jako celek nebo jeho 

nikoli nepodstatnou část
• nabývá dar, dědictví nebo odkaz nikoli 

zanedbatelné majetkové hodnoty, nebo 
takový dar, dědictví nebo odkaz odmítá, 
nebo takový dar nebo dar představující 
nikoli nepodstatnou část jeho majetku 
poskytuje, nebo

• uzavírá smlouvu zavazující k opětovnému 
dlouhodobému plnění, smlouvu úvěrovou 
nebo obdobnou, nebo smlouvu týkající se 
bydlení, zejména nájmu 

Rodičovská odpovědnost – definice

Nově rodičovskou odpovědnost NOZ definuje jako soubor práv 

a povinností při:

• péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, tělesný, 

 citový, rozumový a mravní vývoj (převzato ze ZoR),

•  ochranu dítěte,

• udržování osobního styku s dítětem,

• zajišťování jeho výchovy a vzdělání,

• určení místa jeho bydliště,

• zastupování dítěte (převzato ze ZoR),

• správě jeho jmění (převzato ze ZoR).
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K právnímu jednání rodiče, k němuž 
schází potřebný souhlas soudu, se nepři-
hlíží.

Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičov-
ské odpovědnosti závažná okolnost a lze-li 
se domnívat, že je toho v souladu se zájmy 
dítěte třeba, může soud rozhodnout, že 
se výkon rodičovské odpovědnosti tohoto 
rodiče pozastavuje. 

Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou 
odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem 
dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost 
omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň 
stanoví rozsah tohoto omezení. Jestliže 
rodič zneužívá svoji rodičovskou odpověd-
nost nebo její výkon, anebo svoji rodičov-
skou odpovědnost nebo její výkon závaž-
ným způsobem zanedbává, soud jej jeho 
rodičovské odpovědnosti zbaví. Spáchal-li 
rodič proti svému dítěti úmyslný trestný 
čin, nebo použil-li rodič své dítě, které není 
trestně odpovědné, ke spáchání trestného 
činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako 

spolupachatel, návodce, pomocník či or-
ganizátor trestného činu spáchaného jeho 
dítětem, soud zvlášť posoudí, nejsou-li tu 
důvody pro zbavení rodiče jeho rodičovské 
odpovědnosti. Před rozhodnutím soudu  
o omezení rodičovské odpovědnosti soud 
vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte 
nezbytné omezit právo rodiče osobně se 
stýkat s dítětem. Dojde-li ke zbavení rodiče 
rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči 
právo osobně se stýkat s dítětem jen v pří-
padě, že soud rozhodne o zachování tohoto 
práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte. 
Pozastavení výkonu nebo zbavení rodičovské 
odpovědnosti nemá vliv na plnění vyživovací 
povinnosti k dítěti. Je-li rodičovská odpo-
vědnost rodičů omezena nebo je-li omezen 
její výkon, jmenuje soud dítěti opatrovníka.

Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný 
z rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě 
do osobní péče jiného člověka. Rozhodnutí 
o svěření dítěte do péče musí být v souladu 
se zájmy dítěte. Svěření dítěte do osobní 

péče pečující osoby nenahrazuje pěstoun-
skou péči, předpěstounskou péči ani péči, 
která musí předcházet osvojení. Má přednost 
před péčí o dítě v ústavní výchově. Pečující 
osoba musí skýtat záruky řádné péče, mít 
bydliště na území České republiky a souhlasit 
se svěřením dítěte do osobní péče. Ujme-li 
se osobní péče o dítě osoba příbuzná nebo 
dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou 
osobou, ledaže to není v souladu se zájmy 
dítěte. Soud pak stanoví rodičům rozsah 
výživného s ohledem na jejich možnosti, 
schopnosti a majetkové poměry a povin-
nost platit výživné k rukám pečující osoby. 
Pečující osoba má právo vymáhat výživné 
stanovené rodičům na dítě, které má v péči, 
jakož i právo s výživným pro dítě hospodařit  
v zájmu dítěte podle jeho potřeb a v souladu 
s jeho zájmy. Soud může způsob hospodaření 
s výživným dítěte upravit, zejména určit, 
jaká část bude určena na spotřebu a jaká 
část bude dítěti spořena.
(zdroj: http://www.pravnilinka.cz)

Výše uvedený článek reaguje na nové 
skutečnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, který je účinný od 1. 1. 2014. Ohled-
ně tématu rodičovské odpovědnosti citujeme 
část z tohoto zákona:

Rodičovská odpovědnost
§ 865
(1) Rodičovská odpovědnost náleží stej-

ně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže 
jí byl zbaven.

(2) Rozhodne-li soud o omezení své-
právnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho 
rodičovské odpovědnosti.

§ 866
Pro rozhodnutí soudu, které se týká roz-

sahu rodičovské odpovědnosti nebo způsobu 
či rozsahu, v jakém ji rodiče mají vykonávat, 
jsou určující zájmy dítěte.

§ 867
(1) Před rozhodnutím, které se dotýká 

zájmu dítěte, poskytne soud dítěti potřebné 
informace, aby si mohlo vytvořit vlastní názor 
a tento sdělit.

(2) Není-li podle zjištění soudu dítě 
schopno informace náležitě přijmout nebo 
není-li schopno vytvořit si vlastní názor nebo 
není-li schopno tento názor sdělit, soud 
informuje a vyslechne toho, kdo je schopen 
zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat 
o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy 

dítěte; o dítěti starším dvanácti let se má za 
to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit 
si vlastní názor a tento sdělit. Názoru dítěte 
věnuje soud patřičnou pozornost.

§ 868
(1) Výkon rodičovské odpovědnosti 

nezletilého rodiče, který dříve přiznáním 
svéprávnosti nebo uzavřením manželství 
nenabyl plné svéprávnosti, je až do doby, 
kdy nabude plnou svéprávnost, pozastaven;  
to neplatí o výkonu povinnosti a práva péče 
o dítě, ledaže soud vzhledem k osobě rodi-
če rozhodne, že výkon také této povinnosti  
a tohoto práva se pozastavuje až do doby, kdy 
rodič nabude plnou svéprávnost.

(2) Výkon rodičovské odpovědnosti rodiče, 
jehož svéprávnost byla v této oblasti omezena, 
je po dobu omezení jeho svéprávnosti pozasta-
ven, ledaže soud rozhodne, že se rodiči vzhle-
dem k jeho osobě zachovává výkon povinnosti 
a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem.

§ 869
(1) Brání-li rodiči ve výkonu jeho ro-

dičovské odpovědnosti závažná okolnost  
a lze-li se domnívat, že je toho v souladu se 
zájmy dítěte třeba, může soud rozhodnout, 
že se výkon rodičovské odpovědnosti tohoto 
rodiče pozastavuje.

(2) Pozastavení výkonu rodičovské od-
povědnosti nemá vliv na plnění vyživovací 
povinnosti k dítěti.

§ 870
Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou 

odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem 
dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost 
omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň sta-
noví rozsah tohoto omezení.

§ 871
(1) Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou 

odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji 
rodičovskou odpovědnost nebo její výkon 
závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho 
rodičovské odpovědnosti zbaví.

(2) Spáchal-li rodič proti svému dítěti 
úmyslný trestný čin, nebo použil-li rodič 
své dítě, které není trestně odpovědné, ke 
spáchání trestného činu, nebo spáchal-li ro-
dič trestný čin jako spolupachatel, návodce, 
pomocník či organizátor trestného činu spá-
chaného jeho dítětem, soud zvlášť posoudí, 
nejsou-li tu důvody pro zbavení rodiče jeho 
rodičovské odpovědnosti.

§ 872
Před rozhodnutím soudu o omezení ro-

dičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, 
zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné 
omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítě-
tem. Dojde-li ke zbavení rodiče rodičovské 
odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně 
se stýkat s dítětem jen v případě, že soud 
rozhodne o zachování tohoto práva rodiči  
s přihlédnutím k zájmu dítěte.
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§ 873
Zbavil-li soud rodiče rodičovské odpo-

vědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej 
zbavuje všech nebo některých povinností  
a práv stanovených v § 856, především práva 
dát souhlas k osvojení.

§ 874
Zbavení rodiče jeho rodičovské odpo-

vědnosti ani její omezení nemá vliv na jeho 
vyživovací povinnost k dítěti.

Zvláštní ustanovení o výkonu 
rodičovské odpovědnosti

§ 875
(1) Rodičovskou odpovědnost vykonáva-

jí rodiče v souladu se zájmy dítěte.
(2) Před rozhodnutím, které se dotýká 

zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše potřebné, 
aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané 
záležitosti a rodičům jej sdělit; to neplatí, 
není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout 
nebo není schopno vytvořit si vlastní ná-
zor nebo není schopno tento názor rodičům 
sdělit. Názoru dítěte rodiče věnují patřičnou 
pozornost a berou názor dítěte při rozhodo-
vání v úvahu.

§ 876
(1) Rodičovskou odpovědnost vykoná-

vají rodiče ve vzájemné shodě.
(2) Hrozí-li při rozhodování o záležitos-

ti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden  
z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; 
je ale povinen neprodleně sdělit druhému 
rodiči, jaký je stav věcí.

(3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti 
dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré 
víře, má se za to, že jedná se souhlasem 
druhého rodiče.

§ 877
(1) Nedohodnou-li se rodiče v záleži-

tosti, která je pro dítě významná zejména 
se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne soud na 
návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden 
rodič z rozhodování o významné záležitosti 
dítěte druhého rodiče.

(2) Za významnou záležitost se považují 
zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zá-
kroky, určení místa bydliště a volba vzdělání 
nebo pracovního uplatnění dítěte.

§ 878
(1) Nežije-li některý z rodičů nebo není-

-li znám, nemá-li některý z rodičů rodičov-
skou odpovědnost, nebo je-li výkon jeho 
rodičovské odpovědnosti pozastaven, vyko-
nává rodičovskou odpovědnost druhý rodič; 
to platí i tehdy, je-li rodičovská odpovědnost 
jednoho z rodičů omezena nebo je-li omezen 
její výkon.

(2) Nemá-li žádný z rodičů rodičovskou 
odpovědnost v plném rozsahu nebo je-li výkon 
rodičovské odpovědnosti obou rodičů poza-
staven, anebo je-li rodičovská odpovědnost 
rodičů dotčena některým z uvedených způ-
sobů, ale každého jinak, jmenuje soud dítěti 
poručníka, kterému náleží povinnosti a práva 
rodičů nebo jejich výkon na místě rodičů.

(3) Je-li rodičovská odpovědnost rodičů 
omezena nebo je-li omezen její výkon, jme-
nuje soud dítěti opatrovníka.

§ 879
(1) Při právním jednání vůči dítěti, které 

není způsobilé ve věci samostatně právně 
jednat, postačí jednání i jen vůči jednomu  
z rodičů jako zástupci dítěte.

(2) Je-li právně významné, zda dítě, kte-
ré není způsobilé ve věci samostatně právně 
jednat, je či není v dobré víře, je třeba, aby 
byla posouzena dobrá víra obou rodičů; má-li 
však dítě v péči jen jeden z rodičů, posoudí se 
jen jeho dobrá víra.

(3) Je-li právně významné, zda dítě, které 
není způsobilé ve věci samostatně právně jed-
nat, o věci, popřípadě skutečnosti vědělo nebo 
nevědělo, je třeba, aby byla posouzena vědo-
most obou rodičů; má-li však dítě v péči jen 
jeden z rodičů, posoudí se jen jeho vědomost.

Péče o dítě a jeho ochrana
§ 880
(1) Rodičovskou odpovědnost týkající 

se osoby dítěte vykonávají rodiče způsobem 
a v míře odpovídající stupni vývoje dítěte.

(2) Rozhodují-li rodiče o vzdělání nebo  
o pracovním uplatnění dítěte, vezmou v úva-
hu jeho názor, schopnosti a nadání.

§ 881
Péči o dítě a jeho ochranu, výkon jeho vý-

chovy, popřípadě některých jejích stránek, nebo 
dohled nad dítětem mohou rodiče svěřit jiné 
osobě; dohoda rodičů s ní se nemusí dotknout 
trvání ani rozsahu rodičovské odpovědnosti.

§ 882
(1) Zadržuje-li jiná osoba dítě proti-

právně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě 
předala; to platí i mezi rodiči navzájem. Toto 
právo má i ten, kdo o dítě oprávněně pečuje.

(2) Osoba, která dítě protiprávně zadr-
žuje, má povinnost jej řádně předat tomu, 
kdo má dítě po právu v péči.

§ 883
Rodiče a dítě si jsou povinni pomocí, 

podporou a ohledem na svou důstojnost.
§ 884
(1) Rodiče mají rozhodující úlohu ve 

výchově dítěte. Rodiče mají být všestran-
ně příkladem svým dětem, zejména pokud  
se jedná o způsob života a chování v rodině.

(2) Výchovné prostředky lze použít pou-
ze v podobě a míře, která je přiměřená okol-
nostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho 
rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.

§ 885
Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, po-

dílí se na péči o dítě a jeho výchově i manžel 
nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem 
v rodinné domácnosti. To platí i pro toho, 
kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel 
manželství nebo registrované partnerství, 
žije-li s dítětem v rodinné domácnosti.

§ 886
(1) Žije-li dítě s rodiči nebo s některým 

z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně řád-
ně pečováno, podílí se i ono na péči o chod 
domácnosti. Tato povinnost dítěte zaniká 
zároveň s poskytováním výživy rodičů dítěti.

(2) Dítě se podílí na péči o chod rodinné 
domácnosti vlastní prací, popřípadě peněži-
tými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo 
oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu 
dítěte na péči o chod rodinné domácnosti 
jsou rozhodné schopnosti a možnosti dítěte 
i odůvodněné potřeby členů rodiny.

(zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89)

Ač je institut rodičovské odpovědnosti 
právně zakotven v rodinném právu, nelze do-
předu předpokládat, že všichni rodiče budou 
svoji rodičovskou odpovědnost vůči svému 
dítěti vykonávat svědomitě a v jeho nejlepším 
zájmu. Tak jak o mnoho dalších norem lidského 
chování vtělených do právních předpisů je  
i tato norma porušována. Je mnohými stu-
diemi dokázáno, že prostředí, ve kterém dítě 
vyrůstá, má zásadní vliv na jeho budoucí život 
a na jeho schopnost vytvořit ve své dospělosti 
svoji funkční rodinu. Je tedy otázkou, jaký vliv 
bude mít na dítě do budoucna skutečnost, 
že jeho rodiče nedodrželi normy, týkající se 
jejich povinností vůči jejich dítěti, zvláště 
v případech, kdy jejich porušení spočívá  
v tak závažné oblasti jako je páchání násilí 
na dítěti. Samozřejmě výchova dítěte spadá 
do práv rodičů, ale pokud toto právo zneužijí  
k tomu, aby používali nepřiměřené výchovné 
prostředky či dokonce dítě týrali, je zde otázka, 
zda mají i nadále právo na to, aby dítě spadalo 
do jejich moci. S rodičovskou odpovědností je 
spojováno tzv. blaho dítěte. V rámci tohoto 
pojmu by rodičovská odpovědnost měla být 
vykonávána. Pokud se tak neděje, není tato 
odpovědnost vykonávána v souladu s právními 
(a také morálními) normami a rodiče by jí měli 
být zbaveni, případně by mělo dojít alespoň  
k jejímu omezení, a to podle závažnosti pro-
hřešků rodiče vůči jeho dítěti či dětem.
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OKÉNKO PRO DOTAZY:

Dotaz: Pokud rodiče podají návrh na vrácení rodičovské odpovědnosti, je opravdu v nej-
lepším zájmu dítěte a případně za splnění jakých podmínek, aby jim odpovědnost byla 
navrácena?

Jedná se o velmi složitý dotaz. Můžeme 
ho i dále rozvinout na otázky:

Budou rodiče, nyní žít, poučeni svými 
chybami, dělat vše pro blaho svého dítěte 
nebo se zde jedná o morální pochybení, pří-
padně psychickou poruchu, čemuž se nedá 
předejít ani do budoucna? Je vůbec možné 
se zde napravit a obnovit vztah k dítěti, nebo 
v některých situacích dokonce teprve nově 
nalézt mateřský, případně otcovský vztah  
k dítěti do takové míry, aby dítě již opětovně 
netrpělo?

Vzhledem k tomu, že pro dítě je vždy 
v jeho nejlepším zájmu, pokud je vychová-
váno svými biologickými rodiči, je nutné 
při každém jednotlivém případu zbavení 
rodičovské odpovědnosti zvážit, zda je toto 
zbavení trvalé nebo zda u rodičů nastala 
změna okolností, která by založila důvod 
pro její navrácení.

K navrácení rodičovské zodpovědnosti 
by mělo vést splnění několika důležitých 
oblastí, jakými jsou:
1. Bydlení rodičů
2. Zaměstnání rodičů a jejich hmotné za-

bezpečení
3. Užívání návykových látek, závislost na 

nich
4. Rodičovské kompetence
5. Stabilita budoucího výchovného prostředí 

pro dítě 
6. Psychický stav dítěte, citová vazba a přání 

dítěte
7. Případný znalecký posudek 
8. Dozor nad výkonem rodičovských práv  

a povinností

Zkusme se nyní věnovat každé z oblastí 
individuálně a konkrétně:

Bydlení rodičů
Důstojné bydlení rodičů včetně hygie-

nického zázemí je důležitým bodem, který 
by měl být splněn. Avšak nedostatek v této 
oblasti není důvodem, aby rodič svoji rodi-
čovskou odpovědnost nemohl znovu získat. 
Zakládá to pouze překážku toho, aby měl dítě 

u sebe a osobně se o něj staral. Stejného 
názoru jsou zde i soudy a veřejný ochránce 
práv. „Materiální nedostatek nebo špatné 
bytové podmínky rodiny by neměly být pro 
orgán sociálně-právní ochrany dětí důvo-
dem pro návrh na nařízení ústavní výchovy  
a v žádném případě ne pro návrh na zbavení 
rodičovské zodpovědnosti.“ (cit. zdroj: Závě-
rečné stanovisko Veřejného ochránce práv 
České republiky, sp. zn. 487/2003/VOP/TL)

Zaměstnání rodičů a jejich
hmotné zabezpečení

Rodič je povinen zajistit svému dítěti 
hmotné zabezpečení natolik, aby byl scho-
pen dítě uživit, ošatit a aby nestrádalo ani po 
materiální stránce. Nejčastějším způsobem, 
jak dosáhnout získání finančních prostřed-
ků, je samozřejmě zaměstnání, za které je 
vyplácena mzda či plat. Dalšími způsoby 
získání finančních prostředků, které ovšem 
budou spíše výjimečné, jsou například renty, 
podpora od prarodičů či jiných příbuzných, 
případně úspory. Jednou z možností je sa-
mozřejmě i sociální systém státu, který by 
neměl být jediným zdrojem příjmu, na který 
by se rodiče měli spoléhat na delší časové 
období. 

I zde by toto nemělo být jediným dů-
vodem pro nenavrácení rodičovské odpo-
vědnosti. Pokud rodina nebude schopná 
zabezpečit po finanční stránce svůj chod 
nebo v případě, že se přespříliš zadluží, může 
toto vést i k rozpadu rodiny, případně také  
k odebrání dětí do náhradní péče. Děje se tak 
v případech, kdy rodiče již nejsou schopni 
zajistit dětem ani základní potřeby (strava, 
ošacení, bezpečné bydlení), a to nejčastěji 
po exekuci majetku.

Užívání návykových látek, 
závislost na nich

Závislosti na alkoholu či drogách jsou 
závažným problémem pro znovuzískání 
rodičovské odpovědnosti. Hlavním důvod 
spatřujeme v problému se o dítě postarat 
a zajistit tak jeho potřeby v době, kdy je 

rodič pod vlivem návykové látky či v opilos-
ti. I mimo tyto stavy může být pro rodiče 
problém plně plnit své povinnosti, které 
mu z rodičovské odpovědnosti vyplývají.  
V neposlední řadě musí jít rodič svým chová-
ním dítěti příkladem, což mu nařizuje také 
zákon ve svém § 884 nového občanského 
zákoníku, kdy toto chování se neslučuje  
s touto povinností.

Největším problémem u závislých ro-
dičů je, že nedokáží zajistit dítěti stabilní 
prostředí a trpí častým střídáním nálad. 
Společně se samotným kontaktem ve stavu, 
kdy je rodič ve změněném stavu vědomí, 
děti traumatizuje a vzbuzuje v nich úzkost  
a strach. Závislí rodiče také nedokáží zajistit 
dětem dostatečnou bezpečnost, kdy by 
rozhodně neměli nechávat návykové látky  
v jejich dosahu, stejně jako další nebezpeč-
né pomůcky a materiál, často se v obydlí 
také střídají lidé se stejnými „zájmy“. Zá-
vislí rodiče především upřednostňují svoje 
potřeby před potřebami dítěte, které po-
třebuje hlavně stabilní prostředí a režim.  
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že pokud je  
u rodiče zjištěna jakákoliv závislost, nemělo 
by mu být dítě navráceno, neboť hrozí, že 
rodič nebude schopen vykonávat řádně svoji 
rodičovskou odpovědnost a dítě může být 
velmi ohroženo ve svém vývoji.

Rodičovské kompetence
Rodiče by měli disponovat výchovnými 

schopnostmi a měli by mít zodpovědnost 
za své dítě. Je potřeba, aby rodičovská 
odpovědnost byla vykonávána v nejlep-
ším zájmu dítěte a aby dítě nestrádalo po 
žádné stránce. V případech, kdy se jedná  
o navrácení rodičovské odpovědnosti, by 
se mělo posuzovat zejména chování rodičů 
za doby, kdy jí byli zbaveni. Bude se jednat 
zejména o úsilí, které rodiče vynakládají na 
to, aby jim byla rodičovská odpovědnost 
navrácena, zda děti navštěvují, zajímají se  
o jejich zdravotní stav, školní docházku, vě-
nují se jim ve volném čase, zda se snaží spolu-
pracovat s některou z odborných organizací 
či vyhledali jinou odbornou pomoc, která jim 
pomáhá odstranit důvody, pro které jim byla 



13

jejich rodičovská odpovědnost odejmuta. 
Také je zde potřeba zvážit, zda mají rodiče 
předpoklady pro správný výkon práv a povin-
ností ve vztahu k dětem, zda jsou schopni 
je plnit a jsou schopni se o dítě postarat  
a zajistit jejich bezpečnost. Zejména musí 
být schopni o dítě řádně pečovat a dbát  
o jeho citovou, rozumovou i mravní výcho-
vu. Při posouzení rodičovských kompeten-
cí, zejména výchovných schopností rodičů  
a předpokladů k plnění jejich rodičovské 
odpovědnosti je možné také vycházet  
z posudků, které vypracovávají např. cen-
tra psychologicko-sociálních poradenství, 
odborníci – lékaři, psychologové, psychote-
rapeuti či soudní znalci z oboru zdravotnictví 
či psychologie apod. 

V případě, že jsou výchovné schopnosti 
rodičů minimální a nedostačující a míra 
jejich odpovědnosti ve vztahu k výchově je 
podprůměrná, rodiče nejsou schopni v plné 
míře plnit rodičovskou odpovědnost a pobyt 
dítěte s nimi představuje riziko ohrožení 
zdraví a života dítěte, je nutné v těchto 
případech upřednostnit zájem dítěte před 
návratem do původní rodiny, která by mu 
nezajišťovala zdárný vývoj. 

Stabilita budoucího 
výchovného prostředí pro dítě

Tento bod úzce souvisí s bodem jedna, 
týkající se bydlení. Je třeba, aby dítě vědě-
lo, že se má kam vracet, že má někde svoje 
prostředí, neboť toto by mu mělo dávat pocit 
bezpečí a jistoty, což je pro dítě velmi důle-
žité. Pod tento bod také zařazujeme školní 
docházku, která je dalším prostředím, které 
by dítě nemělo často měnit, a měla by pro 
dítě znamenat každodenní rituál. Rodiče by 
měli být schopni zajistit pravidelnou docház-
ku dítěte do školy. 

Samozřejmě se zde musí přihlížet k dal-
ším okolnostem, zejména k povolání rodičů. 
Pokud povolání rodičů vyžaduje časté změny 
místa bydliště, nemůže toto být důvodem 
pro odepření navrácení rodičovské odpo-
vědnosti. Pro změnu rozhodnutí týkající 
se dosavadního výchovného prostředí dětí 
je také důležité zhodnotit zájem dětí na 
navrhované změně i přístup rodiče. Pro-
blém ve změně rozhodnutí může být také 
nedostatečná záruka, že by rodič zůstal  
s dětmi v České republice, a tím podstatným 
způsobem změnil stabilní prostředí, v němž 
dítě dosud žilo.

Psychický stav dítěte, citová
vazba a přání dítěte

Zde by měl být posouzený celkový ak-
tuální psychický stav dítěte. Měly by býti 
také zohledněny citové vazby, které má dítě 
k rodičům (pokud má), jeho závislost na 
nich. Posoudit, zda je pro dítě lepší být 
s rodičem nebo zda jsou jejich vzájemné 
vztahy poškozeny takovým způsobem, že 
je pro dítě lepší být umístěno do jiné vý-
chovy než do výchovy jeho biologických 
rodičů. Mělo by zde být dítě také vyslechnuto  
(o možnostech vyslechnout dítě, píšeme 
níže) a mělo by být přihlédnuto k jeho názoru 
a přání v závislosti na jeho věku. Soud přihlíží  
k názoru dítěte v závislosti na jeho rozumové  
a mravní vyspělosti. Toto je také upraveno  
v § 867 nového občanského zákoníku. Neměl 
by se zkoumat pouze vztah dítěte k rodičům, 
ale také vztah, který má rodič k dítěti. Zda 
jejich touha po navrácení rodičovské odpo-
vědnosti nemá nějaké skryté, nevhodné či 
účelové prvky. Pokud je dítě schopno for-
mulovat svůj názor, je třeba jej vyslechnout. 
Pro české soudy plyne zjištění názoru dítěte 
především z čl. 12 Úmluvy, jež je vtěleno  
v § 100 odst. 3 OSŘ. Toto je upraveno také  
v Evropské úmluvě o výkonu práv dětí, jež 
byla přijata dne 25. ledna 1996 ve Štrasbur-
ku a Českou republikou byla ratifikována dne 
7. 3. 2001 s platností pro ČR od 1. 7. 2001. 

Případný znalecký posudek
Minimálně v případech, kdy došlo ke 

zbavení rodičovské odpovědnosti z důvodu 
násilí na dítěti, by měli rodiče podstoupit 
vyšetření odborníkem z oblasti psychologie 
(někdy i psychiatrie). Zejména jde o zjiš-
tění psychického stavu rodiče, jeho sklony  
k násilí a agresivitě a jeho psychické vyrov-
nanosti. Je v zájmu bezpečnosti dítěte, aby 
rodič, který mu ublížil již v minulosti, toto 
nezopakoval. Případné agresivní sklony by 
právě psychologické vyšetření mělo buď 
vyloučit, nebo potvrdit a mělo by se tak tedy 
stát jedním z důvodů, které by případně za-
bránily tomu, aby rodič získal své dítě zpět. 
Znalci z oboru psychologie vyšetřují rodiče 
i dítě z několika aspektů. Jsou jimi obecná 
psychopatologie, psychologická hlediska 
rodičovských schopností (např. motivace, 
disciplína), aktuální rozvodová situace  
v případech rozvodů a z aspektu instrumen-
tálních složek snahy najít pro dítě nejlepší 
řešení, kdy nejdůležitějším hlediskem je 
zde tzv.“ koncept nejlepšího zájmu dítěte“.

Dozor nad výkonem 
rodičovských práv a povinností

Samozřejmostí je zde dozor sociálních 
pracovnic z orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí, které by měly rodiny po navrácení rodi-
čovské odpovědnosti navštěvovat a dohlížet 
na správný výkon rodičovských práv a povin-
ností a v případě pochybností zasáhnout ve 
prospěch dítěte tak, aby bylo v bezpečí a aby 
nebyl ohrožen jeho vývoj.

Při všech rozhodnutích je důležité 
sledovat přání a názor dítěte a na toto 
v nejlepším zájmu dítěte reagovat.

VLASTNÍ NÁZOR DÍTĚTE V RODINĚ

Před rozhodnutím, které se dotýká 
zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše 
potřebné, aby si mohlo vytvořit 
vlastní názor a rodičům jej sdělit, 
je-li toho dítě schopno.

Názoru dítěte rodiče věnují patřič-
nou pozornost a berou názor dítěte 
při rozhodování v úvahu.

VLASTNÍ NÁZOR DÍTĚTE U SOUDU

NOZ ukládá soudu povinnost poskyt-
nout dítěti informace o záležitostech, 
které se dotýkají zájmu dítěte, aby si 
mohlo vytvořit vlastní názor a tento 
sdělit.

Nově se zavádí hranice 12 let věku 
dítěte, kdy takové dítě musí soud vždy 
osobně vyslechnout. Dítě mladší bude 
vyslechnuto prostřednictvím orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí nebo 
jiným vhodným způsobem.

Nic ale nebrání soudu, aby vyslechl  
i dítě mladší 12 let osobně, je-li podle 
zjištění soudu takové dítě schopno in-
formace náležitě přijmout, vytvořit 
si vlastní názor a tento soudu sdělit.

Soudu se ukládá povinnost věnovat 
názoru dítěte patřičnou pozornost!
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KNIHOVNIČKA:

ROZHOVOR S ...:

V této rubrice se můžete pravidelně setkávat s doporučeními na autory, kteří píšou čtivé a zajímavé knihy  
ze života našich dětí a rodin. 

Dnes mi dovolte, abychom Vás seznámili se současnou českou autorkou, pěstoukou a adoptivní mámou  
RNDr. Miloslavou Striovou. Této autorce vyšla v roce 2013 v nakladatelství Portál její autorská prvotina, kniha 
Děti, které se rodí v srdci. 

„Poněvadž jsme toužili žít jako každá jiná 
rodina a nemohli jsme mít vlastní děti, tak jsme 
přijali děti do adopce. Řekli jsme si: ‚Tak a teď 
jsme jako každá jiná rodina.‘ Mýlili jsme se.“  

Knížka vypráví o dětech, které se naro-
dily v srdci svých náhradních rodičů, které si 
do života přinesly různé problémy a gene-
tickou zátěž. Život s nimi nebyl a není pro-
cházkou růžovým sadem a knížka popisuje 
„jiné“ rodičovství s otevřeností a zároveň 
v sobě nese naději pro všechny, kdo by rádi 
dítě osvojili nebo přijali do pěstounské péče 
a bojí se, zda to zvládnou. Kniha je retro-
spektivou, ohlédnutím za dvěma desítkami 
let rodinného života rodičů a jejich adop-
tivních dětí a dětí, které rodina přijala do 
pěstounské péče. Manželé Striovi postupně 

přijali do své rodiny osm dětí. Kniha osloví 
zájemce o skutečné příběhy pěstounských  
a adoptivních rodin.

RNDr. Miloslava Striová vystudovala 
odbornou matematiku se zaměřením na 
statistiku, po ukončení studií pracovala 
jako programátorka. Své profesní zaměření 
však opustila a nyní se stará o děti, které  
s manželem přijali do náhradní rodinné 
péče. S manželem Kamilem adoptovali tři 
děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. 
U jednoho přijatého dítěte se projevila zá-
važná forma autismu. Díky zázemí manžela 
a přijatých dětí se v současné době zapojuje 
do aktivit neziskových organizací působících 
v oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje 
se na medializaci náhradní rodinné péče  
a života s handicapovaným dítětem.

V této rubrice pravidelně realizujeme rozhovor se zajímavým člověkem, kterému je oblast náhradní péče blízká, 
který se v ní pohybuje a který o této oblasti ví hodně. Pište nám Vaše náměty zajímavých lidí, se kterými byste 
se chtěli v této rubrice setkávat.

V dnešním čísle přinášíme rozhovor s autorkou knihy Děti, které se rodí v srdci, RNDr. Miloslavou Striovou. 
Článek, který zde uvádíme zrealizovala paní Hana Strnadová a uvedla ho na webových stránkách 
http://www.munimedia.cz. 

Na jednapadesátiletou Miloslavu Stri-
ovou volá „mami“ osm dětí. Rozšiřovali 
s manželem postupně dům i místo ve své 
náruči. Adoptovali si tři děti a dalších pět 
přijali do pěstounské péče. Striová nechala 
práce na finančním úřadu a stala se z ní 
máma na plný úvazek. Ačkoliv dostává plat 
pěstouna, náhradní rodičovství nevnímá 
jako své zaměstnání, ale poslání. 

Skrchov – Ve vesnici u Letovic byd-
lí desetičlenná rodina Striových. „To jsou 
naše děti,“ ukazuje náhradní máma na fot-
kách v obývacím pokoji svých osm ratolestí  
a začíná vyprávět příběh o jejich roubová-
ní. „V dětství jsem nesnila o velké rodině 
ani o domácích pracích. Vystudovala jsem 
odbornou matematiku a chtěla jsem se vě-
novat své profesi,“ vzpomíná s úsměvem 

na původní plány. Ve světě čísel dlouho 
nezůstala. „Když jsme po svatbě zjistili, že 
nemůžeme mít vlastní děti, rozhodli jsme se 
pro adopci,“ vypráví o prvním osvojení před 
třiadvaceti lety. 

„Nevěděli jsme, jaké to bude přijmout 
cizí dítě, ale nadšení z prvního syna bylo 
mnohem větší než pochybnosti,“ říká s ra-
dostí Striová.



15

Záhy následovala druhá a třetí adopce. 
„Když jsme si chtěli osvojit čtvrté dítě, na-
bízeli nám holčičku, která ale nebyla právně 
volná. Mohli jsme ji proto přijmout do pěs-
tounské péče, ale ne do adopce,“ líčí náhrad-
ní máma začátek své role coby dlouhodobé 
pěstounky. V náhradním rodičovství našla 
životní poslání a místo plánovaného návratu 
do původního zaměstnání se s manželem 
rozhodli dát domov více dětem. K třem adop-
tovaným synům a jedné pěstounské dceři 
přijali další čtyři děti do pěstounské péče. 
„V křesle finančního úřadu mě nahradil ně-
kdo jiný, na pěstounství se ale fronty nesto-
jí,“ komentuje situaci Striová.

Podle ní v sobě náhradní rodičovství 
skrývá způsob života odlišný od ostatních 
rodin, ale také v mnohém zajímavější.  
„Je pro mě radost, když dítě přijímám  
a vidím, jak nabývá jistotu a rozkvétá,“ říká 

šťastně osminásobná máma a vybavuje si 
hřejivé chvíle. „Děti měly namalovat nebo 
napsat, co je pro ně nejdůležitější a pro ty 
naše to nebylo nic materiálního, ale rodi-
na. Uvědomují si, že to není samo sebou,“ 
vzpomíná na třídní schůzky, kde jí učitelka 
ukazovala dětské výtvory.

Za nejtěžší považuje Striová nepřed-
vídatelnost. „Některé děti mají impulzivní 
chování. Musíme být ve střehu, nevíme, co 
se kdy stane. Potýkáme se také s kritikou  
a nepochopením ze strany okolí,“ pozname-
nává se zklamáním v hlase. Do jejich rodiny 
přicházely děti, které se narodily s genetic-
kou zátěží a do života vstupovaly s různými 
problémy. Z ústavní péče si navíc odvážely 
citovou deprivaci. U pěstounské dcery Petry 
se objevila těžká forma autismu. Ve čtrnácti 
letech je stále na úrovni dvouletého dítěte. 
„Nejčastější dostávám od lidí otázku, jestli 

to dělám pro peníze. Moje odpověď zní, ať 
si jdou o pěstounskou péči podat žádost,“ 
říká smířeně.

Rodinný příběh Striová zaznamenala 
v knížce Děti, které se rodí v srdci a o zkuše-
nosti se dělí i při své nové profesi. Pracuje 
na částečný úvazek v neziskové organizaci 
Trialog, kde doprovází dlouhodobé i pře-
chodné pěstouny. „Pěstouni na přechodnou 
dobu se starají o dítě po dobu, kdy se pro něj 
hledá vhodná rodina. Jsou v pohotovosti  
a musí být schopní ze dne na den přijmout 
dítě. Nedávno jsem jela jako doprovod pro 
pětidenní miminko do porodnice,“ rozplý-
vá se při vzpomínce na novorozence Stri-
ová. Práce ji baví a naplňuje. Může se dělit  
o zkušenosti získané na cestě, kterou si 
s manželem prošla.

(zdroj: http://www.munimedia.cz/prispevek/kdyz-se-deti-
-rodi-v-srdci-9097)

DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Organizace DOMINO cz, o.p.s. jako pově-
řená osoba dle zák. č. 359/1999 Sb., o soci-
álně-právní ochraně dětí, umožňuje pěstou-
nům uzavírat Dohodu o výkonu pěstounské 
péče v souladu s výše uvedeným zákonem, 
jež typem odpovídá veřejnoprávní smlouvě. 

V organizaci se zaměřujeme na spolu-
vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí  
v náhradních rodinách ze Zlínského, Morav-
skoslezského a Olomouckého kraje prostřed-
nictvím setkávání, doprovázení, poradenství 
a vzdělávání. 

Pěstounství vnímáme jako službu dítěti 
a společnosti. Pěstounství, ale i adoptivní 
rodičovství by mělo být doprovázené a pod-
porované kvalitními odbornými službami. 

Dětem, pěstounům a adoptivním rodičům 
ze Zlínského, Moravskoslezského a Olomouc-
kého kraje poskytujeme podporu a pomoc 
prostřednictvím následujících služeb a aktivit, 
které si vybírají podle svých potřeb a možností. 

U pěstounů je využití služeb podmíněno 
uzavřením Dohody o výkonu pěstounské 
péče, díky níž získáváme na zajištění služeb 
finanční prostředky od státu. Pěstounům 
nabízíme uzavření této dohody. Dohoda je 
základem pro to, aby pro každé dítě (rodi-
nu) vznikl ve spolupráci naší organizace  
a pěstounské rodiny unikátní způsob za-
jištění podpory a potřebných služeb, který 
zohledňuje individuálně jedinečnost ka-
ždého dítěte a stejně tak i potřeby každé 

pěstounské rodiny. V této Dohodě je sta-
noven rozsah služeb, podmínky spolupráce  
a zodpovědnost všech zúčastněných. 

Pěstouni, kteří uzavřeli Dohodu o vý-
konu pěstounské péče s OSPOD či jinou or-
ganizací, a některou naši službu by přesto 
rádi využili, se na nás také mohou obrátit, 
ale bude třeba vyjednat podmínky využití 
služby (zejména finanční) u nás s „jejich“ 
doprovázejícím subjektem.

 
Naše činnosti jsou směrem k vám následující:
• doprovázení při výkonu náhradní rodinné 

péče (min. 1x za 2 měsíce konzultace) 
• poradenství (sociální, psychologické, 

speciálně-pedagogické)
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• pomáháme při kontaktu dětí s jejich 
biologickými rodiči

• pomáháme při komunikaci s dalšími sub-
jekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, 
pedagogicko-psychologické poradny, atd.)

• nabízíme vzdělávání, odlehčení pro ná-
hradní rodiny formou odpoledních, ví-
kendových a týdenních aktivit, pravidelné 
činnosti dobrovolníka s dítětem přímo  
v rodině či mimo ni (včetně bezplatného 
doučování dětí)

OKÉNKO NEJENOM PRO DĚTI

• sociální služba pro rodiny, které se potý-
kají s dluhy, hrozí jim ztráta bydlení, jsou  
v akutní krizi a hrozí rozpad náhradní 
rodiny 

Informace o službách a uzavírání Dohod 
o výkonu pěstounské péče Vám poskytneme 
každý všední den od 7,00 do 15,00 na tel.: 
734 602 177 nebo e-mailu: info@idomino.eu

Pokud byste se chtěli dozvědět více  
o našich službách, neváhejte nás kontaktovat, 
domluvíme si osobní schůzku, na které Vás se 

službami seznámíme podrobněji. Schůzka 
může proběhnout v našich prostorách, nebo 
po dohodě na jiném pro Vás vhodném místě. 
Dozvíte se také, za jakých podmínek je možné 
služby využívat a také zda aktuálně máme 
kapacitu na poskytování služby Vaší rodině. 
Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

Poskytované služby jsou zdarma, při 
naší práci se řídíme zákonem o sociálně-
-právní ochraně dětí a zákonem o sociálních 
službách.

 „Babi se zajíčkem můžeš spát ty, já ti 
ho půjčím.“ 

„No to jsou věci k nevíře, tak babi bude 
spát se zajíčkem. To se mám.“  

„Jsem hodná, že babi, a budeš mi vy-
právět pohádku?“ 

„Tak ty bys chtěla pohádku? A kde mám 
toho zajíčka, vidím ho ležet vedle tebe. Sliby 
se mají plnit. Šup s ním ke mně! Pojď zajíčku, 
dnes budeš spát s babi. A za toho zajíčka ti 
zazpívám ukolébavku.“ 

„Babi, néé, povídej mi o zvířátkách.“ 
„Dobře, povím ti o zvířátkách z lesa, 

medvědici a malém medvídkovi a ty počítej 
na svých prstech zvířátka, ať se nám žádné 
neztratí.“

„Pěkně si lehni, dej si hlavičku na pol-
štář a poslouchej.“

Zuzanka se umoudřila a uložila se mezi 
svá zvířátka a babička začala vyprávět.

Medvědice s malým medvídkem šli do 
lesa najít med. Uviděli veliký strom a v něm 
díru. 

„Podívej, Míšo, tady mohly včely naklást 
med.“

Medvědice hrábla do díry, nebylo tam 

Příběhy holčičky Zuzičky a její babičky 
začaly vznikat od raného dětství dívky, 
která vyrůstala v pěstounské péči u své 
babičky. Jsou to příběhy, které vznikaly 
tak, jak život šel, zakládají se na reálném 
podkladu situací, které se skutečně ode-
hrály v jejich životě. Možná vznikaly jako 
potřeba třídit si myšlenky a pocity, anebo 

jenom tak, pro zachycení vzpomínek až 
Zuzanka vyroste.

Jsou to nejen příběhy, ale také bás-
ničky, které provází krásné ilustrace ba-
bičky, ze kterých jde cítit láska, se kte-
rou vznikaly. Jelikož se jedná o krásnou 
sbírku, tak i Vy, naši čtenáři Kolovrátku, 
se od minulého čísla můžete setkávat  

s těmito krátkými, zajímavými, ale často  
i humornými příběhy, které budou, pro 
Vás, vycházet na pokračování. 

I Vy se můžete stát součástí těchto 
příběhů, a to formou zpětné vazby. Napiš-
te…co? Svůj příběh, názor, pocity? Těšíme 
se na Vaše reakce!

Příběh druhý – pohádka O Medvědici  

nic. Hned vedle stál druhý strom. Medvědice 
s ním silně zatřásla. Za stromem spal vlk.

 „Uff, to jsem se lekl“ řekl vlk.
„Uff, to jsem se lekla“, broukla med-

vědice.
„Uff, to jsem se lekl“, pískl malý med-

vídek.
„Promiň, nechceš jít s námi, jdeme hle-

dat med?“
„Dobře“, souhlasil vlk a šli všichni tři 

dál. Medvědice našla třetí strom a v něm 
díru. Hrábla dovnitř, až stromem zatřásla. 
Byl plný mravenců, ale med žádný. Pod stro-
mem spal jezevec.

„Uff, to jsem se lekl“, zahudral jezevec.   
„Uff, to jsem se lekl“ řekl vlk.
„Uff, to jsem se lekla“, broukla med-

vědice.
„Uff, to jsem se lekl“, pískl malý med-

vídek.
„Omlouvám se, nechceš jít s námi, jde-

me hledat med?“
„Dobře“, souhlasil jezevec a šli všichni 

čtyři dál. 

A odtud to už znáte….
Medvědice zpozorovala čtvrtý strom 

a v něm díru. Hrábla dovnitř, až stromem 
zatřásla. Na stromě spala sova. 

„Hůůůůf, to jsem se lekla“. 
„Uf, to jsem se lekl,“ zahudral jezevec.
„Uf, to jsem se lekl“, řekl vlk. 
„Uf, to jsem se lekla,“ broukla med-

vědice. 
„Uf, to jsem se lekl,“ pískl malý med-

vídek.
„Sovo, pojď také s námi,“ a šlo jich 

pět. Přišli k řece. „Když jsme nenašli med, 
alespoň se napijeme.“ První hrábla tlapou 
do vody medvědice. Na kameni seděla žába. 
„Kvááák, to jsem se … a dalších zvířátek už 
nebylo třeba…

Zuzanka spala a ze snu se usmívala…
„Tak, to byl den, veselo až příliš,“ řekla 

si babička a šla uklidit. Však ráno se bude 
jistě chtít Zuzanka podívat po vesnici a kdoví 
co ještě. 

Sotva očka otevřela, už se těšila, koho 
uvidí, Denisku, nebo Verunku, Kristýnku 
nebo Libora? Libor je moc velký, raději Filipa, 
nebo Lucinku? Nejradši všechny. Ale až na 
pískovišti se potkaly tři holčičky – Verunka, 
Lucinka a Zuzanka. Když si pohrály, šly domů. 



17

„A babi, co dělá Verunka?“ Ptá se Zuzanka
„Nevím, možná si hraje“
 „A babi, co dělá ta druhá holčička?“ 
„Myslíš Lucinku?“ 
„Ano, Lucinku, co dělá Lucinka?“ 
„Asi poslouchá pohádku. A co budeš dělat ty, Zuzanko?“ 
„Já budu taky poslouchat pohádku!“
„Jakou bys chtěla? O Červené Karkulce, O medvídcích nebo O Koťátkách?“ 
„O koťátkách, babičko.“ 
„Ty moje malé kotě, dobře, tak poslouchej.“

Napsala a ilustrovala Božena Poláchová s vnučkou Zuzankou.

Milé děti, dnešní příběh má otevřený konec. Co byste řekly 
tomu, kdybychom vám nechaly prostor pro vaši fantazii a vy 
byste vymysleli pohádku O koťátkách, kterou nám zašlete do 
30. 11. 2015 na adresu naší redakce e-mailem info@idomino.eu 
nebo poštou na adresu DOMINO, Štefánikova 5462, 760 01 Zlín. 
Všechny děti, které nám zašlou svou pohádku, budou oceněny 
na II. Setkání pěstounských rodin v sobotu dne 12. 12. 2015.

Dovolte nám, abychom vás seznámili s ob-
lastmi poskytování poradenství naší orga-
nizací.
Poradenství probíhá na základě individuál-
ních konzultací osobně, telefonicky, emailem 
či po dohodě také přes skype.

Poskytujeme poradenství psychoterapeutic-
ké, výchovné, párové poradenství, rodinné 
poradenství, psychologické poradenství, 
psychosociální poradenství, speciálně pe-
dagogické poradenství, poradenství v tíživé 

sociální situaci, poradenství sociálně-práv-
ního charakteru, individuální poraden-
ství pro děti z náhradní péče, poradenství  
pro pěstounské rodiny, zprostředkování 
následné pomoci u odborníků, supervizní 
podporu. 

Prostřednictvím poradenské činnosti je dě-
tem, pěstounům a adoptivním rodičům na-
bízeno poskytnutí základních informací, po-
moc při jednání s úřady, sepisováním žádostí  
a návrhů např. k soudu. Dále můžeme být ná-

pomocni v orientaci v nabízených službách.  
V rámci poradenství se soustředíme na řešení 
konkrétních úskalí a problémů, reagujeme na 
specifické zakázky, se kterými děti či rodiny  
s přijatými dětmi přicházejí. 
K poradenství se můžete objednávat každý 
všední den od 7,00 do 15,00 hod. na tel.:  
734 602 177 nebo e-mailu: info@idomino.eu. 
K objednání můžete taktéž využít svého 
klíčového pracovníka z doprovázející orga-
nizace, který Vám ochotně podá všechny 
potřebné informace.

PORADENSTVÍ:

Pro všechny klienty z oblasti náhradní péče je k dispozici také telefonická nonstop poradenská linka organizace, která je bezplatná  
a její provoz je nepřetržitý. Nonstop linku obsluhují pouze odborní pracovníci naší organizace, kteří jsou připraveni poskytnout klientům 

okamžitou radu v aktuální nepříznivé situaci. NON STOP LINKA - tel. 800 888 942

NON STOP LINKA:
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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

V této rubrice Vás budeme s jednotlivými Standardy srozumitelnou formou 
seznamovat. V minulých číslech jsme Vás seznámili se standardy, které se 
zabývají vyřizováním a podáváním stížností, a dále s pravidly a postupy 
stanovující odmítnutí poskytování sociálně-právní ochrany. V dnešním čísle 
se budeme zabývat standardem č. 4 - Informovanost o výkonu sociálně – 
právní ochrany a činnosti pověřené osoby

Od 1. 1. 2015 je dle vyhlášky Minister-
stva práce a sociálních věcí č. 473/2012 
Sb. každá pověřená organizace pracující 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do-
držovat standardy kvality svých poskytova-
ných služeb. Celý proces standardizace má 
zajistit poskytování sociálně-právní ochrany 
dětí organizace DOMINO cz, o.p.s. v rámci 
předem vytvořených a schválených pravidel 
a postupů, nikoliv nahodile. Část obsahu  
Standardů poskytuje veřejnosti informa-
ce, jak naše organizace postupuje. Vedle 
toho Standardy stanoví závazné postu-
py pro  pracovníky, které v oblasti sociálně-
-právní ochrany poskytují služby.

Organizace DOMINO cz, o. p. s. informu-
je cílovou skupinu o poskytovaných službách 
v oblasti SPO. Předávání informací je přizpů-
sobeno cílové skupině tak, aby pro ně bylo 
srozumitelné, přehledné a dostupné.

Organizace podává informace svým  
klientům více způsoby, které odpovídají  
jejich možnostem.

• Možnosti podání informací klientům
	 	Elektronická podoba 
  Webové stránky organizace www.ido-

mino.eu, zasílání informací na e-mail 
klienta, Facebook organizace.

	 	Tištěná podoba
  Brožura organizace s informacemi  

o výkonu SPO, Newsletter, zasílání in-
formací ve formě dopisu, informační 
letáky, příspěvky v médiích.

  Tištěné informace jsou také dostupné 
na pracovištích organizace a dalších 
spolupracujících organizací (př. pra-
coviště orgánu SPOD, školy, neziskové 
organizace a další).

	 	Telefonicky
  Cílové skupině mohou být informace 

týkající se poskytování SPO sděleny te-
lefonicky, a to v rozsahu odpovídajícímu 
zájmu klienta. Klientům je k dispozici 
telefonická nonstop linka, kterou pro-
vozuje organizace DOMINO cz, o. p. s., 
na níž jim mohou být poskytnuty infor-
mace k poskytování SPO. 

	 	Osobně
  K podání aktuálních informací dochází 

při terénní práci s klientem, při jednání 
se spolupracujícími institucemi, které 
mohou informace dále předávat cílové 

skupině. Dále k osobnímu sdělení infor-
mací cílové skupině dochází na pracoviš-
tích organizace DOMINO cz, o. p. s.

  Z důvodu dosáhnutí větší informova-
nosti cílové skupiny, dochází k podávání 
informací více způsoby.

• Okruh osob, kterým se informace po-
skytují:
	 	náhradní rodiny
	 	klienti sociálně - právní ochrany
	 	laická i odborná veřejnost

Poskytování sociálně – právní ochra-
ny je vykonáváno na základě rozhodnutí 
o pověření k výkonu takové činnosti a je 
v souladu se zněním zákona 359/1999 Sb., 
o sociálně – právní ochraně dětí. Služby 
SPO jsou poskytovány v rozsahu pověření 
organizace osobám spadajícím do vymezené 
cílové skupiny. 

Organizace DOMINO cz, o. p. s. má 
písemně zpracován dokument Pravidla  
a postupy stanovující odmítnutí poskytování 
sociálně – právní ochrany.

Pravidla a postupy zpracované or-
ganizací respektují požadavky stanovené 
zákonem a nejsou v žádném ohledu diskri-
minující.

•Cílovou skupinu organizace DOMINO 
tvoří:
	 	náhradní rodiče (pěstouni, osvojitelé) 

a jejich blízcí
	 	děti v náhradních rodinách (děti v pěs-

tounské či osvojitelské péči)
	 	zájemci o všechny typy náhradní rodin-

né péče
	 	děti umístěné v náhradní výchovné péči
	 	mladí lidé opouštějící dětský domov
	 	sociálně slabé a ohrožené rodiny 
  s dětmi
	 	matky samoživitelky
	 	rizikové skupiny dětí a mládeže
	 	funkční rodiny s dětmi
	 	dle § 8 zákona č. 359/1999Sb., o soci-

álně právní ochraně dětí, každé dítě, 
které požádá „o pomoc při ochraně 
svého života a dalších svých práv“

Organizace DOMINO má za účelem na-
plnění standardů kvality sociálně-právní 
ochrany vytvořen souhrnný dokument (Pře-
hled naplňování standardů kvality sociálně-
-právní ochrany v organizaci DOMINO cz,  
o. p. s.), který mapuje naplňování standar-
dů kvality organizace. Tento dokument je 
vodítkem v provázanosti a souvislostech jed-
notlivých dílčích kritérií standardů a souvi-
sející písemné dokumentace organizace. Pro 
snadnější orientaci má organizace DOMINO 
zpracováno také Schéma písemných pravidel 
a postupů, které sleduje provázanost jednot-
livých kritérií s vnitřními pravidly, postupy  
a metodikami organizace. 

Kompletní obsah jednotlivých písem-
ných pravidel a postupů má organizace 
k dispozici v elektronické i tištěné verzi, ke 
které mají všichni pracovníci v přímé práci 
s klienty (a na vyžádání i klienti) přístup. 

Oba dokumenty pomáhají zejména no-
vým pracovníkům organizace zorientovat se 
v systému písemné dokumentace související 
se standardy kvality sociálně-právní ochra-
ny dětí. Současně jsou také informací pro 
cílovou skupinu. 
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LUŠTĚNÍ PRO VOLNÝ ČAS:
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Ano, hledáme VÁS, zájemce o náhradní rodin-
nou péči. Jste to Vy, co přemýšlíte o pěstounství 
či zvažujete adopci dítěte? Chcete poskytnout 
zázemí dětem, které vyrůstají v ústavní péči? 
Rozhodujete se, zda se pěstounem stát? Potře-
bujete znát, co Vás na této budoucí a možné 
cestě čeká? 

Jsme moc rádi, že máte zájem nabídnout místo 
ve své rodině dětem, které rodinu potřebují! 

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT A ZÍSKAT TAK 
DALŠÍ INFORMACE! 
 
bezplatná NON STOP LINKA
tel. 800 888 942

Další telefonní čísla a e-mail pro zájemce  
o náhradní rodičovství (př. pěstounství, adopci):  
577 211 809, 577 218 708, 734 602 177, e-mail: 
info@idomino.eu

Pojďte nám pomoci tvořit newsletter  
KOLOVRÁTEK. Posílejte nám Vaše náměty, 
připomínky, přání, dotazy do rubrik i příbě-
hy z Vašich životů. Pošlete nám fotky Vašich 
rodin a dětí či činností, které s náhradním 
rodičovstvím nějak souvisí. Pište na e-mail 
leona.hozova@idomino.eu nebo dopisem na 
adresu: DOMINO, Štefánikova 5462, 760 01 
Zlín. Všechny své připomínky či náměty mů-
žete osobně zkonzultovat i s Vašimi klíčovými 
pracovníky (pouze z organizací DOMINO či  
NA DLANI), kteří vše předají.

www.idomino.eu

HLEDÁME VÁS:
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