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Chronologie projektu

Diskuse k problematice pěstounské péče příbuzných

Projekt „Pěstounská péče příbuzných“ 2019

Výzkumné šetření 2020

Tvorba materiálů 2021

Pilotáže v krajích 2021 – 2022

Ukončení projektu únor 2023



Zásadní zjištění z výzkumného šetření

Jak jsme interpretovali zjištění a jakým směrem nás zjištění z výzkumu vedly 

Zásadní poznatky: > heterogenní skupina (prarodiče, tety, strýcové, sourozenci)

> stresující časový faktor

> „nepřipravenost“ na novou situaci

> chápání péče jako dlouhodobé (82% resp.)

> naprostá převaha morálních motivů nad racionální úvahou



Zásadní zjištění z výzkumného šetření

Byly identifikovány potřeby pečujících příbuzných? 

> intenzivní podpora a pomoc při rozhodování a na počátku péče o dítě 

> uspořádání informací  

> „podaná ruka“ při nutných formálních úkonech

> pomoc v konkrétních situacích (škola, puberta…)

> finanční pomoc

> přizpůsobení vzdělávání v průběhu péče



Interpretace výstupů a potřeb

Nutnost intenzivní pomoci rodině v situaci úvah o svěření dítěte do péče

Potřeba ucelených, konkrétních informací 

Konkretizace nadcházejícího období, vč. formálních úkonů

Sdílení, navázání vztahu, podpora rodiny či jednotlivých členů

Modifikace vzdělávání, vytvoření modulu vzdělávání



Doprovázení před doprovázením

Nová forma práce s rodinou pečujících příbuzných

Vytvořena metodika

Rozhodující je čas a obsah práce

Mimo to informační materiály pro rodiny i pro OSPOD

Vzdělávací modul pro pečující příbuzné



Pilotní ověření

Období 12/2021 – 10/2022

Kraje MSK, OL, JM, Pardubický, Vysočina

V MSK: CPP, Polárka, Do náruče

Další kraje: Centrum pro rodinu a děti Přerov, Trialog Brno, Amalthea Pardubice, Střed Třebíč



Výstupy z pilotáže

Celkový počet rodin: 27

Struktura rodin: 60% prarodiče 22% sourozenci  11% tety  7% jiné

Délka DPD: v průměru 2 týdny

cca 120 hodin přímé a 120 hodin nepřímé práce 

8 – 10 hodin/rodina



Výstupy z pilotáže

Reflexe klientů

100% spokojenost, informace, orientace v situaci, sdílení, podpora, dostatek času, porozumění, uklidnění se, 
téma biologických rodičů, zájem o budoucí spolupráci

Reflexe klíčových pracovníků

Vysoké hodnocení metodiky, výborný návod k práci s klienty, pozitivní zjištění k rodinám – otevřenost, velký 
zájem a snaha pomoci dítěti, navázání vztahu s rodinami

Reflexe pracovníků OSPOD

Informace o projektu (cca 90%), spolupráce s DO výborná, oceňují pomoc při práci s rodinou, časová úspora pro 
OSPOD, obsahy závěrečných zpráv z DPD významně pomohly při rozhodování, pomoc rodinám orientovat se v 
situaci, identifikace potenciálních rizik



Výstupy z pilotáže

Finanční náročnost:

87% přímé osobní náklady 13% další náklady (doprava)

Průměr na 1 rodinu 3 000,- Kč



Výstupy z pilotáže v kostce

Potvrzení praktické použitelnosti všech materiálů vytvořených v projektu

Cílovou skupinou jsou příbuzní vytipováni jako pečující bez ohledu na formu budoucí péče

Naplnění potřeby definované samotnými klienty

Metodika práce je dobře zpracovaná, použitelná v praktické činnosti

Stěžejní význam má spolupráce s pracovníky OSPOD

Dostupnost všech projektových materiálů

Možnost ihned začít používat v práci s rodinami



Výstupy (nejen) z pilotáže - doporučení

Dále šířit DPD jako metodu práce s rodinami

Zavést DPD jako standardní postup při rozhodování o péči o ohrožené dítě

Vyřešit financování: 2 varianty

Možnost použití SPVPP

Možnost využití státní dotace (transferu) pro výkon SPOD

Pečovat o kvalitu spolupráce týmu při poskytování pomoci dítěti a rodinám



Výstupy z projektu

Zásadní odlišnost péče příbuzných a zprostředkované pěstounské péče

Nutnost i formálně tyto instituty péče o ohrožené dítě rozlišit

Pomoci pečujícím příbuzným již ve fázi úvahy o svěření dítěte do jejich péče

Modifikovat vzdělávání pečujících příbuzných (zavedení např. vstupního vzdělávacího modulu)

Akceptovat přístup příbuzných jako dlouhodobých pečujících

Změnit těžiště pomoci ohroženým dětem z koncentrace na zvyšování počtu pěstounů na podporu 
rodiny a širšího rodinného zázemí



Poděkování

Všem příbuzným, kteří se zapojili do projektu

Nadaci Sirius za finanční i celkovou podporu

Projektovému týmu a kolegům z CPP

SocioFactoru

Kolegům a kolegyním z OSPOD, z DO

Všem, kteří mají pomoc dětem jako své životní poslání



Děkuji za pozornost.

www.cepp.cz

moldrzyk@cepp.cz +420 774 007 777           

http://www.cepp.cz/
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