Projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II
Východiska, návaznost na stávající projekt:
Tento projekt navazuje na výsledky a doporučení českého výzkumu a vychází z nich. Je
inspirován zahraničním výzkumem dobré praxe a navazuje na projekt Centra podpory
náhradní rodinné péče (realizován od roku 2011 – 2014) a rozvíjí ho. (Projekt vycházel z cílů
Centra podpory, o. p. s., jednalo se především o podporu zkvalitnění metod práce v oblasti
NRP a získání a udržení vysokého know-how v této oblasti, spojeného se zavedením příkladů
dobré praxe z českého a zahraničního výzkumu pro obecné užití v České republice).

Cíle projektu:
Cíl 1: Navrhnout model podpory osvojitelských rodin
•

Cílem aktivity č. 1bylo navrhnout model podpory osvojitelských rodin na základě
zjištění z fungování osvojení v Dánsku, Anglii a popisu současného stavu osvojení v ČR.
Model osvojování byl zpracován sociologem Mgr. Janem Palečkem na základě tří
schůzek expertní skupiny tvořenou 7mi odborníky na dané téma a 4mi odborníky
z projektového týmu. Tento Model vychází ze zpracovaných výzkumných zpráv
„Osvojování v Anglii a v Dánsku“ a „Osvojování v České republice“ a právních analýz
„Právní analýza osvojení v Anglii a Dánsku“ a „Právní analýza osvojení v České
republice“. Model obsahuje potřebu změny, problémy a navrhovaná opatření pro
zlepšení procesu osvojování v České republice.

•

V rámci rozšíření projektu o výzkum v Rakousku na téma osvojování a zdravotně
znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči zpracoval výzkumník Dr. Frank Henschel
výzkumné zprávy s názvem „Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku“
a „Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku“ a advokát Mgr. Filip Vyskočil vytvořil
„Právní analýzu osvojení a náhradní péče o zdravotně znevýhodněné děti v Rakousku“.

•

Dále nad rámec projektových aktivit byl zpracován psycholožkou PhDr. Veronikou
Buriánovou odborný text „Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální
výchovy na vývoj dítěte“ obsahující vliv institucionální výchovy v raném dětství na další
vývoj (české a zahraniční výzkumy, teorie attachmentu a poznatky z neurověd).

Cíl 2: Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti
•

Cílem aktivity č. 2 bylo navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně
znevýhodněné děti v ČR na základě zjištění o náhradní rodinné péči pro zdravotně
znevýhodněné děti v Dánsku, Anglii a popisu současného systému náhradní rodinné
péče o zdravotně znevýhodněné děti v ČR. Model náhradní rodinné péče pro děti se
zdravotním znevýhodněním byl zpracován výzkumníkem Mgr. Janem Palečkem na
základě dvou schůzek expertní skupiny tvořenou 7mi odborníky na dané téma a 4mi
odborníky z projektového týmu. Tento Model vychází ze zpracovaných výzkumných
zpráv „Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a Dánsku“ a „Děti s postižením
v náhradní rodinné péči v České republice“ a právních analýz „Právní analýza zdravotně
znevýhodněných dětí v Anglii a Dánsku“ a „Právní analýza zdravotně znevýhodněných
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dětí v České republice“. Model je návrhem pro zlepšení situace zdravotně
znevýhodněných dětí v náhradní rodinné péči v ČR.
Cíl 3: Rozvoj komunikace a spolupráce mezi OSPOD a neziskovými organizacemi v oblasti
náhradní rodinné péče
•

Cílem aktivity č. 3 byl rozvoj komunikace a spolupráce mezi KÚ, OSPOD a neziskovými
organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče. Tohoto jsme dosáhli uspořádáním 13-ti
setkání s účastí OSPOD a neziskových organizací, kterých se zúčastnilo 263 účastníků
(141 ze státních institucí a 122 z nestátních neziskových organizací). Ze setkání, která
se realizovala v období březen až červen 2016, jsme zpracovali zprávu „Závěrečná
zpráva ze setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP ve 13 krajích
České republiky“, výstupy za jednotlivá setkání v krajích a vyhodnotili jsme zpětné
vazby za jednotlivá setkání. Nad rámec projektových aktivit zpracovala PhDr. Mgr. Lada
Furmaníková, Ph.D. proces transformace ve Zlínském kraji s názvem „Příběh změny
v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji“.

Cíl 4: Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
•

Aktivita č. 4 sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi v oblasti náhradní
rodinné péče jsme realizovali průběžnou aktualizací a doplňováním adresáře služeb a
knihovny metodik. V období březen až květen 2017 jsme na základě oslovených 113ti
organizací provedli z vybraných 53 metodik hodnocení a výběr 19ti metodik, ze kterých
Rada odborníků z praxe vybrala výsledné tři: Metodika podpůrných skupin pro děti
vyrůstající u příbuzných v pěstounské péči či adopci (Amalthea z.s.), Specifika
vzdělávání z řad příbuzných (Rozum a cit, z. s.) a Tranzitní péče (Šafrán dětem). Z těchto
vybraných tří metodik jsme v termínu 4. – 6. 10. 2017 provedli jejich školení, kterého
se zúčastnilo 38 osob.

•

Dále jsme v rámci této aktivity na základě „Analýzy potřeb rodin s osvojeným dítětem“,
kterou nad rámec projektových aktivit zpracovala PhDr. Veronika Buriánová. vytvořili
Metodiku Adopčního centra - Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou. Metodika
byla nadále ověřována v praxi, konzultována s odborníky v oblasti NRP a doplněna o
doporučené připomínky oponentů. Ověřování probíhalo kvantitativní a kvalitativní
formou. Vytvořená Metodika spolu s Modelem osvojováním byla představena a
diskutována na setkání spolupracujících krajských pracovišť NRP a NNO dne 7. 6. 2018,
kterého se zúčastnilo 59 osob.

Cíl 5: Podporovat zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči
• Aktivita č. 5 Podporovat zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči jsme realizovali
rozvojem Adopčního centra, vzdělávání, sdílením zkušeností, podporou a pomocí
poskytovanou náhradním rodinám a realizací Ponton klubu. V rámci této běžné praxe
jsme průběžně poskytovali telefonické, elektronické (web. poradny, email, facebook)
i osobní poradenství, intenzivně se věnovali přímé práci s klienty formou osobních
konzultací, zprostředkováním psychologických vyšetření, psychoterapií, nácviků
dotykové terapie, arteterapií, videotréninku intervencí, realizací společných setkání a
pobytů pro náhradní rodiny (dopolední a odpolední kluby, celodenní setkání
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náhradních rodin, vedení Ponton klubu, moderovaná besedy aj.), zajištěním kurzu
filiální terapie aj. Propagaci Adopčního centra jsme prováděli realizací neformálních
setkání pro zájemce a žadatele o osvojení a pěstounskou péči „Cestou náhradní
rodinné péče“, prostřednictvím účastí na seminářích, besedách, setkáních a schůzkách,
distribucí publikací a letáků, stálou aktualizací webových stránek a facebookového
profilu, osvětou v médiích aj. Taktéž jsme průběžně spolupracovali s Asociací DAR a
byli v kontaktu s řadou státních i nestátních subjektů v otázkách podpory a rozvoje
NRP.
•

V rámci sdílení praxe a prezentování projektových výstupů jsme za dobu projektu
zrealizovali tři konference. Dne 8. 12. 2017 jsme zrealizovali konferenci Výstupů a
závěrů výzkumu na téma osvojení v Dánsku, Anglii a České republice, které se
zúčastnilo 100 osob a dne 17. 1. 2019 jsme zrealizovali konferenci Výstupů a závěrů
výzkumu na téma náhradní rodinná péče pro děti se zdravotním znevýhodněním
v Dánsku, Anglii, Rakousku a České republice, které se zúčastnilo 107 osob. Nad rámec
projektu jsme uspořádali celostátní konferenci Výstupů a závěrů setkání zástupců
OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP ve 13 krajích ČR, která se konala dne 13. 12.
2016 a účastnilo se jí 128 osob.

Výstupy Centra podpory NRP II 9/2015 – 1/2019:
Výzkum na téma osvojení v Anglii, Dánsku a České republice:
• 01_Právní analýza osvojení v Anglii
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pravni_analyza_osvojeni_v_anglii.
pdf
• 02_Právní analýza osvojení v Dánsku
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pravni_analyza_osvojeni_v_dansk
u.pdf
• 03_Právní analýza osvojení v České republice
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pravni_analyza_osvojeni_v_cr.pdf
• 04_Zpráva z výzkumu Osvojování dětí v Anglii a Dánsku
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/osvojovani_deti_v_anglii_a_v_da
nsku.pdf
• 05_Zpráva z výzkumu Osvojování dětí v České republice
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/osvojovani_deti_v_ceske_republic
e_0.pdf
• 06_Model osvojování
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/model_osvojovani_1.pdf
Výzkum na téma zdravotně znevýhodněných dětí v Anglii, Dánsku a České republice:
• 07_Právní analýza zdravotně znevýhodněných dětí v Anglii
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pravni_analyza_nahradni_pece_o
_zzd_v_anglii.pdf
• 08_Právní analýza zdravotně znevýhodněných dětí v Dánsku
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pravni_analyza_nahradni_pece_o
_zzd_v_dansku.pdf
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•
•
•
•

09_Právní analýza zdravotně znevýhodněných dětí v České republice
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pravni_analyza_nahradni_pece_o
_zzd_v_cr.pdf
10_Zpráva z výzkumu Děti s postižením v náhradní péči v Anglii a v Dánsku
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/deti_s_postizenim_v_nahradni_p
eci_v_anglii_a_v_dansku.pdf
11_Zpráva z výzkumu Děti s postižením v náhradní rodinné péči v České republice
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/deti_s_postizenim_v_nahradni_p
eci_v_cr.pdf
12_Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/model_nrp_pro_deti_zz.pdf

Výzkum na téma osvojení a zdravotně znevýhodněných dětí v Rakousku:
• 13_Právní analýza osvojení a zdravotně znevýhodněných dětí v Rakousku
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pravni_analyza_osvojeni_a_nahra
dni_pece_o_zzd_v_rakousku.pdf
• 14_Zpráva z výzkumu Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/minulost_a_soucasnost_adopcni_
praxe_v_rakousku.pdf
• 15_Zpráva z výzkumu Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/postizene_deti_a_jejich_rodiny_v
_rakousku.pdf
Kulaté stoly (2016):
• 16_Závěrečná zpráva ze setkání zástupců OSPOD a NNO
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/zaverecna_zprava_ze_setkani_zas
tupcu_ospod_a_nno_0.pdf
Metodika Adopčního centra:
• 17_Metodika Adopčního centra – Průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/metodika_adopcniho_centra_1.p
df
• 17_Ověřování Metodiky Adopčního centra
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/17_overovani_metodiky_adopcni
ho_centra.pdf
• 17_Klienti SNRP a placené služby
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/17_klienti_a_placene_sluzby.pdf
Materiály vytvořené nad rámec projektu:
• 18_Příběh změny v péči o ohrožené děti ve Zlínském kraji
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/pribeh_zmeny_v_peci_o_ohrozen
e_deti_ve_zlinskem_kraji_1.pdf
• 19_Analýza potřeb rodin s osvojeným dítětem
o 19_Příloha_1_Přehled_využití_služeb_SNRP
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19_priloha_1_prehled_vyu
ziti_sluzeb_snrp.pdf
4

o 19_Příloha_2_Bodový_přehled_témat_řešených_osvojiteli
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19_priloha_2_bodovy_pre
hled_temat_resenych_osvojiteli.pdf
o 19_Příloha_3_Rozhovory_s_pracovnicemi_SNRP
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/19_priloha_3_rozhovory_s
_pracovnicemi_snrp.pdf
•

20_Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu rané institucionální výchovy na vývoj dítěte
https://www.nahradnirodina.cz/sites/default/files/vybrane_vyzkumy_a_pozn
atky_o_vlivu_rane_institucionalni_vychovy_na_vyvoj_ditete_0.pdf

V případě zájmu o některou z publikací či informace o projektu nás prosím kontaktujte na
info@nahradnrodina.cz nebo na tel. 725 756 505.
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