„Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče
se systémy pěstounské péče ve vybraných evropských zemích
se zřetelem na:
a) výběr, podmínky, přípravu a vzdělávání pěstounských rodin
b) standard podpůrných služeb pro pěstounské rodiny“

NVF – CEKAS je řešitelem výzkumného projektu „Zmapování a porovnání vnitrostátního
systému pěstounské péče se systémy pěstounské péče ve vybraných evropských zemích se
zřetelem na:
a) výběr, podmínky, přípravu a vzdělávání pěstounských rodin
b) standard podpůrných služeb pro pěstounské rodiny“.
Tento výzkumný projekt bude probíhat od dubna do srpna 2010. Na jeho řešení spolupracují
zástupci organizací Lumos (dříve CHLG) a Amalthea o. s.
Specifikace zadání a cíle řešení dle zadávací dokumentace:
a) Zmapovat legislativu, systém a procesy náhradní rodinné péče ve vybraných zemí EU.
Tzn. specifikovat – kdo a jakým způsobem zprostředkovává náhradní rodinnou péči, jaké
jsou činnosti jednotlivých subjektů (státních, nestátních) při zprostředkování, podmínky
zprostředkování, požadavky na žadatele o náhradní rodinnou péči, proces zprostředkování
včetně lhůt (pokud jsou stanoveny zákonem, popř. obvyklá praxe) – tzn. jaké jsou vstupy,
proces a výstupy, zda žadatelé absolvují přípravný kurz (teoretická příprava, zkušenostní
příprava).
b) Zjistit, jakým způsobem je zajišťována podpůrná péče o již vzniklé pěstounské rodiny, jak
je pracováno s dítětem v pěstounské péči, s biologickými rodiči dítěte v pěstounské péči,
pomoc a podpora pěstounům, možnosti či nutnost dalšího vzdělávání pěstounů. Cílem je
získání informací z vybraných zemích EU (reprezentativní vzorek) z oblasti náhradní rodinné
péče a porovnání se systémem pěstounské péče v ČR ve snaze optimalizovat výběr a
přípravu pěstounů, zajistit odbornou podporu a doprovázení pěstounským rodinám.
Výzkum bude zaměřen na rešerše materiálů z fondu knihoven, rešerše otevřených zdrojů, na
konzultace s odborníky z vybraných zahraničních institucí (státních, nestátních) a na
brainstorming přizvaných zahraničních odborníků formou workshopu se zahraniční účastí.
Výstupem zakázky budou následující podklady a doporučení:
1)
2)
3)
4)
5)

metodický rámec systému pěstounské péče v ČR na základě mapování situace
proces dojednávání se zájemcem o pěstounskou péči, včetně přípravy,
vyhodnocení, umístění dítěte, a následné podpory a kontroly
rámec standardů pěstounské péče, principy a oblasti (= jednotlivé standardy)
vzdělávání a příprava žadatelů o zprostředkování NRP
legislativní doporučení – rámec legislativních změn pro efektivní a kvalitní systém
pěstounské péče zohledňující potřeby dětí

