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 Pomoc dětem nás spojuje už 50 let 

Specializovaná pěstounská péče 

Rádi bychom vám představili novou aktivitu SOS dětských vesniček, která má za cíl zabezpečit 
kvalitní péči svěřeným dětem a podporu a rozvoj pěstounům a pěstounkám. V rámci nového 
projektu na podporu specializované pěstounské péče SOS dětských vesniček (dále jen 
„projekt“) chceme vyvinout a vyzkoušet systém specializované pěstounské péče a nabídnout 
tak ohroženým dětem se specifickými potřebami1 kvalitní (profesionální) péči.  

Rozvoj specializované pěstounské péče je logickým pokračováním dlouhodobých aktivit SOS 
dětských vesniček, které vždy pomáhaly zajistit rodinnou péči pro ty nejohroženější děti.  

Pěstounům chceme dát příležitost rozvinout své kompetence a možnost specializovat se na 
výkon náhradního rodičovství pro děti, které jsou nějak znevýhodněny a v současné době není 
snadné pro ně najít pěstounskou rodinu.  

Díky podpoře našich dárců máme možnost nabídnout pěstounům spolupráci v projektu, jehož 
prostřednictvím se můžete vydat na cestu specializovaného pěstounství. Tato cesta spočívá 
zejména v rozvoji kompetencí a dovedností pěstounů, které pozitivně ovlivní život svěřeného 
dítěte (dětí). 

                                                           

1 Jsme si vědomi skutečnosti, že každé dítě v pěstounské péči je jedinečné a potřebuje do jisté míry specifickou péči, která 

adekvátně reaguje na jeho individuální potřeby. Pro účely projektu proto nestanovujeme uzavřenou definici specifických 
potřeb. Pro představu se může jednat např. o děti s poruchami citové vazby, děti týrané/zanedbávané/zneužívané, děti 
starší, děti se zdravotním znevýhodněním nebo duševním onemocněním  apod. 
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Čeho chceme v projektu dosáhnout?   

Hlavním smyslem projektu je zvýšit šanci i těm nejohroženějším dětem vyrůstat v rodině. 
Proto chceme: 

 partnersky podpořit pěstouny v jejich poslání a roli tak, aby každému dítěti dávali 
nejlepší možnou péči,  

 reagovat na potřeby pěstounů a dětí a nabízet jim potřebné specifické služby, 

 naučit pěstouny dovednosti a techniky, které jim pomohou být pro dítě vztahově 
léčivou osobou, 

 odzkoušet model specializované pěstounské péče v praxi. 

Kdo se může do projektu zapojit?  

Projekt je otevřený všem pěstounům2 (bez ohledu na to, jaký “druh” pěstounské péče 

vykonávají), kteří: 

 vnímají, že se starají o dítě se specifickými potřebami nebo uvažují o přijetí takového 
dítěte a chtějí tyto potřeby co nejcitlivěji naplnit, 

 chtějí být lépe připraveni na výzvy, které v pěstounství přicházejí, 

 mají chuť na sobě pracovat a rozvíjet se, 

 chtějí být nejen specialisty na péči o svěřené dítě, ale také partnery s ostatními, kteří 
se angažují v příběhu dítěte, 

 chtějí vidět posuny a změny v pěstounské péči na systémové úrovni. 

Jak se stát specializovaným pěstounem/pěstounkou? 

Projekt můžeme v současné době nabídnout pěstounům, kteří mají s SOS dětskými vesničkami 
uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče nebo dohodu uzavřou před vstupem do projektu. 

Prvním krokem ke specializovanému pěstounství je vyjádření vašeho zájmu o zapojení se do 
projektu. Po celou dobu přípravy na výkon specializované pěstounské péče i při její realizaci 
vám bude k dispozici váš klíčový pracovník, případně další pracovníci projektu. Nebudete na 
nic sami. Důležitá je pro nás ochota spolupracovat a sdílet vaše poznatky a zkušenosti. 

Klíčový pracovník SOS dětských vesniček s vámi připraví podklady pro tzv. panel, jehož členové 
posoudí, zda je ta pravá chvíle, abyste se stali specializovanými pěstouny v rámci projektu. 
Podklady budou zahrnovat: 

 stručnou charakteristiku vaší rodiny,  

 vaši motivaci, proč se chcete stát specializovaným pěstounem (pěstouny), 

 zmapování potřeb dětí, které žijí ve vaší rodině, 

 jaké jsou vaše aktuální kompetence (silné stránky, zdroje), které mohou být rozvíjeny 
v rámci specializovaného pěstounství,  

 a jaký přínos bude mít specializovaná pěstounská péče pro svěřené dítě (děti). 

                                                           

2 Pro účely projektu pěstouny rozumíme i osobně pečující poručníky nebo osoby poskytující „předpěstounskou péči“ 
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Kdo bude o zařazení do projektu 

rozhodovat? 

Na základě shromážděných podkladů 
bude váš klíčový pracovník předkládat 
žádost o zařazení do projektu tzv. 
panelu, kterého se bude účastnit také 
projektový pracovník SOS dětských 
vesniček a další odborníci v oblasti 
náhrdní rodinné péče. Panel pak 
rozhodne o vašem zařazení do 
projektu.  

 

 

Co bude účast v projektu obnášet? 

V případě zařazení do projektu jste začínajícími specializovanými pěstouny a bude s vámi 
uzavřena dohoda o provedení práce, jejíž náplní jsou následující činnosti: 

1. Práce na rozvoji kompetencí pěstouna 
● základní vstupní vzdělávání v teorii attachmentu, kontaktu s biologickou rodinou, 

případně dalších doplňkových vzdělání dle potřeb pěstounů 

● ucelený rozvoj klíčových kompetencí (bude realizováno prostřednictvím 
vzdělávání v oblastech vycházející z přístupu založeného na principech PACE - 
trpělivosti, přijetí, zvídavosti a empatii, komunikační dovednosti využívající dotyk, 
hru, verbalizaci a další) 

● individuální vzdělávání vycházející z potřeb dítěte a rodiny  

2. Vedení denních záznamů o péči o dítě  

 Strukturovaná forma popisující výkon péče a současně reflexe péče z pohledu 
pěstounů. 

3. Spolupráce při tvorbě modelu specializované pěstounské péče  

 Poskytování zpětné vazby a praktických doporučení tak, aby byl model 
specializované pěstounské péče užitečný a realizovatelný v praxi. 

Dohoda bude specifikovat rozsah vedení denních záznamů, časový rámec, způsob hodnocení 
spolupráce a finanční ohodnocení. Za odvedenou práci v rámci uzavřené dohody 
předpokládáme úhradu ve výši až 10.000,- Kč měsíčně. 
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Co se stane po ukončení projektu? 

Předpokládaný časový rozsah projektu je 2 roky a jistě vás teď napadá otázka, co bude dál po 
projektu. Naším cílem je prosazovat specializovanou pěstounskou péči v rámci systému péče 
o ohrožené děti a rodiny jako zásadní formu náhradní rodinné péče a byli bychom rádi, 
kdybychom přesvědčili odpovědné subjekty, aby se celý komplexní systém podpory 
specializované pěstounské péče stal součástí legislativy. Pro jeho prosazení je dle našeho 
názoru klíčové právě jeho vyzkoušení a osvědčení v praxi a prokázání pozitivního přínosu pro 
ohrožené děti.  

Věříme, že se rozvojem specializované pěstounské péče společně s vámi můžeme přiblížit 
našemu cíli - totiž aby opravdu každé dítě mohlo vyrůstat v rodině. 

Budeme rádi, pokud se do projektu zapojíte! 

Podrobnější informace o účasti v projetku vám poskytne a případné dotazy zodpoví: 

Lenka Gláserová, vedoucí sociální pracovnice SOS Přístav Brno 

lenka.glaserova@sos-vesnicky.cz 

tel.: 775 720 286 
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