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SHRNUTÍ DOKONČENÉHO PROJEKTU 
 
Grantové řízení:            Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR 

Organizace:                    Sdružení pěstounských rodin 

Název projektu:            Asistovaný kontakt 

Délka projektu:             leden 2010 – březen 2011 

Výše grantu:                  279 070 Kč   

 
 
Cíle a dosažené výsledky: 
 
1. Obeznámenost subjektů SPOD a náhradních rodin s problematikou a potřebami dítěte v NRP 
Informace o službě Asistovaný kontakt byly předávány jak orgánům sociálně-právní ochrany dítěte( 
dále SPOD), tak náhradním rodinám (články v časopise Průvodce náhradní rodinnou péči, na různých 
akcích - 8 den pěstounských rodin, Mezinárodní konference Visegrádských zemí, distribuce 
propagačních materiálů, atd.)  
 
2. Spolupráce subjektů SPOD na celkovém rozvoji identity dítěte 
Propagace myšlenky i mezi neziskovými organizacemi a orgány SPOD, jejich zapojení do propagace. 
Kromě rozesílání propagačních materiálů byly realizovány osobní setkání (108 kontaktů), vedena 
odborná diskuse na téma setkávání dětí vyrůstajících v NRP se svou původní rodinou a zjišťování, 
jakým způsobem pěstouni podporují zabezpečení potřeby dítěte vědět o svém původu a zda mají 
kontakty se svou původní rodinou. Navázaná spolupráce udržovaná opakovaným kontaktováním a 
zjišťování potřeby pěstounských rodin využívat služby (231 kontaktů). 
 
3. Návazný a fungující kontakt 5 dětí či sourozeneckých skupin s biologickou rodinou 
Problém v realizaci projektu: Nedostatek uživatelů pro splnění cíle poskytování služby, realizován 
kontakt v rámci 1 rodiny. 
Realizované řešení: Navázání intenzivní spolupráce s neziskovými organizacemi a získání jejich 
zkušeností s kontakty dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou. 
Celkem bylo získáno 14 případů setkávání dítěte vyrůstajícího v NRP se svou původní rodinou. Tyto 
případy byly podrobně analyzovány pomocí kvalitativní strategie a podle vytvořených kategorií 
srovnávány. 
 
4. Individuální plán rozvoje kontaktu pro dané rodiny 
Individuální plán dítěte v rámci služby Asistovaný kontakt byl vytvořen. Postup jeho vytvoření je 
popsán v příloze Manuálu služby Asistovaný kontakt. 
 
5. Metodika a podklady pro rozvoj tohoto typu služby 
Zpracování Manuálu služby Asistovaný kontakt na základě probíhajícího asistovaného kontaktu, 
odborné diskuse nad stávající legislativou, informací získaných od subjektů SPOD, z diskutování 
problematiky s odborníky na workshopech a ze zkušeností dalších odborníků, na základě odborných 
publikací. Intenzivní spolupráce s některými neziskovými organizacemi, provedení kvalitativního 
šetření ze získaných kasuistik. 
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Celkové zhodnocení projektu ze strany Organizace: 
 
Bylo zjištěno, že povědomí pěstounů o této problematice je nedostatečné, ale v průběhu realizace 
projektu se podařilo opakovaně upozorňovat na toto téma jako aktuální a často neřešený problém, 
který může v pozdějším věku dítěte ohrozit nejen rozvoj identity dítěte, ale i stabilitu náhradní 
rodiny. 
 
V průběhu projektu se zvýšil zájem pěstounů o informace o této problematice. Informace se staly 
dostupnějšími a náhradní rodiny mohli o tomto tématu otevřeně s odborníky diskutovat. Atmosféra 
ve společnosti a i mezi náhradními rodinami ale stále není zcela nakloněná kontaktům dětí 
vyrůstajících v náhradní rodinné péči, proto je potřeba se tématu dále věnovat a propagovat jeho 
myšlenku. 
 
Pěstouni také vnímají nedostatečné mechanismy, které by jim pomohly zabránit traumatizaci dítěte 
uskutečňovanými kontakty se svou původní rodinou (soudci často nepřihlíží ke znaleckým posudkům 
dítěte a upřednostňují právo rodiče nad právem dítěte). Proto je třeba zajišťovat náhradním rodinám 
podporu při prosazování zájmu dítěte jako přednostního hlediska při zvažování vhodnosti kontaktů 
dítěte a důkladného zvažování vhodné formy kontaktů a dalších jejich důležitých podmínek.  
 
 
 
 


