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Preferovaná barva podkladu je bílá. 
 

Preferovaná barva podkladu u jednobarevné 
pozitivní varianty je bílá. 

Tmavá podkladová plocha u jednobarevné 
negativní varianty je povolena od 80%  

ekvivalentu tiskové černi.

Světlá podkladová plocha je povolena do 
20% ekvivalentu tiskové černi. 

Světlá podkladová plocha u jednobarevné 
pozitivní varianty je povolena do 20%  

ekvivalentu tiskové černi.

Světlá podkladová plocha fotografie (max. 
20% ekvivalentu černé) – je povolena pouze 

u plnobarevné verze.

Varianta v odstínech šedé může být použita 
výhradně na bílém podkladu. 

Preferovaná barva podkladu u jednobarevné 
negativní varianty je bílá. 

Tmavá podkladová plocha fotografie (min. 
60% ekvivalentu černé) – je povolena  
pouze u negativní jednobarevné verze.

POVOLENÉ PODKLADOVÉ PLOchY

Jedeme s Kryštofem na sedačce lanovky a pod se-
bou pozorujeme lyžaře na svahu černé sjezdovky. 
Jeden z tatínků v hrozivém padáku drezůruje 
syna: „Jak máš ty lyže!“ „Přenes váhu na špice!“ 
„Jak blbě to zatáčíš?“ „Pusť to ze svahu!“ „Zatoč!“ 
„Zase jsi spadl!“ 

„Vidíš, Kryštůfku, táta učí toho kluka správně 
jezdit.“ „Tatínku, ale ten pán není hodnej.“ Chvíle 
ticha. „ Tatínku, ty jsi hodnej.“ 

V té chvíli mě proběhlo hlavou nekonečně udá-
lostí, kdy křičím a vyčítám, protože … se strašně 
hádá, … neustále se v autě pošťuchuje, … nemá 
nachystanou aktovku, … slipy a ponožky jsou zase 
v kalhotách a ještě k tomu pod postelí, … snědl 
sám bonbóny pro všechny, … nemá odehráno 
na nástroje, … sedí u počítače a nevnímá, …

„Tatínku, ty jsi hodnej,“ asi není určeno pro mne. 
Ale možná ano. 

Kryštof mi na sedačce vytvořil náplň pro celý život. 

Pavel Šmýd,
předseda Sdružení pěstounských rodin
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Kriminalita dětí a mládeže
Počet trestných činů v ČR, které spáchali mladi-
ství a děti, povážlivě roste. Stupňuje se brutalita 
nezletilých pachatelů. Na růst kriminality má 
vliv i celospolečenské klima, funkčnost rodiny, 
vedení dětí ve škole a naplnění jejich volného 
času zájmovými aktivitami. Na vině jsou mimo 
jiné také počítačové hry, kterým se mládež a děti 
věnují i několik hodin denně. 

Zvláště ohroženými dětmi, které se mohou dostat 
na šikmou plochu, jsou děti umístěné v dětských 
domovech, ale také v náhradní rodinné péči. K to-
muto tématu jsme požádali o vyjádření odborníky.

Sylva Dvořáčková,
vedoucí brněnské poradny

Kriminalita dětí a mladistvých
„Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat!“ Cesare 
Beccaria (1738-1794), italský aristokrat, filosof 
a ekonom. Proslavil se pojednáním O zločinech 
a trestech, v němž odmítl trest smrti.

Pod pojmem ´kriminalita´ se skrývá soubor pře-
stupků a trestných činů vymezených zákonem. 
V tomto kontextu je kriminalita dětí a mladistvých 
negativním sociálním jevem, kterému by měla 
společnost věnovat dostatečnou pozornost. Jedná 
se o velmi citlivé téma, které rozděluje v současné 
době nejenom laickou, ale i odbornou veřejnost 
na dva tábory. Jedni volají po zpřísnění zákonů 
a snížení věkové hranice trestní zodpovědnosti 
mladistvých, přičemž apelují na stoupající bruta-
litu mediálně propíraných zločinů jimi páchaných. 
Druzí poukazují na nutnost uvědomovat si příčiny 
kriminality dětí a mládeže, které spatřují v celkové 
krizi společnosti a rodiny jako takové, a z toho 
vyplývající potřeby posílení prevence hlavně 
na úrovni rodiny. 

Exkurs do historie
Postavení dětí a mladistvých z hlediska trestní 
zodpovědnosti se měnilo v různých obdobích 
a společenstvích. Ve středověku se k dítěti přistu-
povalo jako k „polotovaru“ dospělého a dětství 
bylo vnímáno jako krátká doba, než jedinec za-
čne chodit a mluvit, a stane se plnohodnotným 
dospělým.  U dětí královských rodů a aristokratů  

to znamenalo opustit brzo svět dětských her 
a rychle napodobit život dospělých, včetně brzkých 
sňatků a plnění státních povinností. Děti „spo-
diny“ se brzo postavily vedle svých rodičů a vyko-
návaly různé práce. Dítě, potažmo mladistvý, bylo 
zodpovědné za činy, které páchalo, a po několik 
staletí nízký věk pachatele nebyl polehčující okol-
ností. Přihlíželo se však ke schopnostem, rozpoznat 
protiprávnost svého jednání. Až v Hrdelním řádu 
císaře Josefa I., vydaného v roce 1707, se říká, že 
pachatel, kterému ještě nebylo čtrnáct let, nemá 
být trestán smrtí a také určuje hranici dospělosti 
pro trestněprávní oblast na osmnáct let u chlapců 
a na patnáct let u dívek.

Posun v pojímání dětství jako vzácného roman-
tického období, které je třeba hýčkat, nastává 
v epoše osvícenství. Pořád jde o výsadu vyšších 
společenských vrstev, kdy se rodiče s dětmi učili 
hrát, projevovat jim lásku a city. Mělo to ale dopad 
i na pojímání trestné odpovědností dětí a mládeže, 
kdy se na dětské pachatele přestalo nahlížet jako 
na „malé dospělé“. Detailně určoval postup ve věci 
mladistvých provinilců Tereziánský hrdelní řád 
z roku 1768, ve kterém už bylo stanoveno, že děti 
do sedmi let nejsou trestně odpovědné, a mladiství 
do čtrnácti let měli trestnou odpovědnost sníže-
nou. Mladý věk do šestnácti let byl považován 
za okolnost zmírňující trest, jedinec byl však již 
plně odpovědný za své činný.

Zvláštní trestní soudnictví ve věcech mládeže, 
jehož smyslem bylo nejenom potrestání „mladých 
kriminálníků“, ale i sociálně-právní ochrana dětí, 
se začalo rozvíjet až v 19. století, napřed v Kanadě, 
pak v Evropě – Německu, Nizozemsku, Rakousku.

Zákony ve vìcech dìtí a mládeže 
v České republice 
Konečně i v Československu, ale až v roce 1931, 
nabyl platnosti Zákon o trestním soudnictví nad 
mládeží. Jednalo se na tu dobu o poměrně progre-
sivní a zdařilý zákon, který byl postaven na snaze 
provinilce primárně vychovávat a ne trestat. Zákon 
stanovil, mimo jiné, širokou škálu nápravných 
opatření a nařizoval součinnost s pracovníky soci-
ální péče. Míra trestní odpovědnosti mladistvého 
byla přímo úměrná stupni jeho vývoje a pečlivě 
se posuzovala. Trestní odpovědnost určil zákon 
na čtrnáctý rok věku a do jeho dosažení byly děti 
považovány za trestně neodpovědné, i přesto jim 
však poručenský soudce mohl nařídit výchovná 
opatření. 

Trestní zákon z roku 1950, který bez náhrady 
zrušil Zákon o trestním soudnictví nad mládeží, 
řešil situaci mladistvých delikventů jen v osmi 
bodech, kdy bylo možné upustit od potrestání 
mladistvého.  Rovněž v mnohem menší míře než 
dřívější právní úprava umožňoval individuální 
přístup vůči mladému pachateli. Zrušením daného 
zákona o trestním soudnictví nad mládeží zároveň 
došlo i ke zrušení speciálních soudů pro mládež 
a úřadoven pro soudní péči o mládež.

Znovu se Česká republika přihlásila k odkazu 
z roku 1931 a k myšlence samostatného soudnictví 
ve věcech mládeže až v roce 2003, kdy vstoupil 
v platnost Zákon o soudnictví ve věcech mlá-
deže. Podle odborníků se jednalo o zásadní krok, 
který přispěl k právní ochraně dětí a mladistvých 
v rámci ČR.

Základním koncepčním východiskem zákona je, 
stejně jako u obdobných zákonů ve světě, model 
restorativní justice (z angl. restoration – obnovení). 
Smyslem restorativní justice není potrestání pacha-
tele, ale snaha mu pomoci uvědomit si svou vinu 

a odpovědnost za způsobenou újmu, a zároveň 
si najít společenské uplatnění odpovídající jeho 
schopnostem a rozumovému vývoji. Je upřed-
nostňováno aktivní zapojení obětí trestných činů 
do řízení a jsou zdůrazňována jejich práva. 

Trestní řízení ve vìcech mladistvých
Za mladistvého považuje zákon toho, kdo v době 
spáchání provinění dovršil patnáctý rok věku 
a nepřekročil osmnáctý rok věku. V novém trest-
ním zákoně, účinném od 1. ledna 2010, byla sice 
hranice patnácti let snížena na čtrnáct, ale ještě 
než tento zákon nabyl účinnosti, byla tato hranice 
vrácena zpět na patnáct let.

Trestné činy mladistvých se nazývají provinění. 
Aby se jednalo o provinění, za které by měl být 
mladistvý stíhán, příp. odsouzen, musí toto provi-
nění vykazovat míru závažnosti vyšší než malou. 
Mladistvý musí mít vždy obhájce, a to až do doby, 
než dosáhne osmnácti let věku. Trestní kauzy 
mladistvých řeší specializovaní soudci obecných 
soudů, a do celého procesu nápravy vstupuje řada 
odborníků a institucí, především OSPOD a úřed-
níci PMS (Probační a mediační služba).

Je-li mladistvý soudem shledán vinným, neukládá 
se mu trest, ale tzv. opatření. Zákon zná tři druhy 
opatření: výchovná opatření, ochranná opatření 
a trestní opatření. 

Výchovnými opatřeními jsou: 
• dohled probačního úředníka 
• probační program 
• výchovné povinnosti – např. povinnost bydlet 

s rodičem, nahradit způsobenou škodu
• výchovná omezení – např. zákaz návštěv ur-

čitých akcí
• napomenutí s výstrahou 

Ochrannými opatřeními jsou: 
• ochranné léčení 
• zabezpečovací detence – je to vlastně ochranné 

léčení, které ale je vykonáváno v uzavřeném 
zařízení

• ochranná výchova – ukládá se v případech, 
kdy o výchovu mladistvého není dostatečně 
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postaráno, vykonává se ve zvláštních ústavech 
pro mladistvé

• zabrání věci či jiné majetkové hodnoty – týká se 
věcí, které byly získány trestným činem nebo 
věcí, které ohrožují bezpečnost

Trestní opatření:
• obecně prospěšné práce 
• domácí vězení 
• zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné spo-

lečenské akce 
• peněžité opatření 
• propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty 
• zákaz činnosti 
• vyhoštění – lze uložit jen cizincům, kteří v České 

republice nemají rodinu a nemají zde ani azyl
• odnětí svobody podmíněně odložené na zku-

šební dobu s dohledem 
• odnětí svobody nepodmíněné – lze je uložit 

jen tehdy, kdy by žádná jiná opatření nevedla 
k dosažení účelu zákona, tj. zejména k nápravě 
mladistvého

Řízení ve vìcech dìtí do patnácti let
Děti do patnácti let nejsou trestně odpovědné, tj. 
nemohou být stíhány za spáchání trestného činu. 
Pokud se dopustí jednání, které jinak nese znaky 
trestného činu, koná se řízení podle občanského 
soudního řádu (tedy nikoliv podle trestního řádu). 
V tomto řízení musí mít dítě opatrovníka (zpravidla 
jím je advokát). 

Pokud soud neupustí od uložení opatření, může 
dítěti uložit:
• dohled probačního úředníka
• zařazení do terapeutického, psychologického 

nebo jiného vhodného výchovného programu 
ve středisku výchovné péče

• ochrannou výchovu

Statistiky a trendy kriminality dìtí 
a mladistvých
Z policejních statistik vyplývá, že kriminalita 
mládeže zaznamenává od roku 2004 značný po-
kles. V roce 2004 bylo evidováno 3 734 dětí, jako 
pachatelů trestné činnosti, a 6 197 mladistvých. 
V roce 2015 tato čísla jsou téměř třetinová: 1 226 

dětí a 2 186 mladistvých. Tento trend je některými 
odborníky vnímán jako pozitivní důsledek stávají-
cího systému preventivních opatření a zákonných 
možností na poli práce s dětmi a mládeži. 

Druzí ovšem poukazují na prohlubování krize 
rodiny, na postupující trend vzniku sociálně vy-
loučených lokalit postižených chudobou, vysokou 
mírou nezaměstnanosti a koncentrací patologic-
kých jevů, a na zvýšení brutality a agrese, která se 
projevuje i v narůstající brutalitě trestných činů 
páchaných dětmi a mladistvými. Spojení chudoby 
a nefungujícího rodinného zázemí představuje 
v současné době výrazný kriminogenní faktor, 
ovlivňující kriminalitu dětí a mládeže. 

Také se poukazuje na to, že statistické údaje nic 
neříkají o latentní (skryté) kriminalitě dětí a mla-
distvých, která bývá zjištěna, ale nebývá oznámena 
odpovídajícím orgánům, a tudíž ani prošetřena 
a zaznamenána. Jedná se hlavně o případy krádeží 
dětí a mladistvých členům rodiny, v bytech zná-
mých a příbuzných, domácí násilí, kdy je nízká 
míra ochoty obětí (především rodičů) „jít s kůží 
na trh“ a ohlásit závažný čin, páchaný jejich dítě-
tem/mladým dospělým. Svou roli zde hraje stud 
obětí, pocity viny a vlastního selhání ve výchově. 

Nejčastějšími skutky podle statistik jsou krádeže 
cizího majetku, které i v průběhu let mají největší 
zastoupení mezi ostatními trestnými činy pácha-
nými dětmi i mládeží. Motivem ke krádežím bývá 
často závislost na výherních automatech, touha 
po značkovém oblečení, elektronice a závislost 
na omamných a psychotropních látkách. 

Právě z hlediska zneužívání omamných a psy-
chotropních látek byl v roce 2015 zaznamenán 
nárůst, a to jak ze strany mladistvých uživatelů, tak 
i mladistvých distributorů, s převládajícím zneuží-
váním marihuany a metamfetaminu. V porovnání 
s evropskými vrstevníky konzumuje česká mládež 
nadměrné množství alkoholu, přičemž přibližně 
u pětiny šestnáctiletých je alkohol běžnou sou-
části života. 

V posledních letech se rozšiřuje trestná činnost 
páchaná prostřednictvím internetu, například 
porušování autorských práv, přechovávání a šíření 

pornografie, či podněcování k nenávisti vůči sku-
pině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. 
Významným patologickým jevem se stávají aktivity 
dětí a mládeže v kyberprostoru bez uvědomění si 
rizik, která jsou s ním spojena. Obvyklým je zasílání 
vlastních spoře oděných fotografií (sexting), úto-
čení texty na sociálních sítích na osoby neoblíbené 
v kolektivu (kyberšikana), důvěřivá komunikace 
s blíže neznámými osobami atd. Tomu odpovídá 
i stoupající počet kriminálních deliktů páchaných 
prostřednictvím sociálních sítí, který je v součas-
nosti přetrvávajícím celorepublikovým problémem. 

Stejně jako v minulých obdobích, zvlášť rizikovou 
kriminogenní skupinou jsou děti na útěku z vý-
chovných zařízení, děti ze sociálně slabší skupiny 
obyvatelstva a dále děti, které jsou uživateli drog 
a alkoholu. 

Trestná činnost páchaná mladými jedinci se 
vyznačuje určitými specifickými rysy, kterými se 
odlišuje od trestných činů páchaných dospělými 
osobami. Mládež páchá trestnou činnost častěji 
ve skupině. Trestná činnost je ve většině případů 
páchána živelně pod vlivem momentální situace 
(převládá emotivní motivace oproti rozumové). 
Bývá typické, že si pachatelé plně neuvědomují, 
jaké následky jejich jednání zanechá na oběti, svůj 
podíl na následku zlehčují, nepřipouští si odpověd-
nost a nechápou, proč by měli být trestáni. Pokud 
mládež páchá trestnou činnost, jejímž znakem je 
použití fyzického násilí, ať už se jedná o loupeže, 
ublížení na zdraví, znásilnění či vraždy, vyznačují 
se až nepochopitelnou brutalitou. 

Faktory ovlivňující kriminalitu 
mládeže
Řada odborníků se shoduje, že významným spo-
lučinitelem delikvence mládeže je selhání rodiny, 
zejména v oblasti vytvoření podmínek pro navázání 
citové vazby (attachementu) a stabilního zázemí 
a její výchovné funkce. Děti a mladiství jako pacha-
telé trestných činů sami pocházeli z rodin, kde byly 
uplatňovány špatné výchovné styly, děti byly týrané 
a zanedbávané. V jemnějších projevech na sociálně-
-patologické chování dítěte může mít vliv i nezdravá 
komunikace rodičů, časté hádky, absence morálních 
hodnot a neschopnost rodičů je dětem předat atd. 

Dalším faktorem, ovlivňujícím kriminalitu dětí 
a mládeže, je škola a to, jak jsou v ní nastavené 
vzdělávací a výchovné procesy, řešená problematika 
sociálně-patologických jevů a spolupráce s rodiči. 

Nefunkční rodinu a nevyhovující školní prostředí 
nahrazují pak děti a mladí dospělí „partou“, ob-
vykle skupinou podobně smýšlejících vrstevníků, 
která sytí potřebu dítěte/mladistvého někam patřit, 
a která zároveň může být dalším spouštěcím fakto-
rem kriminálního chování.

Určitým novodobým problémem v otázce příčin 
kriminality mládeže může být i výrazná media-
lizace násilného jednání ve společnosti, které 
je přijímáno jako běžná součást života. Absence 
zdravé autority, která by dítěti dokázala správně 
interpretovat medializované patologické počínání 
a vedla k jeho odmítnutí, může mít za následek 
chápání kriminálního chování jako jednoho z le-
gálních způsobů řešení životní situace. 

Závěrem snad jen citát Jana Amose Komenského, 
který může být východiskem pro řešení otázek 
kriminality dětí a mládeže jako celospolečenského 
problému, jenž se dotýká každého z nás: „Má-li 
být však náprava úspěšná, musí být komplexní 
a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat 
všechno, co vzájemně souvisí, nikdy se nedosta-
nete kupředu.“ 

Použité zdroje:
• Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku na území České republiky 
v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014)/Praha, 
2016/vydalo MV ČR

• Citáty: http://citaty.net/autori
• www.trestni-rizeni.com
• https://cs.wikipedia.org/
• http://trestni-odpovednost.blogspot.cz/
• Veronika Baščíková „VÝVOJ A STRUKTURA 

KRIMINALITY MLÁDEŽE V ČR“/Univerzita 
Karlova/ únor 2011/ https://is.cuni.cz/webapps/
zzp/download/120024116/?lang=cs

• Sociologická rešerše výzkumů ke kriminalitě 
a sociálně patologickým jevům u dětí a mla-
distvých/MV/2013/ www.mvcr.cz/soubor/
sociologicka-reserse-pdf.aspx

Julija Prejsová
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Dilema při řešení agrese v rodině

Stát se obětí kriminality je nepochybně osud, 
který si nepřeje prožít nikdo z nás. Emoce, které 
oběť takového jednání prožívá, jsou o to silnější, 
je-li pachatelem trestného činu někdo blízký. 
A nejintenzivněji pak člověk, proti kterému se 
trestného činu dopustilo vlastní dítě či dítě, které 
přijal do své péče. Bohužel, i s takovými případy 
se setkáváme v poradnách Bílého kruhu bezpečí, 
na které se obrací oběti z celé České republiky. Nej-
častěji zde hledají morální a psychickou podporu, 
ale také právní informace a organizační pomoc při 
řešení nastalé situace.

Bílý kruh bezpečí je nestátní nezisková organizace, 
která již více než dvacet pět let obětem kriminality 
i v těchto situacích pomáhá. Dlouhodobě tvoří 
podstatnou část problémů, s nimiž se na poradny 
klienti obrací, situace charakteristické násilím 
mezi členy domácnosti. Pro takové jednání se vžilo 
označení „domácí násilí“. V 90. letech tvořila tato 
problematika dokonce skoro 50% všech případů, 
které poradci s klienty v poradnách řešili. Typický 
pro tento typ kriminality je blízký vztah mezi 
násilnou a ohroženou osobu a z toho vyplývající 
komplikace pro zastavení násilí.

Téma domácího násilí bývá často chybně zužováno 
pouze na násilí páchané mezi partnery, zpravidla 
pak mužem na ženě. Jak víme z praxe Bílého 
kruhu bezpečí, je takový pohled velice zužující. 
Výjimkou nejsou situace, kdy je násilí pácháno 
trans-generačně, tedy potomky na rodičích, popř. 
na prarodičích. Pěstounské rodiny v tomto ohledu 
nepředstavují výjimku. Proto bude-li v dalším 
textu řeč o rodičích či prarodičích, lze aplikovat 
stejný princip na vztah mezi pěstounem a dítětem 
v pěstounské péči.

Taktéž podoba násilí bývá zužována na dichotomii 
tvořenou psychickým a fyzickým násilím. Součást 
komplexu jednání, které můžeme označovat jako 
domácí násilí, však dotváří také další formy jako 
je například sociální či ekonomické násilí. A též 
zde nemusí být pácháno násilí pouze v rámci 

partnerského soužití. Jako příklad můžeme uvést 
jednání ze strany dětí, které používají násilí jako 
prostředek ekonomického nátlaku. Motiv pro ta-
kové jednání může představovat i drogová závislost 
nebo závislost na výherních automatech. Zde je 
situace o to nebezpečnější, že jednání agresora je 
poháněno snahou získat za každou cenu prostře-
dek k uspokojení své potřeby.

Řešení takové situace se může zdát zvnějšku jako 
snadné a obětem – najdou-li odvahu se svěřit – se 
dostává dobře míněných doporučení k zastavení 
proudu dalšího násilí. Ale při pohledu na situaci 
optikou samotné ohrožené osoby se již věc nejeví 
tak snadná. Pro „klasickou“ osobu ohroženou 
domácím násilím existuje nepřeberné množství 
překážek, které brání efektivnímu řešení situace. 
V případě partnerského násilí tyto překážky tvoří 
řada společných položek, jako je emocionální či 
ekonomická závislost, spoluvlastnictví nemovi-
tosti (někdy včetně hypotéky k této nemovitosti), 
ale také výživa a výchova dětí. Obavy a strach 
umocňuje navíc obava z případné reakce násilné 
osoby na pokus o opuštění vztahu. Tento strach je 
navíc obvykle přiživován nejrůznějšími výhrůž-
kami ze strany pachatele.

Pokud se na situaci podíváme perspektivou oběti 
mezigeneračního násilí, situace je však ještě slo-
žitější. K emocím oběti se přidává (nebo spíše je 

zesiluje) pocit studu a spoluviny za páchané násilí. 
Násilné jednání je v těchto případech nezřídka 
vnímáno jako důsledek selhání vlastní výchovy. 
Řešení situace prostřednictvím vnější intervence 
(např. ze strany orgánů činných v trestním řízení), 
proto není vyhledávanou možností. Rodiče, resp. 
prarodiče si kladou otázku, zda se případným 
oznámením násilného jednání nedopouští zrady 
proti svému dítěti či vnukovi. U starších seniorů 
se přidává obava ze ztráty sociální vazby s pečující 
osobou, která je původcem násilí. K podání trest-
ního oznámení v těchto případech proto dochází, 
pokud vůbec, až na základě reálné obavy o život či 
zdraví, tedy v nejvyhrocenější fázi násilí.

Obava o další osud násilné osoby a ze ztráty spo-
lečných vazeb v případě razantního řešení je však 
přítomna i u rodičů v produktivním věku. Bez 
ohledu na ukončení vyživovací povinnosti vůči 
svému dítěti vnímají rodiče zajištění jeho život-
ních potřeb obvykle jako svou povinnost. I proto 
nepřipouští například úvahu o jednostranném vy-
stěhování původce násilí ze společné domácnosti 
jako reálnou, ačkoliv z právního hlediska tuto 
možnost mají, a raději dál snáší agresivní výpady.

Je zřejmé, že dilema, které musí rodič v takové 
situaci řešit, není snadné. Zajímavý pohled 
v této souvislosti nabízí policejní psycholožka 
a dlouholetá členka představenstva Bílého kruhu 
bezpečí doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., která 
předkládá alternativní pohled na policejní inter-
venci do mezigeneračního násilí jako způsob, jak 
mohou (pra)rodiče svým potomkům pomoci. Bez 
včasného zásahu totiž hrozí další stupňování již 
páchaného násilí, které z povahy věci dosáhne 
v důsledku postupné eskalace následků v rovině 
více či méně závažného poranění na straně terče 
agrese, v extrémním případě až smrti. Toto jednání 
bude následně ze strany orgánů činných v trestním 
řízení kvalifikováno jako trestný čin s odpovídající 
trestní sazbou. Pokud se tedy popsanému vývoji 
násilí podaří zabránit (byť za cenu emocionálně 
obtížného rozhodnutí věc řešit cestou policejní 
intervence), má taková intervence potenciál es-
kalaci zastavit a předejít tak pozdějším závažným 
trestněprávním následkům.

Zainteresování orgánů činných v trestním řízení 
do řešení situace samozřejmě nepředstavuje jediný 
způsob, jak na dlouhodobou agresi reagovat. Je 
vhodné vždy hledat řešení odpovídající specifi-
kům daného případu. Užitečné v tomto procesu 
může být vyhledání odborné pomoci a hledání 
řešení za využití podpory nestranného odborníka. 
Umožňuje-li to situace, je žádoucí do případného 
řešení zainteresovat též širší sociální okolí.

Vyhledání pomoci nicméně nezavazuje k využití 
nabízených možností. Jedním z rysů pomoci po-
skytované v poradnách Bílého kruhu bezpečí je 
respektování (či spíše podpora) autonomie vůle 
klienta. Rozhodnutí ohledně dalšího postupu je 
tedy vždy ponecháno na samotném klientovi. 
Účelem konzultace proto není vnucení „nejlep-
šího“ řešení, ale spíše vytvoření společného plánu 
možného řešení včetně alternativ přicházejících 
do úvahy v daném případě. 

V případě zájmu o poskytnutí pomoci je možné 
využít jak osobní konzultace v některé z poboček 
Bílého kruhu bezpečí (jejich seznam je k dispozici 
na webu www.bkb.cz), tak i telefonické konzultace 
na bezplatné non-stop lince pro oběti kriminality 
a domácího násilí na čísle 116 006.

Mgr. Vladimír Vedra,
jednatel regionální pobočky  
Bílého kruhu bezpečí v Brně
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Nástroje Probační a mediační služby 
v kontextu práce s mládeží

Probační a mediační služba je státní organizace 
spadající pod resort Ministerstva spravedlnosti 
České republiky. Hlavní náplň naší činnosti před-
stavuje zajištění výkonu soudních rozhodnutí 
v případě uložení některého z možných alternativ-
ních trestů (například obecně prospěšných prací, 
podmíněného odsouzení s dohledem probačního 
úředníka či trestu domácího vězení). Za těchto 
okolností má klient povinnost s Probační a medi-
ační službou spolupracovat. V opačném případě 
by mu hrozila sankce. Další významná agenda 
spadá do fáze před soudním rozhodnutím, tedy 
relativně krátce poté, co se nějaký protiprávní 
čin stane. Zde máme ambici vytvořit aktérům 
trestního řízení prostor pro omluvu viníka vůči 
poškozenému za újmu, kterou mu způsobil, a pro 
vzájemné vyrovnání ve smyslu náhrady vzniklé 
škody. S tím je spojené aktivní zapojení poškoze-
ného do procesu řešení následků trestného činu, 
jenž se ho týká. V této fázi je spolupráce ze strany 
klientů dobrovolná. 

Našimi klienty jsou jak dospělí lidé, v kontextu 
trestního zákoníku definovaní jako starší osm-
nácti let, tak i mládež. Cílem tohoto článku podat 
přehled působení Probační a mediační služby 
při práci s druhou uvedenou skupinou. I když 
mládež představuje podstatně menší část naší kli-
entely, věnujeme práci s ní obzvláštní pozornost 
a klademe důraz na to, abychom nalezli taková 
opatření, jež do budoucna minimalizují riziko 
recidivy protiprávního jednání. V tomto smyslu 
na dalších řádcích popíšeme základní nástroje, 
které využíváme při práci s mladým člověkem, 
jenž se k nám dostane v roli pachatele. Předtím 
ale ještě doplníme, že mládeží z hlediska trest-
ního práva rozumíme soubor dvou podskupin 
klientů, jimiž jsou mladiství (děti ve věkovém 
rozmezí patnáct až osmnáct let) a nezletilí (děti 
pod patnáct let). Klíčový rozdíl spočívá v tom, že 
děti mladší patnácti let nejsou trestně odpovědné, 

a není tedy možné, aby za protiprávní jednání, 
jehož se dopustí, skončily před klasickým trestním 
soudem, který by jim uložil třeba některý z výše 
zmíněných trestů. V jejich případě se uplatňují 
speciální postupy, jež jsou upraveny příslušnou 
legislativou. Při naší činnosti se ale přesto práce 
s nezletilými klienty zásadním způsobem neliší 
od práce s mladistvými. Převážnou většinu opat-
ření, o nichž se na dalších řádcích zmíníme, je 
možné uplatnit u obou skupin. 

Z hlediska prevence recidivy protiprávního jed-
nání máme velmi dobrou zkušenost s takzvanými 
preventivními či probačními programy. Rozdíl 
mezi nimi spočívá v tom, že probační program 
podléhá akreditaci Ministerstva spravedlnosti 
České republiky a předpokládá se proto, že bude 
splňovat poměrně náročné standardy kvality. To 
ale neznamená, že „pouhé“ preventivní programy 
by byly nekvalitní. Jejich poskytovatelé mají jen 
více prostoru pro nastavení parametrů programu 
dle svého uvážení. Jak je patrné z předchozí věty, 
preventivní a probační programy neorganizují 
přímo pracovníci Probační a mediační služby, ale 
spolupracujeme při jejich realizaci s externími 
poskytovateli z neziskového sektoru. Všechny tyto 
programy mají za cíl „nastavit klientům zrcadlo“ 
a umožnit jim získat náhled na své pochybení. 
Lektoři se je snaží naučit neagresivnímu řešení 
mezilidských konfliktů, motivují je při procesu 
přijetí zodpovědnosti za pochybení, jehož se 
dopustili, a řeší s nimi také řadu dalších témat 
a problémů, s nimiž se potýkají například ve škole 
či při vztazích s vrstevníky. Pro větší názornost si 
ilustrujme obsah takového programu na konkrét-
ním příkladu z města Brna, kde naše středisko již 
více než deset let spolupracuje se spolkem Ratolest 
Brno, jenž klientům poskytuje akreditovaný pro-
bační program Změnit směr. 

Ten má tři základní části, mezi něž patří skupinová 
setkávání klientů zapojených do aktuálně probí-
hajícího cyklu programu, individuální konzultace 
klienta s lektorem, na nichž si účastník programu 
může sám vymezit témata, o kterých chce hovořit, 
a také sociálně-aktivizační skupinový výjezd. Sku-
pinová setkání se uskutečňují vždy jednou týdně 
a je jich celkem osm. Některá jsou koncipována 
jako exkurze, například do věznice či na policii, 
takže klienti mají možnost získat zajímavé in-
formace o práci těchto institucí. Většina z nich 
probíhá formou diskuse klientů o tématech, která 
nastolují lektoři a jež reflektují zmíněné hlavní cíle 
programu jako takového. Individuální rozhovory 
s lektorem, kterých je rovněž osm, se odehrávají 
po domluvě v průběhu období skupinových se-
tkávání, případně i po ukončení skupinové části 
programu. Výjezd je organizovaný jako víkendový 
pobyt v rekreačním zařízení na Vysočině. Je to 
vlastně jakýsi malý „skautský tábor“. Klienti musejí 
respektovat pravidla, na nichž se s lektory dohod-
nou. Ráno v určitý čas vstávají, věnují se aktivitám, 
které lektoři v průběhu dne připraví, a podobně. 
Program víkendového pobytu je sestavený tak, aby 
byl pro klienty akceptovatelný a pokud možno i zá-
bavný, aby byli ochotní se na něm podílet. Cílem 
je mimo jiné přimět mladé lidi k osvojení zkuše-
nosti, že v životě musejí respektovat určitý řád, 
který jim nastavují jiní (ať už rodiče, škola nebo 
zaměstnavatel). V případě, že se to někomu nedaří, 
stává se taková skutečnost tématem pro práci celé 
skupiny. Účast v programu Změnit směr je pro kli-
enty bezplatná (hradí pouze symbolický poplatek 
ve výši 150 Kč za stravovací a ubytovací služby při 
víkendovém výjezdu). Aby klient program řádně 
absolvoval, musí spolupracovat s lektory a aktivně 
se do něj zapojit, zúčastnit se předepsaného počtu 
individuálních a skupinových schůzek a být příto-
men na víkendovém výjezdu celé skupiny. 

Dalším opatřením, jež při práci s mládeží vyu-
žíváme, jsou takzvané společensky prospěšné 
činnosti. Smyslem tohoto nástroje je, aby si klient 
uvědomil, že pokud provede něco špatného, měl 
by to také nějak napravit, a svou chybu tak od-
činit. V tomto případě konkrétně formou jakési 
bezplatné brigády, například pro svou obec či 

vybranou neziskovou organizaci (domov dů-
chodců, místní sportovní oddíl atd.). Nejčastěji se 
jedná o práci spojenou s údržbou či úklidem, ale 
v závislosti na specificích organizace to mohou 
být i jiné zajímavější činnosti, při nichž mladí 
lidé využijí i své dovednosti, jako je práce s in-
ternetem či obecně na počítači. Důležité je, aby 
se všem zapojeným aktérům podařilo klientovi 
vysvětlit, že v případě společensky prospěšných 
činností se nejedná o trest, ale o způsob, jímž může 
napravit svou chybu a nahradit tak třeba i škodu, 
kterou společnosti způsobil. Toto opatření je proto 
vhodné využívat například tehdy, pokud mladý 
člověk nějakým způsobem poškodí obecní maje-
tek, nebo se dopustí typově podobného provinění. 

Obě popsaná opatření nyní zasaďme do kontextu 
probíhajícího trestního řízení (pro zjednodušení 
nebudeme rozlišovat specifika řízení proti dítěti 
mladšímu patnácti let, jelikož logika úvahy je 
totožná i pro tuto skupinu). Při naší práci se 
snažíme, pokud je to možné, navázat spolupráci 
s klientem ještě předtím, než se jeho kauza dostane 
až k soudu. To má velmi důležitý motivační efekt. 
Jestliže klient s probačním pracovníkem spolupra-
cuje a vlastní aktivitou se podílí na odčinění ná-
sledků své chyby, může dojít k tomu, že se trestu ze 
strany soudu zcela vyhne. Bližší popis konkrétních 
právních postupů by byl nad rámec tohoto článku. 
Stačí, když konstatujeme, že v případě řešení 
protiprávního jednání mládeže není primárním 
cílem zaangažovaných subjektů mladého člověka 
potrestat, ale spíše najít jiný vhodný způsob, 
kterým může sám své pochybení napravit, je-li to 
adekvátní charakteru provinění a dosáhneme-li 
tím lépe kýženého preventivního efektu. Z naší 
zkušenosti je zřejmé, že v případě uložení trestu je 
důsledkem pouze odstrašení klienta od opakova-
ného porušení právního řádu. To sice samo o sobě 
nemusí být málo, ale jsme přesvědčeni o tom, že 
je vždy lepší aktivně ho do nápravy situace vtáh-
nout, zplnomocnit ho k řešení a pokusit se mu 
nabídnout takový postup, při němž je preventivní 
potenciál využit v co největší míře.   

Doposud jsme se věnovali postupům a opatřením, 
která nezahrnují přímou spolupráci klienta s po-
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škozenou stranou. V závěrečné části našeho textu 
se proto dotkneme takzvané mediace. 

Jedná se o velmi efektivní způsob řešení mezi-
lidských sporů, jehož prostřednictvím mohou 
samotní aktéři konfliktu ovlivnit, jakým způsobem 
s důsledky trestného činu naložit. Viník má jednak 
příležitost, aby se poškozenému omluvil, a přijal 
tak za újmu, kterou mu způsobil, zodpovědnost. 
Silný výchovný efekt generuje i to, že může osobně 
slyšet, jaké komplikace v životě poškozenému 
vznikly. Dovede si tak dopady svého jednání 
daleko lépe uvědomit. Výzkumy, jež se mediaci 
věnovaly, například zjistily, že pachatelé, kteří se 
s poškozeným osobně setkají, se za své jednání 
stydí daleko více než ti, jež si mediací neprojdou. 
Pro mladého člověka je poměrně silným zážitkem 
už jen samotné setkání tváří v tvář s člověkem, 
kterému úmyslně ublížil. Zvláště pak, když od něj 
slyší i kritická slova či výčitky. Mediace tedy slouží 
především k tomu, aby si pachatel s poškozeným 
mohli promluvit o tom, co se stalo, proč se to stalo 
a jaké důsledky tím oběma stranám vznikly. Díky 
takovému setkání, které je řízeno nestranným pro-
středníkem (speciálně vyškoleným mediátorem 
z řad probačních pracovníků), může u pachatele 
dojít ke kýžené katarzi, jež s sebou přináší jednak 
preventivní efekt ve smyslu minimalizace rizika 
recidivy, slouží také k ošetření potřeb poškozeného 
a obecně přispívá k ochraně celé společnosti. 
V průběhu mediace si mohou aktéři dojednat 
i způsob náhrady vzniklé škody, jenž je obvykle 
kompromisem možností pachatele na jedné 
straně a očekávání poškozeného na straně druhé. 
Výhodou je, že řešení, jež strany musejí společně 
aktivně hledat, většinou fungují a pachatelé 

následně výslednou dohodu respektují a plní. 
Podobně jako předchozí zmíněná opatření může 
být i aktivita pachatele v průběhu procesu mediace 
dostatečným důvodem k tomu, aby jeho případ 
již nebylo nutné řešit před soudem a ukládat mu 
za provinění trest. 

Závěrem našeho textu zmíníme pouze jednu 
skutečnost, která je ale při práci s mládeží na půdě 
Probační a mediační služby naprosto zásadní. 
Jedná se o aktivní zapojení zákonných zástupců 
klienta do procesu spolupráce při hledání vhod-
ného postupu nápravy toho, co se stalo. Bez 
součinnosti s nimi totiž není prakticky možné, 
aby kterékoliv z popsaných opatření mělo dlouho-
dobější pozitivní dopad. Jak vyplynulo z našeho 
textu, spolupráci s Probační a mediační službou 
mohou navázat klienti spolu s rodiči kdykoliv 
v průběhu probíhajícího trestního řízení. Naše 
služby jsou kompletně bezplatné a střediska se na-
cházejí ve všech okresních městech. Domníváme 
se proto, že se jedná o dobrou a efektivní cestu, 
která doplňuje činnost dalších zaangažovaných 
subjektů v případě řešení následků protiprávního 
jednání mládeže. 

Tomáš Rosenberg, 
vedoucí oddělení mládeže  

střediska PMS Brno

Preventivní programy Ratolesti Brno

Ratolest Brno je nezisková organizace, která po-
skytuje své služby dětem, mladým lidem i celým 
rodinám již dvacet dva let. Sdružuje tři sociální 
služby (dva nízkoprahové kluby a sociálně akti-
vizační program), dobrovolnické centrum a pre-
ventivní programy.

Právě preventivní programy (Aristoteles a Změnit 
směr) se zaměřují na práci s dětmi a mladými 
lidmi od jedenácti do osmnácti let, kteří spáchali 
trestný čin či se pohybují na hraně zákona.

Program Aristoteles je určen dětem ve věku je-
denáct až patnáct let. Mezi jeho hlavní cíle patří 
zmírnění negativních dopadů konfliktů se záko-
nem na jejich další život a preventivní působení 
před opakováním takového chování. Je vhodný 
pro děti, které vykazují problematické chování 
ve vztahu ke škole, autoritám či společenským 
pravidlům. Nejčastější potíže, kvůli kterým děti 
navštěvují program Aristoteles, jsou krádeže, 
loupežná přepadení, šikana a extrémní projevy 
agrese vůči druhé osobě (fyzické napadení s ná-
sledkem ublížení na zdraví, verbální agresivní 
útoky, kyberšikana), agresivní chování vůči věcem 
(vandalismus, poškozování cizí věci, sprejerství) 
nebo zanedbávání školní docházky (záškoláctví).

Program probíhá dvakrát ročně, skládá se z devíti 
setkání ve skupině, tří osobních setkání s pracov-
níky programu a tří společných setkání s rodinami 
nebo jinými blízkými osobami. Individuální a sku-
pinová setkání jsou vedena atraktivní a hravou 
formou, která dětem přiblíží a umožní porozumět 
tomu, co je a není pro jejich okolí a společnost 
přijatelné, jaké jsou důsledky jejich problematic-
kého chování a jak je možné celý program i další 
fungování ve svém okolí nadále zvládat. 

Změnit směr je probační program realizovaný 
ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR 
a funguje v Brně již od roku 2008. Je určen mla-
dým lidem od patnácti do osmnácti let, kteří se 
dostali do přímého konfliktu se zákonem, tedy 
dopustili se trestných činů a provinění, jako jsou 

např. krádež, loupež, poškozování cizí věci, ublí-
žení na zdraví nebo výtržnictví. Jeho cíle se, tak 
jako u Aristotela, zaměřují na snížení negativních 
dopadů konfliktů mladých lidí se zákonem. Pro-
gram nabízí podporu a stabilizaci sebehodnocení 
mladých lidí i zlepšení jejich fungování ve spo-
lečnosti, čímž působí na snižování opakování 
trestné činnosti.

Tito mladí lidé často řeší také problémy ve škole 
nebo práci (nedokončené vzdělání, nízké nebo vů-
bec žádné pracovní zkušenosti a návyky, konflikty 
s autoritami), při kontaktu s vrstevníky (nízké se-
behodnocení, šikana, experimentování s drogami, 
negativní vliv party), v konfliktních vztazích (s ro-
diči, sourozenci či partnery) a ve vztahu k dalším 
institucím a komunitě, kde bydlí (problematické 
soužití, dluhy, exekuce).
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Program Změnit směr probíhá dvakrát ročně – 
v tzv. jarním a podzimním běhu a jeho délka činí 
tři až čtyři měsíce. V rámci programu je nutné, 
aby klienti absolvovali osm individuálních setkání 
s pracovníkem programu, devět skupinových 
setkání a závěrečný víkendový výjezd mimo Brno.

Účast v programech může být nařízena soudem 
jako výchovné opatření, doporučena v rámci 
přípravného řízení, jako součást dohledového 
plánu pracovníky probační a mediační služby, 
doporučena orgánem sociálně právní ochrany 
dítěte (OSPOD), sociálními kurátory či školními 
poradenskými pracovišti. 

Oba programy jsou ze strany organizace Ratolest 
Brno pro děti a mladistvé poskytovány zdarma 
a jejich hlavním principem je dobrovolná účast. 
Vždy se však pracuje s motivací dětí a mladých lidí 

Hledáme Vás ...

Po změně zákona získáváme údaje o dětech, 
které hledají pěstouny od jednotlivých krajských 
úřadů. Dětí je obvykle více, než můžeme uveřej-
nit v Průvodci, proto některé „inzeráty“ najdete 
pouze na webu www.pestouni.cz. Ostatní zůstává 
nezměněno: zájemci, zařazení do evidence žada-
telů stát se osvojiteli či pěstouny, mohou nadále 
kontaktovat PhDr. Alenu Michalovou, michalova@
pestouni.cz, tel.: 731 507 401. 

Těšíme se na spolupráci a nepřestáváme věřit, že 
společně najdeme každému dítěti milující a pe-
čující rodinu.

Mikuláš, nar. 3/2014 je chlapeček světlé 
pleti, hnědých vlásků a očí. Do svých 
devět měsíců žil s matkou, pak musel 

být umístěn v ústavním zařízení, protože se o něj 
neměl kdo starat. Mikulášek je zdráv, jeho celkový 
psychomotorický vývoj je hodnocen jako nerovno-
měrný, většinou je pozitivně laděný a usměvavý. 
Velice dobře se zapojuje do kolektivu ostatních 
dětí, dokáže se prosadit. Naléhavě potřebuje ro-
dinu; může být osvojen, případně přijat do péče 
pěstounů.

Petřík, nar. 3/2016, byl hned po naro-
zení předán do péče pěstounů na pře-
chodnou dobu. O jeho sourozence 

se postarali příbuzní, ale jejich kapacita je již 
naplněna. Rodiče jeví o chlapečka jen formální 
zájem, kontakty žádné neprobíhají. Petřík je 

zdravé, šikovné miminko, které se vyvíjí zcela 
přiměřeně věku. Paní pěstounka si jej nemůže 
vynachválit. Je velmi klidný, nepláče ani po pro-
buzení, trpělivě čeká, až bude obsloužen. Zároveň 
je ale aktivní při hře a komunikaci. Je společenský, 
usměvavý, a navíc krásný! Rodiče chlapečka jsou 
menšinového etnika. Pro Petříka hledáme místo 
v pěstounské rodině.

O Denisovi, nar. 7/2005, jsme již 
na těchto stránkách psali, a to v sou-
vislosti s hledáním pěstounů pro něj 

a jeho sestru Karolínu. Karolínka již naději na svou 
rodinu má, takže nyní bychom rádi našli pěstouny 
i pro Denise. Denis je citově strádající chlapec uza-
vřenější povahy. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí 
podporovat jeho kontakty s matkou, hledáme 
pěstouny z krajů sousedících s Plzeňským krajem 
nebo z Prahy.

Patrik, nar. 10/1999, je chlapec s naří-
zenou ÚV, žije ve výchovném ústavu. 
Fyzicky je zdráv, ale trpí změnami nálad, 

pro které byl v minulosti medikován. Dokáže být 
agresivní vůči mladším dětem, má vulgární cho-
vání k dospělým, kterým i vyhrožuje. Výchovně je 
tedy velice náročný, péči o něj mohou zvládat jen 
zkušení a poučení pěstouni, kteří by ho dokázali 
přijímat takového, jaký je. Patrik sám projevil přání 
žít v pěstounské rodině.

Petra, nar. 8/2000, žije v ústavu s již 
zletilou sestrou. Pěstouni, kteří by Petru 
přijali do své rodiny, by měli sesterské 

kontakty udržovat a posilovat; z toho důvodu by 
měli být z Prahy či kraje souvisejícího s Plzeňským. 
Za oběma dcerami také občas dojíždí jejich matka. 
Petra má zdravotní znevýhodnění, které se proje-
vuje hlavně v rozumových schopnostech.

Miroslav, nar. 11/2002, a Lukáš, 
nar. 11/2005, jsou polorodí bra-
tři většinového etnika, kteří žijí 

Hledáme Vás, mámo, táto

Upozornění!!! 
Jména dětí mohou být změněna.

SPR nabízí možnost osobních konzultací, 
příp. dalších psychologických služeb 
v Praze (Ostrovského 253/3, Praha 5 –
Ženské domovy), a to výhradně na základě
telefonické domluvy s Dr. Michalovou.

V příštím vydání Průvodce NRP se v této rubrice budeme věnovat výchovným problé-
mům přijatých dětí a doporučením, kam se s konkrétními potížemi obrátit pro radu 
a pomoc. Pokud máte zkušenosti, o které byste se chtěli s dalšími pěstouny podělit, 
určitě sedněte k počítači a napište alespoň pár řádek. Těšíme se na ně na adrese pruvod-
cenrp@email.cz.

při řešení jejich nepříznivé situace tak, aby se jejich 
problematické chování neopakovalo a nemuseli 
zároveň nést negativní důsledky v případě, že pro-
gram nedokončí. Pracovníci programů proto velmi 
úzce spolupracují s probační a mediační službou, 
sociálními kurátory, státními zástupci, sociálními 
pracovníky a dalšími odborníky.

Probační program Změnit směr je realizován za fi-
nanční podpory Ministerstva spravedlnosti České 
republiky a městské části Brno-Královo pole a sou-
časně s programem Aristoteles také za finanční 
podpory statutárního města Brna.

Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D., 
vedoucí preventivních programů Ratolesti Brno

Mgr. Veronika Křížková, 
PR a média Ratolest Brno 
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v ústavu od roku 2011. Jejich matka je tam navští-
vila pouze jednou, o oba chlapce se ale zajímá otec 
Lukáše, který si je bere na prázdninové pobyty. 
Lukáš bere léky, občas se u něj objevují výkyvy ná-
lad. Navštěvuje 2. třídu ZŠ. Mirek chodí do 5. třídy 
ZŠ, je to uzavřený chlapec s určitými zvláštnostmi 
v chování, hodně čte, učí se zpaměti slovníky. 
Má rád školu a rád si na ni i hraje. Pro tyto kluky 
hledáme místo v pěstounské rodině.

Sourozenci Jakub, nar. 3/2003, 
Vojtěch, nar. 7/2004, Adéla, nar. 
7/2005, a Stanislav, nar. 7/2001, 

jsou v ústavech umístěni po dvou (Jakub s Adélou 
a Vojtěch se Standou), a takto mohou být také 
umístěni ve dvou pěstounských rodinách. Rodiny 
by ale měly zachovat sourozenecké kontakty, 
protože děti jsou na sebe silně vázány. Ze souro-
zenců je nejklidnější Jakub, který chodí do 5. třídy 
ZŠ. Je to nepořádný kluk, potřebuje důslednost 
ve vedení. Vojta navštěvuje 3. třídu ZŠ, učí se prů-
měrně, objevuje se u něj toulání, umí provokovat 
a vyvolávat konflikty. Adélka má v 2. třídě samé 
jedničky, je kamarádská, oblíbená v kolektivu, 
mazlivá, ale také je nepořádnice a trošku tulačka. 
Standa je chlapec výchovně hůře zvladatelný, má 
problémy se sebeovládáním, bere léky. Na druhou 
stranu je komunikativní, rád ve společnosti, auto-
ritu dospělých přijímá bez výjimek a svědomitě 
plní zadané úkoly. Standa i Vojta by si přáli žít 
v pěstounské rodině, pěstouni by měli být z Prahy 
nebo krajů sousedících s Plzeňským.

Sourozenecká trojice Pavel, nar. 
10/2001, Eliška, nar. 5/2005, a La-
dislav, nar. 11/2007, je umístěna 

v ústavu společně od podzimu 2014. Jejich 
matka je menšinového etnika a v současné době 
s ústavem ani orgány SPOD nekomunikuje. Otec 
dětem píše dopisy. Děti v zařízení zdatně dohánějí 
sociální zanedbání, jsou hodné, pozitivně laděné, 
snaží se. Hledáme pro ně zkušené pěstouny z krajů 
sousedících s Plzeňským nebo z Prahy.

Také tři sourozenci Leon, nar. 
6/2003, Nikolas, nar. 11/2006, 
a Sofia, nar. 12/2011, jsou společně 

v ústavu od podzimu 2015. Rodiče jsou menšino-
vého etnika a zpočátku o děti projevovali zájem, 
nyní s nimi udržují spíše telefonický kontakt. Děti 
jsou zdravé a nyní dohánějí sociální a výchovné 
zanedbání. Rádi bychom jim dopřáli místo v pěs-
tounské rodině v některém z krajů sousedících 
s Plzeňským nebo z Prahy.

Péťa, nar. 1/2012, je velmi rizikový chla-
pec, který se na svět dostával s velkými 
potížemi a přes rehabilitační péči, která 

je mu věnována, se jeho vývoj opožďuje ve všech 
oblastech. Je velmi dobrý jedlík, ale stále musí být 
krmen, řeč se dosud nerozvinula. Je nesamostatný 
v sebeobsluze. Péťa má dva sourozence v náhradní 
rodinné péči, matka projevuje jen sporadický zá-
jem. Pro Péťu hledáme velmi tolerantní a trpělivé 
pěstouny z krajů sousedících s Plzeňským krajem 
nebo z Prahy.

Eliška, nar. 5/2004, je dívka většino-
vého etnika, které se v rodině nedařilo 
dobře, proto žije v ústavu. Rodiče ji na-

vštěvují, udržují telefonický kontakt, citová pouta 
však nejsou navázána, jak by pro zdravý vývoj 
děvčete bylo žádoucí. Eliška chodí do 6. třídy ZŠ, 
učí se průměrně. Vychovateli je popisována jako 
submisivní, tvárná, bez výchovných problémů. 
Hledáme pro ni pěstouny z krajů sousedících 
s Plzeňským krajem nebo z Prahy.

Jedenáctiletý Šimon neměl doma 
potřebnou péči, byl proto v r. 2014 
umístěn v ústavu. Pátým rokem plní 

povinnou školní docházku, prospěchově patří 
mezi průměrné žáky. Pedagogy respektuje, má 
určité problémy v dětské skupině. Jeho zdravotní 
stav je dobrý, má pouze nosit dioptrické brýle, 
které odmítá. Šimon je v pravidelném kontaktu 
se svou matkou a sourozenci. Pěstounská rodina, 
která by ho přijala, by tyto kontakty měla umož-
ňovat a podporovat.

Tomáš, nar. 12/2011, je chlapeček světlé 
pleti, s pohybovým postižením. Dopo-
sud nepoznal péči rodiny, od narození 

vyrůstá v ústavu. Tomáškův psychomotorický vý-

Hledáme Vás ...

voj je opožděný, jedná se u něj o těžkou mentální 
retardaci. V poslední době se však velmi zlepšil, 
zvláště v oblasti řeči. Je velmi komunikativní 
a má zájem o dění ve svém okolí. Navzdory svému 
pohybovému postižení je schopen samostatného 
pohybu. Denně rehabilituje Vojtovou metodou, 
je v péči neurologa, neurochirurga a oční ambu-
lance. Zájem rodiny o Tomáška prakticky chybí, 
rádi bychom mu našli pečlivé a milující pěstouny.

Pavel, 9 roků, je chlapec většinového 
etnika, který je t.č. umístěn v ústavním 
zařízení. Jedná se o dítě léčené pro 

atypický autismus s hyperkinetickou poruchou 
aktivity a pozornosti. Absolvoval léčebný pobyt 
a v závěrečné zprávě bylo konstatováno, že při 
dostatečně pravidelném, citově neutrálním a před-
vídatelném přístupu je schopen korigovat svoje 
projevy. Vyžaduje individuální péči a stabilitu 
výchovného prostředí, je hůře přizpůsobivý. Má 
specifické vzdělávací potřeby, při zvýšené péči 
dobře reaguje, plní své úkoly, spolupracuje. Chla-
pec vyrůstal s matkou moldavské národnosti, u níž 
bylo diagnostikováno duševní onemocnění. Otec 
chlapce nekontaktuje, přeje si zprostředkovat pro 
něj pěstounskou péči. Matka je s Pavlíkem v kon-
taktu, který by měli pěstouni zachovat.

Desetiletý Lubomír je chlapec s po-
hybovým postižením, není schopen 
samostatného pohybu. Komunikuje 

neverbálně. Kontakt s rodiči Lubošek nemá. Potře-
buje pěstouny, kteří jsou připraveni přijmout jeho 
vážné zdravotní omezení a zajistit mu celodenní 
speciální péči.

Sourozenci Veronika, nar. 3/2002, 
Nikola, nar. 3/2005, a Miroslav, 
nar. 2/2004, jsou od května 2016 

umístěni v ústavním zařízení, protože se o ně 
rodiče nemohou postarat. Verunka se projevuje 
tichým, neprůbojným způsobem, je méně ko-
munikativní a nejistá. Umí respektovat autoritu 
dospělých, je přátelská. Její zdravotní stav je dobrý. 
Rovněž Nikolka je spíše introvertní dívenka, ob-
tížněji navazuje sociální kontakt, příliš neuznává 

autoritu dospělých. Je samostatná a schopná 
základní sebeobsluhy, podílí se na domácích 
pracích. Fyzicky je zdráva. Také Mirek, stejně jako 
jeho sestry, se projevuje jako introvert, neumí moc 
mluvit o svých pocitech, své problémy spíše zleh-
čuje. Přes jeho problémy s chováním není vnímán 
jako problémový hoch, spíše je potřeba stanovit 
mu jasné hranice ve výchově a dohlédnout na pří-
pravu do školy. Také tyto tři děti potřebuji péči 
poučených a laskavých pěstounů.

Dvojčata Jan a Karel, nar. 12/2004, 
a Rudolf, nar. 8/2009, jsou kluci 
většinového etnika, kteří v rodině 

nic pěkného nezažili, jsou proto nyní společně 
v ústavním zařízení. Rádi bychom pro ně našli 
tolerantní pěstounskou rodinu, ve které by mohly 
děti vyrůstat společně. Honzík je zdravý chlapec, 
navštěvuje základní školu, je živější. Jeho dvojče 
Karlík navštěvuje speciální školu a je po operaci 
očí (šilhání). Ruda je dítě, kterému bylo v rodině 
věnováno nejméně péče, má různé zdravotní 
komplikace. V současné době navštěvuje mateř-
skou školu pro děti s kombinovanými vadami, 
je to milý a usměvavý chlapec. Rodiče s kluky 
udržují kontakt.

Sourozenci Václav, nar. 3/2004, 
a Mirka, nar. 7/2007, jsou děti 
většinového etnika, které mají mezi 

sebou vytvořeny hezké sourozenecké vztahy. Jejich 
maminka se o ně neuměla starat, péči o ně nezvlá-
dala ani babička, proto byli umístěni v ústavu. 
Vašík i Miruška potřebují důslednosti při domácí 
přípravě do školy. Oba jsou zdrávi. Matka se o děti 
nezajímá, hledáme pro ně proto pěstouny, kteří by 
jim poskytli možnost vyrůstat společně v rodině.

Matěj, nar. 4/2012, je moc šikovný 
a pěkný chlapec menšinového etnika. 
Výchovně je dobře zvladatelný, jeho 

vývoj je v normě. Překonal zdravotní obtíže, nyní 
je zdráv a vyžaduje běžnou péči v rodině. Matýsek 
chodí do mateřské školky, kde dobře prospívá. 
Rodiče pro chlapečka nemají vytvořeny stabilní 
podmínky. Hledáme pro něj pěstounskou rodinu.

Hledáme Vás ...
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Tomáš, nar. 2/2007, a jeho polo-
rodý bráška Honzík, nar. 10/2014, 
jsou umístěni společně v ústavním 

zařízení, mají se rádi, jsou na sebe zvyklí. Tomášek 
trpí poruchou autistického spektra, téměř vůbec 
nemluví, ale všemu rozumí, učí se znakovou řeč. 
Je samostatný v sebeobsluze, velmi empatický, 
rád si hraje. Honzík je dobře naladěný chlapeček, 
z poloviny menšinového etnika, velice šikovný, 
jeho psychomotorický vývoj odpovídá normě. 
Pro tyto chlapce hledáme pěstouny, kteří by jim 
zajistili vřelý, citlivý přístup a pocit bezpečí.

Michael, nar. 4/2009, Katrin, nar. 
8/2010, a Tadeáš, nar. 8/2011, 
jsou pohledné děti z poloviny 

menšinového etnika. O přijetí do ústavní péče 
požádala jejich matka, která se o ně nedokázala 
postarat, nyní s nimi neudržuje žádné kontakty. 
Vývoj těchto dětí je zcela v normě, všechny jsou 
velice šikovné, pěstounům budou určitě dělat 
velkou radost.

Pro Mariána, nar. 5/2007, Ro-
mana, nar. 10/2012, a Mariku, 
nar. 12/2011, hledáme tolerantní 

pěstounskou rodinu nebo rodiny dvě, které by 
udržovaly mezi dětmi sourozenecké vazby. Marián, 
chlapec z poloviny menšinového etnika, potřebuje 
individuální přístup. Románek a Marika jsou děti 
menšinového etnika, zdravé a šikovné, mezi sebou 
mají navázán pěkný sourozenecký vztah.

Lenka, nar. 11/2007, Ivan, nar. 
5/2009, a Tadeáš, nar. 10/2011, 
jsou pěkné a šikovné děti většino-

vého etnika, které se mají navzájem velmi rády. 
Bylo by proto vhodné, aby vyrůstaly společně 
v jedné pěstounské rodině. Lenička dochází 
do speciální školy, Tadeášek do školky. Ivánek na-
vštěvuje běžnou základní školu, je s ním však pra-
cováno za pomoci odborníků. Děti jsou sledovány 
v endokrinologické ambulanci pro nižší vzrůst.

Radka, nar. 3/2007, a Filip, nar. 
7/2008, jsou děti menšinového 
etnika a v zařízení jsou umístěny 

ve společném pokoji. Radka je živá holčička, chodí 
na různé kroužky, účastní se soutěží. Ve škole má 
pěkný prospěch a nejsou s ní žádné problémy. Nosí 
brýle, jinak je zdráva. Filípek se zlepšil v chování 
a rovněž ve škole zaznamenal obrovský pokrok; 
má nyní samé jedničky. Je sportovně založený. 
S rodiči děti nejsou v pravidelném kontaktu, občas 
se ozve jejich matka. Pro tyto sourozence hledáme 
pěstounskou rodinu.

Sourozenci Stanislav, nar. 11/2003, 
a Marie, nar. 4/2005, jsou děti 
většinového etnika. Maminka se 

o ně neuměla postarat, proto vyrůstají v dětském 
domově. Hledáme pro ně pěstouny, kteří by udr-
žovali vazby dětí s rodinou.

Klára, nar. 4/2006, je holčička větši-
nového etnika. Jedná se o děvčátko 
mentálně opožděné, závislé na pomoci 

ostatních. Klárka je ovšem přátelská, dobře roz-
lišuje známé osoby, na které pěkně reaguje. Má 
ráda hudbu a společnost dospělých i malých dětí. 
Dochází do 2. třídy speciální školy. Pro Klárku 
bychom rádi vyhledali tolerantní pěstounskou 
rodinu.

David, nar. 2/2002, a Jindřich, 
nar. 8/2003, jsou bráškové větši-
nového etnika. Jejich starší bratr 

byl umístěn do pěstounské péče prarodičů, David 
a Jindra vyrůstají v ústavním zařízení. Oba chlapci 
jsou společenští, šikovní, ve škole se snaží, jsou 
sportovně založení. Pro Jindru a Davida hledáme 
pěstounskou rodinu.

Adam, nar. 7/2009, je chlapeček 
s Downovým syndromem, který byl 
rodiči opuštěn po narození, a nikdo se 

k němu nehlásí. Je to však milý a přátelský kluk, 
který z ústavního zařízení již navštěvuje 1. třídu 
ZŠ, ve škole snaživě pracuje podle individuálního 
vzdělávacího plánu. Umí znakovat, zlepšuje se 
v mluveném slovu, je společenský a klidný, ko-
lektiv dětí mu nečiní potíže. Je také přítulný, rád 
se mazlí. Pro Adámka hledáme osvojitelskou nebo 
pěstounskou rodinu.

Kristýnka, nar. 4/2004, se narodila 
předčasně s vrozenou vývojovou vadou. 
Musí pravidelně užívat léky, pohybuje 

se plazením. Ráda se směje a pozoruje okolí, ale 
potřebuje trvalou ošetřovatelskou péči. Rodina 
se o dívenku nezajímá, hledáme pro ni trpělivé 
pěstouny.

Davídek, nar. 1/2011, je roztomilý okatý 
chlapeček, má mnohočetná zdravotní 
postižení a vyžaduje celodenní péči. 

Jeho stav je však stabilizovaný. Pro chlapce hle-
dáme trpělivé rodiče či pěstouny.

Rico, nar. 7/2008, je pěkný chlapec 
menšinového etnika, který vyrůstá 
v ústavním zařízení. Dlouhodobě 

se o něj nikdo nezajímá. Rico je dítě vhodné 
do osvojitelské i pěstounské rodiny. Jeho vývoj je 
opožděnější, k jeho vyrovnávání vyžaduje indivi-
duální přístup a péči. Jeho ostatní sourozenci jsou 
již v rodinách a Rico by si také přál mít tu svou.

Martina, nar. 5/2004, a Honzík, 
nar. 6/2002, jsou sourozenci větši-
nového etnika, kteří byli odebráni 

z rodiny pro špatné zacházení. Martinka má 
veselou a přátelskou povahu, navštěvuje praktic-
kou školu, má pěkné známky. Ráda se již parádí, 
pomůže však také v domácnosti. S bratrem mají 
pěkný vztah. Honzík je rozumově opožděný chla-
pec, potřebuje individuální péči. K ostatním dětem 
je empatický, v chování bezproblémový. Pro tyto 
děti hledáme tolerantní pěstouny.

Sourozenci Kristián, nar. 9/2009, 
a Petr, nar. 12/2010, jsou kluci 
menšinového etnika, pěkní a ši-

kovní. Rádi si hrají a mají spolu hezký vztah. Oba 
jsou zdraví, sociálně velmi dobře orientovaní, 
dělají velké pokroky. Jsou zvídaví a přátelští, přáli 
by si maminku, která by je měla ráda. Hledáme 
pro ně osvojitele či pěstouny, kteří by jim poskytli 
láskyplnou náruč a opravdový domov.

David, nar. 7/2011, je pěkný chlapec 
menšinového etnika, který pro své spe-
cifické zdravotní obtíže vyžaduje zvýše-

nou péči a spolupráci se školským poradenským 
zařízením. Nyní je David zařazen do přípravného 
stupně ZŠS. Jedná se o klidného chlapce, který 
potřebuje čas na adaptaci. Rádi bychom mu našli 
tolerantní osvojitele či pěstouny.

Sourozenci Michal, nar. 8/2000, 
Kateřina, nar. 10/2001, Lenka, 
nar. 11/2002, Petr, nar. 3/2004, 

Ondřej, nar. 6/2005, Klára, nar. 12/2006, Patrik, 
nar. 4/2008 a Sandra, nar. 11/2010, byli z rodiny 
odebíráni postupně pro nevyhovující podmínky 
a špatné zacházení. Děti jsou většinového etnika, 
intelektově průměrné až podprůměrné úrovně. 
Mají mezi sebou vytvořeny velmi silné souroze-
necké vazby. Pro tyto děti hledáme tolerantní 
pěstounskou rodinu či dvě rodiny, které by mezi 
sourozenci udržovaly sourozenecké vazby.

Sourozenecká čtveřice Klaudie, 
nar. 7/2004, Martin, nar. 7/2006, 
Nikolas, nar. 8/2007, a Tomáš, nar. 

8/2008, jsou děti menšinového etnika, s matkou, 
která žije v zahraničí, udržují nepravidelný kon-
takt. Děti jsou na sebe vázány, mají mezi sebou 
hezké vztahy. Klaudie už občas zlobí, kluci jsou 
velmi šikovní. Pro dětičky hledáme pěstounskou 
rodinu.

Roman, nar. 7/2010, je velmi milý a po-
hledný chlapec menšinového etnika. 
U Románka je třeba dodržovat dietu 

s vyloučením tuků. Chlapeček je šikovný a hodně 
samostatný. Má odklad školní docházky. Rád si ma-
luje. Navštěvuje speciálně pedagogické centrum, 
je mu věnována odborná pomoc – logopedická, 
etopedická a psychologická. Potřebuje klidný 
a trpělivý přístup, pocit jistoty a bezpečí. Jedná 
se o právně volné dítě, může být proto i osvojen 
(případně jít do pěstounské péče).

Hledáme Vás ... Hledáme Vás ...



PRÙVODCE náhradní rodinnou péèí | 1 / 2017 1918

Hledáme Vás ... Hledáme Vás ...

Sourozenci Adriana, nar. 4/2009, 
a Šimon, nar. 5/2013, jsou mimo 
rodinu od července 2014. Děti 

udržují písemný kontakt s otcem a také s babič-
kou, k níž jezdí na víkendy. Spolu mají sourozenci 
hezký vztah a je proto žádoucí, aby byli v pěstoun-
ské rodině umístěni společně, a také, aby byly za-
chovány kontakty s biologickou rodinou. Adrianka 
navštěvuje 1. třídu ZŠ, je to společenská, citlivá 
dívenka, která vyžaduje citlivý přístup. Šimonek 
je drobný, zvýšeně dráždivý, svéhlavý klučina, se 
známkami psychického strádání. Jeho vývoj je 
v mezích širší normy, při práci s ním je zapotřebí 
dostatku trpělivosti a důslednosti. 

Jaroslav, nar. 9/2008, má za sebou časté 
změny prostředí. V současné době žije 
v dětském domově a nikdo z rodiny 

o něj nejeví zájem, může být tedy umístěn v pěs-
tounské rodině kdekoli v rámci ČR. Navštěvuje 
1. třídu ZŠ, kde mu pomáhá asistent. Má problém 
s respektováním dospělých a se zařazením mezi 
dětmi. Celkově je Jareček velmi milý a vděčný, 
ale náročný na péči. Potřeboval by laskavé a přijí-
mající, zkušené pěstouny, s jasným a důsledným 
výchovným přístupem.

Petr, nar. 9/2012, pobýval v zařízení 
od narození, matka souhlasila s osvo-
jením. Nyní je umístěn v PPPD, zde se 

zlepšil v chování, projevuje se jako zvídavý hoch, 
rychle se učí. Pobyt u přechodných pěstounů 
vnímá jako „dlouhé prázdniny“, ví, že se hledá 
trvalá pěstounská rodina, těší se. Předpokládá se, 
že bude na přechod do trvalého rodinného pro-
středí připravený na jaře 2017. Petřík je pohledný 
blonďáček. Nikdo se o něj nezajímá, může být 
umístěn kdekoli v ČR.

Karolínka, nar. 5/2015, přišla na svět 
předčasně s velmi nízkou porodní 
váhou a FAS. V současné době se o ni 

stará pěstounka na přechodnou dobu, která péči 
o ni hodnotí jako zvýšeně náročnou. Hodně času 
zabere jídlo, dívenka je stále velmi drobná. Cvičila 
podle Vojty, rehabilitace již byla ukončena, je 
sledována na neurologii a gastroenterologii. Její 

celkový vývoj je opožděný, do budoucna bude 
zřejmě potřebovat speciální vzdělávání. Jedná se 
však o klidné dítě, psychicky odolné, vytrvalé a se 
zájmem o okolní svět, takže je pravděpodobné, že 
rozumový deficit bude do určité míry kompenzo-
ván osobnostními vlastnostmi. Hledáme pro ni 
trpělivé a poučené „trvalé“ pěstouny.

Sourozenci Dominik, nar. 2/2009, 
Renatka, nar. 11/2010, a Tomáš, 
nar. 2/2012, byli do zařízení při-

jati na základě dohody s matkou, která neměla 
podmínky pro péči o ně. Matka se o děti zajímá, 
navštěvuje je. Dominik chodí do 1. třídy ZŠ, je 
ve všech ohledech samostatný přiměřeně věku, 
zdravý, do kolektivu se zapojil bez problémů. 
Renatka je sledována v odborné poradně pro malý 
vzrůst. Nosí brýle. Navštěvuje MŠ, je citlivá, déle si 
zvyká na nové věci. Ráda si hraje se sourozenci, ale 
zapojuje se i do akcí dětského domova. Tomášek 
chodí do školky, je to zvídavý a veselý chlapec, 
má pěkný vztah se sourozenci, s dětmi i tetami 
v domově. Pro tyto dětičky hledáme místo v pěs-
tounské rodině.

Anežka, nar. 3/2015, je od narození 
v péči přechodných pěstounů, t.č. se 
o ni stará již druhá pěstounka, protože 

péče o tuto holčičku je velmi náročná, prakticky 
24 hodinová. U Anežky se od velmi útlého věku 
objevovaly záchvaty s poruchami vědomí, bylo 
zjištěno, že trpí geneticky podmíněným neu-
rologickým onemocněním. Velmi často je při 
záchvatu nezbytné přivolání záchranné služby 
a často následuje jednodenní hospitalizace. Tyto 
situace nastávají jedenkrát až dvakrát měsíčně. 
Anežka bude mít pravděpodobně těžší mentální 
retardaci, a bohužel je třeba počítat i s rizikem 
náhlého úmrtí. Pro tuto holčičku hledáme místo 
v „trvalé“ pěstounské rodině, která bude mít do-
statek sil a lásky o ni pečovat. 

Julius, nar. 3/2004, je krásný kluk 
cizokrajného vzhledu, usměvavý a přá-
telský, vděčný za pozornost. Navštěvuje 

speciální ZŠ a přes opoždění jsou jeho školní 
výsledky dobré. Rád navštěvuje kroužek pečení. 

Je sledován v několika odborných poradnách. 
Julek je v kontaktu s tetou, která má v péči jeho 
mladšího bratra, teta si ho bere na prázdniny. Pro 
Julka bychom rádi našli pěstounskou rodinu, která 
by mu poskytla péči a lásku.

Vaneska, nar. 9/2014, je hezká, rozto-
milá holčička se zdravotním znevý-
hodněním, která má za sebou náročné 

operace a vyžaduje speciální péči, týkající se stra-
vování a hygieny. Přes zdravotní potíže se projevuje 
jako bystré dítě, lze očekávat, že její vývoj při dobré 
péči bude pokračovat. Pro Vanesku hledáme místo 
v pěstounské rodině.

Bráškové Michal, nar. 11/2001, 
a Toník, nar. 7/2005, jsou pěkní 
kluci většinového etnika, žijí spolu 

v ústavním zařízení, jsou v kontaktu s rodiči, ti ale 
nemají vytvořeny podmínky pro jejich převzetí 
do péče. Míša je popisován jako přirozeně inteli-
gentní chlapec, který dobře zvládá učivo základní 
školy. Povahově je klidný a vyrovnaný, rád se 
zabývá počítačem, má kamarády. Toník je v péči 
pedagogicko-psychologické poradny a logopedie, 
školní učivo však zvládá výborně. Také má rád po-
čítač, příliš se nezařazuje do kolektivu vrstevníků, 
žije trochu ve fantazijním počítačovém světě. I tito 
chlapci by potřebovali péči a lásku pěstounů.

Monika, nar. 10/2011, je líbivá mod-
rooká blondýnka, velmi opožděna 
ve svém psychomotorickém vývoji. 

Umí se vyjadřovat jednoduchými větami, je třeba 
rozvíjet její slovní zásobu, nacvičovat hygienické 
dovednosti a celkovou sebeobsluhu. Navštěvuje 
speciální mateřskou školku. Maminka holčičku 
nepravidelně navštěvuje, není však schopna o ni 
trvale pečovat. Pro Moniku hledáme trpělivé 
a laskavé pěstouny.

Laura 4 roky
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Jak jsem jela pro Verunku
O tom, že si jednou pojedu do domova pro dě-
ťátko, jsem snila – no, už ani nevím od kdy. To 
proto, že se o tom u nás doma mluvilo, už když 
jsem byla malá. A nevím ani, jestli s tím nápadem 
přišli moji rodiče nebo já. Naši vždycky chtěli mít 
víc dětí. Všechno ale v životě vždycky nevyjde. 

Já jsem byla rozhodnutá, že budu mít kupu dětí 
a určitě nějaké z domova. To, že jsem si pak konečně  
jela do domova pro dítě, jsem vnímala jako splněné 
přání a snad nejen moje, ale i někoho, kdo doufá, že 
bude někam patřit a mít to své opravdové „doma“. 

Že to nebude tak jednoduché, jsem už samozřejmě 
dávno věděla. Vychovávat dítě není jednoduché. 
Vychovávat dítě z domova není jednoduché. 
Ale proč ne. Vychovávat dítě sama bez partnera 
v dnešní době. Proč ne. Ale vychovávat bez partnera 
romské dítě, to už mi přišlo trochu moc. Na kraj-
ském úřadě mi řekli, že holčičce jsou čtyři roky, že 
není moc tmavá, a že se mi bude líbit. A já jsem 
věděla, že pokud tam pojedu, tak se mi bude líbit, 
i kdyby byla proužkovaná. 

A přišel den, kdy jsem konečně jela autobusem – 
auto jsem tehdy ještě neměla – podívat se na tu 
svoji vysněnou holčičku. Cestou z nádraží jsem 
míjela skupinku dětí na procházce a než jsem našla 
domov, tušila jsem, která z nich to bude. A byla to 
ona. Než mi Verunku poprvé přivedli, dohodli jsme 
se, že jí zatím nic říkat nebudeme. Bylo třeba zaří-

dit ještě spoustu věcí a pár zklamání už prý zažila. 
Co se týká mě, byla jsem rozhodnutá. Ale jasno 
měla také Verunka. Věděla přesně, co v životě chce: 
maminku, sestřičku, miminko, bazén. Verunka mě 
ten den, a pak ještě několikrát vodila po domově 
a po nejbližším okolí. Ukázala mi, kam se chodí hrát 
na hřiště, kam se školkou na procházky. A povídala 
a povídala. I když jí nebylo moc rozumět, bylo mi 
jasné, že mám před sebou malou sebevědomou 
slečnu. Když bylo vše potřebné vyřízeno a já zase 
přijela na návštěvu, zaskočila mě Verunka otázkou: 
„Seš maminka? Jmenuješ se maminka?“ S cizím člo-
věkem by neodešla, ale s maminkou ano, to chtěla 
jít okamžitě. Museli jsme jí vysvětlit, proč to hned 
nejde. Nechala si ale spočítat na prstech, kolikrát se 
ještě vyspí a bude moct s maminkou odjet. Naštěstí 
to už dlouho netrvalo. Všechny ale ještě v domově 
potrápila, protože počítala odpolední spaní a ne-
mohla se dopočítat. 

Až konečně nastal ten den, kdy jsem si pro Verunku 
přijela. Loučení bylo krátké a rychle do auta. Raději 
jsem si tentokrát domluvila odvoz, ale i tak to byla 
cesta dobrodružná. Ještě, že tenkrát nebyly povinné 
dětské sedačky. 

Ale to nejlepší bylo teprve před námi. Začínal nám 
oběma nový život, úplně jiný než dosud. 

Hana

Den pěstounských rodin
Tolik se nás sešlo na předvánočním Dni pěstounských rodin 10. prosince 2016 v Lochotínském pavilónku 
v Plzni. Všichni se dobře pobavili, občerstvili, zazpívali si koledy a domů odcházeli s dárky od dárců, kteří 
se zapojili do akce Vánoční krabice od bot.

za plzeňské SPR 
Darje Tolknerová

Poradny 
náhradní rodinné péčePříbìh rodiny
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Poradny 
náhradní rodinné péče

Jmenuji se Lucka Baliharová, je mi třicet tři let 
a do Poradny jsem nastoupila na poloviční úva-
zek od ledna letošního roku po pěti a půl letech 
strávených se svými dětmi – pětiletým Ondráškem 
a tříletou Karolínkou. 

Před svou „mateřskou kariérou“  jsem po vy-
studování sociálních prací pracovala s lidmi 
s postižením, převážně mentálním, a pomáhala 
jim uplatnit se na trhu práce. 

S příchodem mých dětí jsem se začala více zajímat 
o problematiku rodin – objevování a naplňování 
jejich potřeb – a v této oblasti jsem se i dále vzdě-
lávala. V osobním růstu mi také neuvěřitelně 
pomáhají mé děti, které velmi přesně zrcadlí 
a odhalují moje slabší stránky a já se od nich stále 
mnohé učím.

V Poradně mě kolegyně přijaly velmi přátelsky a já 
se zde pomalu zabydluji.  Práce je pro mě výzvou 
v mnoha směrech a já věřím, že budu moci být 
týmu nápomocna. Už teď mohu říci, že mě práce 
baví a já děkuji za příležitost, kterou jsem svým 
přijetím do této organizace dostala.

Mgr. Lucie Baliharová, 
klíčová pracovnice

Dvě nové sociální pracovnice v Plzni

Jmenuji se Jana Fornouzová a od 1. prosince 2016 
jsem rozšířila tým klíčových sociálních pracovnic 
Poradny NRP Plzeň. Mám vystudován obor Soci-
ální práce na vyšší odborné škole a dálkově si do-
plňuji vzdělání bakalářským programem Sociální 
pedagogika na Jihočeské univerzitě v Českých Bu-
dějovicích. Rovněž jsem absolvovala akreditovaný 
kurz Krizové intervence (Remedium), zakončený 
závěrečnou zkouškou a osvědčením. 

Téměř dva roky jsem pracovala jako sociální 
pracovnice v Azylovém domě pro rodiny s dětmi, 
jehož zřizovatelem byl Fond ohrožených dětí. 
V rámci svého zaměstnání jsem pracovala s rodiči 
samoživiteli, ale i s celými rodinami; setkávala 
jsem se s osobami ohroženými domácím nási-
lím, s lidmi s drogovou a alkoholovou minulostí, 
s menšinami… Pracovala jsem rovněž s dětmi 
klientů. Okrajově jsem se začala setkávat právě 
i s pěstounskou péčí, avšak zatím z druhé strany – 
pokud byly děti klientů umístěny do náhradních 
rodin. Práce s pěstounskými rodinami mě začala 
zajímat více a viděla jsem v ní stále větší smysl. 

Jsem proto moc ráda, že jsem se mohla vydat 
tímto směrem a začít pracovat právě ve Sdružení 
pěstounských rodin. Doufám, že budu pro organi-
zaci přínosem a že budu tou správnou podporou, 
pomocníkem a partnerem pro všechny, kdo to 
budou potřebovat.

Jana Fornouzová,  
klíčová pracovnice

Nová pracovnice v pražské pobočce

Zase jsme se stěhovali

Jmenuji se Barbora Čížková a absolvovala jsem 
magisterské studium sociální práce na Karlově 
univerzitě a bakalářské studium psychologie 
a genderových studií na Masarykově univerzitě. 
Momentálně pracuji jako lektorka v dětském 
lesním klubu („lesní školce“) a zaučuji se v SPR. 
V minulosti jsem pracovala ve sféře sociálních 
služeb a zaměřovala jsem se převážně na cílovou 
skupinu lidí s mentálním a tělesným postiže-

Protože se vaše řady rozšiřují, což nás velice těší, 
museli jsme najít nejen novou kolegyni, ale také 
větší prostory. Přestěhovali jsme se naštěstí jen 
z patra na patro. Adresa Ženské domovy zůstává, 
jen nyní sídlíme ve 3. poschodí. Pro všechny 
máme tedy místa dost a těšíme se na vás pěstouny 
i ty, kteří o pěstounské péči uvažují.

Alena Michalová, 
vedoucí pražské pobočky SPR

ním. Problematika pěstounské péče mě ale vždy 
zajímala, psala jsem diplomovou práci na téma 
Standardy Quality4Children. Mám ráda svou ob-
rovskou zahradu, kde každý rok vysadím zhruba 
deset stromků a zajímám se o biodynamické 
zahradničení.

Mgr. Barbora Čížková,  
sociální pracovnice SPR

Poradny 
náhradní rodinné péče
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Dům na půli cesty Dům na půli cesty

Do nového roku 2017 jsme vstoupili v plném pra-
covním nasazení, s chutí a elánem. Kvůli silným 
mrazům máme o starost více se zajištěním topení 
v bytě pana správce a ve skladových prostorech 
a technickém zázemí v domečcích po dobu do-
volené pana správce.

Zpracovali jsme a odevzdali první monitorovací 
zprávu pro IP Zajištění vybraných služeb soci-
ální prevence na území Jihomoravského kraje 
a řadu dalších aktivit rozjíždíme nebo se na nich 
podílíme.

Jednou z nich je naše spolupráce v rámci projektu 
Zavádění nových procesů v sociálních službách 
pro lidi s duševním onemocněním, který meto-
dicky zajišťuje sdružení Práh jižní Morava. Cílem 
projektu je podpořit nové nadstandardní procesy 
v sociální službě, a tím službu zkvalitnit. Zřizuje 
se pět metodických center v městech jižní Moravy, 
my spolupracujeme s Metodickým centrem okresu 
Znojmo.

Dalším zajímavým projektem je Podpora nástrojů 
sociálně právní ochrany dětí v rámci tzv. lokálního 
síťování. Cílem práce lokálního síťaře, s nímž jsme 
již navázali spolupráci, je udržitelné propojení ak-
térů sítě služeb v daném území tak, aby navzájem 
znali své možnosti a potřeby a uměli efektivně 
spolupracovat při řešení konkrétních případů 

V našem zařízení spolupracujeme s mnoha růz-
nými institucemi, mezi které patří i Probační 
a mediační služba ČR, což je státní instituce, která 
zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených 
s odnětím svobody. Tato služba sídlí ve městech, 
kde najdeme okresní soudy. V našem případě 
jsme v poslední době spolupracovali s Probační 
a mediační službou ve Znojmě a v Břeclavi. Kvůli 
jednomu našemu klientovi jsme se znojemskou 
pobočkou v kontaktu už více než dva roky 
a můžeme říct, že spolupráce je ukázková, a to 
díky panu magistru Bláhovi, který je klíčovým 
pracovníkem našeho klienta. To samé můžeme 

Jmenuji se Renné Glacová a nyní pobývám 
ve Velkém Dvoře v Domě na půli cesty. Vlastně je 
to bývalý zámek, který je přestavěný. Už od mala 
jsem vyrůstala v dětských domovech… nyní jsem 
dospělá a rozhodla jsem se, postavit se na vlastní 
nohy. Vybrala jsem si toto zařízení a jsem tady 
čtyři měsíce. Cítím se tady dobře. Jsou tady dva 
sociální pracovníci, jedna vychovatelka a náš pan 
vedoucí. Pak tady máme ještě pana správce, který 
tu ve vedlejší budově i bydlí. Mám tyto lidi ráda, 
protože nám pomáhají, jak s prací, tak i s našimi 
problémy. Učí nás vyřizovat si věci na úřadech. 
Dokonce máme slíbený výlet, ale není všechno 
zadarmo. Musíme tu spolupracovat. Staráme se 
o zámeček každý den. Ráno vstaneme, uděláme 
si hygienu a jdeme si každý uklidit svůj přidělený 
prostor. Paní vychovatelka Lenka nám každé ráno 
přidělí spravedlivě úklid. Většinou nám s ním 
i pomáhá. Je mi tady dobře. Jsem tu spokojená.

Renné (19 let)

Dům na půli cesty  
v roce 2017

Spolupráce s probační  
a mediační službou

Můj pobyt v Domě na půli cesty

ohrožených dětí a rodin. Naše pobytová služba je 
zařazena do sítě ORP Pohořelice.

Po loňských „námluvách“ jsme se letos též za-
pojili do projektu Truck Academy, který realizuje 
brněnský spolek Pro děti bezpečně. Předmětem 
spolupráce je odborná činnost v rámci poskyto-
vané sociální služby směřující k zapojení klientů 
sociální služby do projektu za účelem získání 
pracovní kvalifikace (třeba řidičského oprávnění) 
a zaměstnání.

Naplno se již rozběhla činnost pracovních sku-
pin v rámci komunitního plánování Magistrátu 
města Brna. Naše pracovní skupina Osoby ohro-
žené sociálním vyloučením pracuje především 
s analýzou potřebnosti rozvoje sociálních služeb 
v Brně, kterou pro MMB zpracovala FSS MU v Brně, 
na přípravě síťování sociálních služeb v JmK pro 
rok 2018 a na tvorbě Komunitního plánu sociál-
ních služeb města Brna pro období 2018 až 2019.

Pokud jste dočetli až sem, asi jste se zamysleli nad 
nejednoduchým postavením naši služby v rámci 
sociálních služeb Jihomoravského kraje. Chci 
pevně věřit, že všechny aktivity povedou ke zkva-
litnění sociálních služeb, k jejich pevnějšímu 
zakotvení v síti a především k větším jistotám při 
jejich financování.

Ladislav Nevrkla

říci i o pobočce břeclavské, která k nám za svým 
klientem poslala i své pracovníky a vehementně 
se snaží pomoci. 

Probační a mediační služba zajišťuje výkon al-
ternativních trestů, jako je např. výkon obecně 
prospěšných prací. S tímto typem trestu jsme se už 
na našem zámečku setkali a byl vykonáván přímo 
v našem areálu. Dalším druhem výkonu alternativ-
ního trestu je dohled probačního úředníka, s čímž 
se setkáváme běžně, jak je uvedeno výše, a máme 
s tím dobré zkušenosti. 

Martin Kern

Dům na půli cesty
Sdružení pěstounských rodin z.s.
Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice
Mobil: 731 507 403; 733 534 476
Web: www.dumnapulicesty.cz
e-mail: dum@pestouni.cz
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Doporučujeme Doporučujeme

Možná, že i Vaše děti stojí na prahu svého nového 
života a přemýšlí, co dělat. 

S nabídkou zajímavého doprovázení a pomoci 
zejména pro dospívající a mládež, kteří se chystají 
vykročit do samostatného života, přichází organi-
zace Yourchance a.p.s. s projektem Začni správně.

Osamostatnit se a vyrovnat se se všemi nástrahami 
života je pro mladé lidi velkou zkouškou. Pro ty so-
ciálně znevýhodněné je to ale ještě mnohem těžší. 
Projekt Začni správně, za kterým stojí obecně pro-
spěšná společnost Yourchance, může být jednou 

Projekt Začni správně pomůže mladým 
na startu samostatného života

z cest, jak zvládnout přechod z pěstounské rodiny 
či dětského domova do běžného života co nejlépe. 

Průvodce životem
Jak mladý člověk do dospělosti vkročí, je mnohdy 
klíčové a výrazně to ovlivňuje jeho vyhlídky 
na celý další život. Hlavním cílem Začni správně je 
tedy účastníky projektu nejprve předem připravit 
na velkou životní změnu a následně jim také dle 
potřeby poskytovat individuální a zcela konkrétní 
podporu. Jedná se především o pomoc při hledání 
práce, bydlení a případném řešení finančních pro-
blémů. Každý účastník získá svého mentora, který 

mu bude poskytovat zpětnou vazbu a pomáhat 
s osobním rozvojem.

Další možnost, jak na sobě pracovat, mají mladí 
on-line. Na webu www.zacnispravne.cz jsou pro 
ně připraveny e-learningové kurzy na téma práce, 
bydlení, peníze, zdraví a moje cesta. Tyto kurzy učí 
mladé lidi, jak se vypořádat s nástrahami, které by 
na ně mohl samostatný život přichystat.

Jít za svými sny
V rámci programu mohou mladí lidé navště-
vovat pravidelná tematická setkání, na kterých 
jsou pro ně připraveny nejen různé vzdělávací 
programy, ale také setkání s úspěšnými a inspira-
tivními osobnostmi. Mezi patrony projektu patří 
například zpěvačka Markéta Mátlová, herečka Eva 
Jozefíková či tanečník Tomáš Marek. Mladí se tak 

stávají součástí komunity lidí, kteří se potýkají 
s podobnými problémy jako oni, ale svou situaci 
se snaží aktivně řešit. Cílem těchto setkání je 
především motivovat všechny účastníky k tomu, 
aby v sobě našli sílu jít za svým snem a nedali se 
odradit prvotními neúspěchy.

Pokud i Vaše děti v blízké době čekají první samo-
statné kroky životem, mohou se i ony zcela zdarma 
zapojit do projektu a navštívit některá ze setkání, 
která se pravidelně konají buď přímo v dětských 
domovech a větších pěstounských rodinách, nebo 
v pronajatých prostorách v Praze a nově i Brně. 

Barbora Lestyan, 
koordinátorka pro mladé 

tel.: + 420 792 308 423 
koordinatorbrno@yourchance.cz
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DoporučujemeDoporučujeme 

I v letošním roce pokračujeme ve spolupráci s na-
kladatelstvím Portál, takže Vás pravidelně budeme 
informovat o nových publikacích v naší knihovně. 
Uvedené knihy si můžete prohlédnout a zakoupit 
na e-shopu http://obchod.portal.cz/ 

HANA PAZLAROVÁ
Pìstounská péče - Manuál pro 
pomáhající profese
Manuál by měl sloužit pracovníkům pomáhajících 
profesí v podpoře pěstounských rodin. Pokrývá klí-
čová témata práce s pěstounskými rodinami. První 
část se věnuje procesu pěstounské péče od práce 
se zájemci o pěstounskou péči, přes proces pro-
věřování a přípravy po doprovázení a ukončení 
pěstounské péče. Druhá část se zaměřuje na spe-
cifické situace, např. dítě s poruchami chování, 
rozvod pěstounů, příbuzenská PP, PP na přechod-
nou dobu. Každé téma obsahuje popis situace 
či tématu, problematické momenty a možnosti 
podpory nebo řešení. Přestože jsou v manuálu vy-
užity zahraniční zkušenosti, vychází z české reality 
a nabízí řešení možná v aktuálních podmínkách. 
Kniha je určena především sociálním pracovníkům 
a využijí ji i pedagogové a psychologové, kteří 
pracují s dětmi, jež jsou v náhradní rodinné péči.

Hana Pazlarová učí na Katedře sociální práce FF 
UK a téměř 20 let se profesně zaměřuje na soci-
ální práci s rodinami, systém péče o ohrožené 
rodiny a děti v českém i mezinárodním kontextu, 
služby pro rodiny, děti v náhradní rodinné i in-
stitucionální péči a sociálně právní ochranu dětí. 
V těchto oblastech vyvíjí výzkumnou, lektorskou 
i publikační činnost.

brož,. 256 s., 359 Kč 

RACHEL SPERRY
Komunikace v problémových 
situacích s dítìtem v MŠ
Kniha nabízí dospělým tipy, jak pozitivně rea-
govat na každodenní náročné situace a proble-
matické chování dětí ve věku od tří do osmi let. 
Přehledným způsobem provází učitele i členy 
rodiny jednotlivými kroky, jejichž zapamatování 
usnadňují piktogramy a obrázky. Během čtení si 
můžete zapisovat své úvahy a procvičovat si své 
reakce podle příslušných kroků nad fotografiemi 
problematických situací. Dospělý s dítětem mluví 
o jeho pocitech, o hranicích a chování, které se 
od něj čeká. Pomocí otázek ho vede k tomu, aby 
samo našlo řešení, a nabízí tipy a nápady, které 
mohou pomoci.

Rachel Sperry vystudovala magisterský obor soci-
ální práce. Specializuje se na práci s malými dětmi 
a věnuje se rozvíjení jejich psychické odolnosti. 
Působila jako učitelka v mateřské škole pro děti 
s poruchou sluchu a v současné době pracuje 
v centru, které se zabývá duševním zdravím dětí.

brož., 104 s., 151 Kč

JULIA MOOR
Hry a zábavné činnosti pro dìti 
s autismem - Praktické nápady pro 
každý den
Dítě s autismem mívá poměrně omezené zájmy, 
které se navíc liší od zájmů jeho zdravých vrs-
tevníků. Zaujetí repetitivními činnostmi, malá 
tolerance vůči změnám a ulpívání na leckdy ne-
pochopitelných rituálech a rutinách se projevuje 
i v jeho hře, která mívá často charakter prosté 
manipulace s předměty. Hry a zájmové aktivity 
je proto třeba přizpůsobit potřebám a možnostem 

dítěte s poruchou autistického spektra. Kniha Hry 
a zábavné činnosti pro děti s autismem představuje 
velkou řadu aktivit, které jsou upraveny „na míru“ 
schopnostem a vidění světa dětí s autismem.

Julia Moor je psycholožka a učitelka, pracovala 
s dětmi s poruchami učení a s autismem. Její syn 
má diagnostikovaný vysokofunkční autismus.

brož., 208 s., 247 Kč

ARNOLD MILLER, THERESA C. SMITH
101 tipů pro rodiče dìtí s autismem 
– Účinná řešení každodenních 
problémů
Záchvaty vzteku, nezvyklé reakce na běžné situ-
ace nebo komunikační problémy, to jsou úkoly, 
které rodiče dětí s autismem řeší každý den. Děti 
s autismem chápou běžné situace jinak než jejich 
vrstevníci, jejich smyslové vnímání je odlišné, 
a od toho se také odvíjejí jejich nezvyklé a někdy 
velmi intenzivní reakce. Rodiče dětí s autismem 
a samozřejmě děti samotné pak zažívají stres, který 
lze vhodným přístupem eliminovat.

Autorky se věnují především problémům souvi-
sejícím s takzvanou autistickou triádou, tedy pro-
blémům s komunikací, sociálními dovednostmi 
a chováním. Arnold Miller je klinický psycholog 
a vysokoškolský učitel. V knize představuje svou 
metodu práce s dětmi s poruchou autistického 
spektra. Theresa C. Smith s Arnoldem Millerem 
dlouhodobě spolupracuje. Má dospívajícího syna 
s autismem.

brož., 168 s., 239 Kč

JOHANNES HAYERS, FELIX ACHTERWINTER 
Připoutej se, nebo umře jednorožec! 
- 100 ne zcela legálních výchovných 
triků
Odlehčený a zábavný rádce obsahuje celkem sto 
tipů určených zoufalým rodičům, kteří mají pocit, 
že už při výchově vyzkoušeli naprosto všechno – 
ale marně. 

Autoři shromáždili nejlepší výchovné triky 
docela normálních rodičů. I když – je Angelika 
normální, když se vloupe do vlastního bytu, aby 
svého syna konečně naučila zamykat dveře? Je 
Marie normální, když nutí svou dceru zapnout 
si bezpečnostní pás vyhrožováním, že jinak umře 
jednorožec? Ovšem ať už jsou citovaní rodiče 
normální nebo ne, ať jsou jejich výchovné triky 
legální nebo ne, důležité je, že fungovaly.

Johannes Hayers se zabýval výzkumem trhu 
a podnikovou komunikací, dnes píše pro rozhlas 
a televizi. Felix Achterwinter psal sloupky pro 
nejrůznější německé a anglické časopisy. Dnes 
pracuje v oblasti mediálního poradenství.

brož., 112 s., 215 Kč

KATEŘINA THOROVÁ
Poruchy autistického spektra
Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní 
pohled na jednu ze závažných dětských vývojových 
poruch, jejíž dopad se promítá zejména do oblasti 
sociálních interakcí, vztahů a komunikace. K po-
pisovaným poruchám autistického spektra řadíme 
především dětský autismus, atypický autismus 
a Aspergerův syndrom. Mezi pojednávaná témata 
patří například raná diagnostika v praxi, diferenci-
ální diagnostika z pohledu psychologa, vzdělávání 
a terapie, rodinná problematika, prognóza, speci-
fika vývojové trajektorie poruchy, školní a sociální 
problematika. Výklad je doplněn množstvím 
kazuistik, ukázkami dětských kreseb a fotografiemi 
z autorčina bohatého archivu.

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., je doktorkou 
klinické psychologie, metodická ředitelka v Ná-
rodním ústavu pro autismus, z.ú., (NAUTIS). 
Specializuje se na dětskou vývojovou psychologii 
a psychodiagnostiku. Mnoho let se věnuje práci 
s dětmi s různými vývojovými poruchami. Pu-
blikuje především v oblasti poruch autistického 
spektra. V nakladatelství Portál jí vyšla monografie 
Vývojová psychologie (2015), je také spoluautor-
kou knihy Agrese u lidí s mentální retardací a au-
tismem (2007) a Dětský autismus (2014).

brož., 488 s., 599 Kč

Nové knížky v knihovně  
brněnské poradny
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Pozvánky

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ  
PhDr. Jany Nováčkové

spoluautorky knihy Respektovat a být respektován na téma:

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN
pìtihodinový vzdìlávací seminář

LEKTORKA
PhDr. Jana Nováčková, Csc. působí v oboru dětské psychologie již řadu let. Je spoluautorkou 

známé knihy Respektovat a být respektován, na které se podílela s dalšími významnými 
psychology. Rovněž je lektorkou stejnojmenného kurzu a autorkou úspěšné knížky Mýty 

ve vzdělávání. PhDr. Jana Nováčková rovněž může nabídnout zkušenosti z praxe v pedago-
gicko-psychologické poradně.

PROČ PŘIJÍT?
Dozvíte se zajímavé informace o respektujícím přístupu ve výchově a vzdělávání, bude nastí-
něna dvojsečnost používání trestů a důsledky nesprávného chování v rizikových situacích. 

Nabídneme komunikační nástroje i konkrétní dovednosti, které mohou pomoci zachovávat 
respektující přístup v každodenních situacích a vést děti místo k pouhé pasivní poslušnosti 

k vytváření skutečné zodpovědnosti a samostatnosti.

KDY: 
středa 15. března 2017 od 9.30 hodin

KDE: 
Krajský úřad Plzeňského kraje zasedací místnost č. 326, 3. patro

CENA: 
pro rodiny s dohodou u Sdružení pěstounských rodin zdarma 

pro rodiny s dohodou u jiné organizace a ostatní zájemce 900 Kč

Sdružení pěstounských rodin Plzeň 
Poradna náhradní rodinné péče

Pomáháte s námi

Vánoce s sebou přináší kromě krásného času stráveného v kruhu lidí, které máme nejraději, také již náš 
tradiční vánoční projekt Stromeček přání pro děti z pěstounských rodin. Tento charitativní projekt vznikl 
před několika lety z iniciativy studentů dvou vysokých škol a stal se velmi oblíbenou vánoční tradicí. 
Před Vánocemi studenti pozvali rodiče a děti ze Sdružení pěstounských rodin k přátelskému setkání 
do prostorů fakult. Stejně jako v minulých letech putovalo několik desítek krásných dárků dětem, které 
zaslaly své přání Ježíškovi. Předávání dárečků se náramně vydařilo a zažili jsme společně krásné chvíle. 
Velmi rádi bychom tímto chtěli poděkovat studentům VUT, Fakulty podnikatelské a Newton College 
za pomoc a podporu. 

Martina Kalendová

Studenti dětem
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Pomáháte s námi

Děkujeme všem obětavým lidem a firmám, které 
podporují naši činnost finančně, věcnými dary 
anebo dobrovolnickou prací. Těší nás, že spo-
lečně s Vámi můžeme přispět k tomu, aby děti 
vyrůstaly v milující rodině. 

DĚKUJEME DÁRCŮM 
Audit Brno, s.r.o. 
Colindar s.r.o. 
Česká kongregace sester dominikánek 
Farní charita sv. Tomáše Brno 
GSP RAFINERIE s.r.o. 
Imprenta Graf, s.r.o. 
Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Fran-
tiška pod ochranou Svaté rodiny 
MČ Brno-Řečkovice 
Optotel s.r.o. 
OŠMT Brno 
Retry s.r.o. 
Rotary klub Valtice - Břeclav 
Římskokatolická farnost Brumovice 
Římskokatolická farnost Březník 
Římskokatolická farnost Dobřínsko 
Římskokatolická farnost Jemnice 
Římskokatolická farnost Jinošov 
Římskokatolická farnost Lanžhot 
Římskokatolická farnost Lomnice 
Římskokatolická farnost Rajhrad 
Římskokatolická farnost Sloup 
Římskokatolická farnost Šlapanice 
Římskokatolická farnost Velké Bílovice 
Retry s.r.o. 
Rotary klub Valtice – Břeclav 
Sestry těšitelky 
Starožitnosti Patrice Antique s.r.o.

VĚCNÝMI DARY NÁM MOC POMOHLI: 
ALBI Česká republika a.s. • Balónky, s.r.o. • Big-
Media s.r.o. • Centropen, a.s. • Comax Bowling 
s.r.o. • Čokoládovny Fikar • Diecézní charita Brno 
• Ing. Blanka Drápalová • EUROGALAXIE s.r.o. • 
Fakulta podnikatelská VUT • Chata Štvanice • Jiří 
Ferby • KINDO, s.r.o. • Levné knihy • LMC s.r.o. • 
Metrostav a.s. • Optimalvit s.r.o. • Planet Bowling 

Olympia Brno • United Bakeries, a.s. • Vintage 
Village • Vinutka • VŠ Newton College • V-Tour 
s.r.o. • Wellness Kuřim s.r.o. • www.malujmese.
cz •WIKY spol. S r.o. 

NAŠI ČINNOST PODPOŘILI TITO DOBŘÍ LIDÉ: 
Eva Bártová • Marie Bednářová • Ludmila Běha-
nová • Jana Bílková • Zdena Bouzková • Bohumil 
Bradáč • Bc. Zuzana Bročková • František Brůna 
• Marie Citterbardová • Jan Čajka • Magdalena 
Čoupková • Roman Diviš • Přemysl Dížka • Petr 
Doležal • Jindřiška Dvořáková • RNDr. Milana 
Faltusová • Štěpán Florián • Růžena Frantová • 
Hana Gavendová • Arnošt Goldflam •Josef Gro-
lich • Ladislav Grunda • Martina Handlová • Josef 
Havelka • manželé Havlátovi • Vlasta Heroldová 
• Ing. Petr Hochman • Vladimíra Holasová • 
Tamara Horáková • Jaroslava Hudcová • Marie 
Chrástecká • Margita Illovská • Ing. Stanislav 
Janků • Jiří Jeniš • Ing. David Jílek • Eva Kadle-
cová • Božena Kaďourková • František Kania • 
PhDr. Ivan Kania • Pavel Kaupa • RNDr. Jiří Koch 
• Pavel Konzal • Kopřivovi • Karla Kovaříková 
• Dobroslava Kricklová • František Kozubík • 
Petr Kucharčík • Pavel Lacina • Ing. Petr Levák 
• Zuzana Linhartová • RNDr. Milan Líbezný • 
Marie Maděřičová • Marečkovi • Alois Medla • 
Viktor Mechl • Mgr. Jiří Mikulášek • Ludmila 
Moravcová • Jan Nekuda •Helena Nerudová • 
Jan Nosek • Václav Novák • Marcela Novotná • 
MUDr. Jindřich Olšovský • Mgr. Šárka Pantůčková 
• Jiří Pavlica • Jenovefa Petrů • Tomáš Polách • 
Severin Pošta • Josef Požár • Jiří Prudký • Hana 
Ráčková • Mgr. Pavel Rajmic • Martin Rája • Mo-
nika a Břetislav Rychlíkovi • Ing. Josef Ryšávka • 
Rudolf Sláma • Irena Sobotková • Jiří Suchánek • 
Ing. Václav Svoboda • Ing. Ivo Šilhánek • Hedvika 
Šimíčková • Ing. Pavel Šimonek • MUDr. Ondřej 
Škoda • MUDr. Milan Šulc • Ing. Josef Švec • 
Libuše Tarabová • Stanislav Valenta • Magda 
Vaňková • Magda Váňová • Mgr. Karin Vavrošová 
• Petr Vázler • Radek Vichr • Renata Vintrová • 
Jitka Vyhlídalová • Milada Wurmová • Ing. Jan 
Zachoval 



Na základě uzavřené Dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme dlouhodobé  
doprovázení zkušenými pracovníky Sdružení a další služby rodinám s přijatými dětmi.

PĚSTOUNSKÝM RODINÁM NABÍZÍME:
• Vzdělávací semináře, víkendy a pobyty
• Psychologické a sociální poradenství
• Asistovaný kontakt s biologickými rodiči
• Odlehčovací služby
• Doučování a další pomoc dobrovolníků
• Letní tábory pro děti a relaxační akce pro celé rodiny 
• Další podporu a služby v rámci jednotlivých poboček

ŽADATELŮM O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI NABÍZÍME:
• Odbornou pomoc v rámci psychosociálního poradenství
• Databázi dětí vhodných do pěstounské péče Hledáme Vás, mámo, táto!

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme a budeme s Vámi spolupracovat!

Centrální emailový kontakt: info@pestouni.cz

Kontakty na vedoucí jednotlivých poboček:

Brno/Znojmo Sylva Dvořáčková 
dvorackova@pestouni.cz ) 730 519 802

Bystřice pod Hostýnem Bc. Hana Ježová 
jezova@pestouni.cz ) 730 895 847

Plzeň Mgr. Daria Tolknerová  
tolknerova@pestouni.cz ) 731 440 527

Praha PhDr. Alena Michalová 
michalova@pestouni.cz ) 731 507 401

V ROCE 2017  
POKRAČUJEME V UZAVÍRÁNÍ DOHOD  

O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE  
V RÁMCI POBOČEK

Brno • Bystřice pod Hostýnem • Plzeň • Praha • Znojmo


