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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 

OCHRANY PRO SLUŽBU 

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNŮ CESTOU NECESTOU 
 

Právní rámec: 

 Listina základních lidských práv a svobod 

 Úmluva o právech dítěte 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. 

 Zákon č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, prováděcí vyhláška č. 473/2012 

Sb. 

 Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon 

 

Každý pracovník týmu Doprovázení pěstounů se seznámí s těmito standardy, což stvrdí svým 

podpisem v samostatném dokumentu. 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

KP – klíčový pracovník   Dohoda – Dohoda o výkonu pěstounské péče 

DP – služba Doprovázení pěstounů   KCR – Krizové centrum pro rodinu   

CN – Cestou necestou, z.s.  

SPOD – sociálně právní ochrana dětí  OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí 
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1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 

 

1a  Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a 

zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená 

osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření. 

Poslání služby 

Posláním služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou je podpora dobrého fungování 

rodiny, která je nezbytným a nejvhodnějším prostředím pro naplňování potřeb dítěte. 

Podporujeme pěstounské rodiny na cestě jejich pěstounstvím se všemi běžnými i mimořádnými 

situacemi. Zajišťujeme pro ně vzdělávání a další služby tak, aby mohly naplňovat legislativní 

požadavky, jež se na ně vztahují. Pomáháme rodinám rozvíjet jejich potenciál a podporujeme 

vzájemné vztahy mezi jejich členy různými formami, například sociální prací, speciálně 

pedagogickým poradenstvím, psychoterapeutickou podporou, podporou vzdělávání jejich dětí, 

respitními službami, doporučením a kontaktováním odborných služeb, aj.  

Cíle služby 

 Podporovat pěstounské rodiny v situacích běžných i zátěžových. 

 Zajišťovat vzdělávání pro pěstouny a další rodinné příslušníky tak, aby mohli dobře 

naplňovat legislativní požadavky a současně zvyšovali své rodičovské kompetence. 

 Různými aktivitami podpořit fungování pěstounských rodin a jejich jednotlivých členů. 

 Zajišťovat či zprostředkovat odborné služby dle individuální potřeby rodiny. 

Zásady činnosti  

 Ctíme rodinu jako jedinečné prostředí, které je třeba podporovat. 

 Podporujeme bezpečný kontakt s biologickou rodinou dítěte. 

 Zjištěné problémy v rodině pojmenováváme, konzultujeme je s  pěstouny a při jejich 

řešení rodinu podporujeme a doprovázíme. 

 Reagujeme na individuální potřeby rodiny. 

 Zastáváme rovný přístup ke všem klientům. 
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Cílová skupina 

 Pěstouni, kteří mají zájem o spolupráci a podporu ze strany organizace tak, aby dobře 

naplňovali potřeby dítěte. 

 Pěstouni, již jsou ochotni: 

o spolupracovat s odborníky doprovázející organizace na podpoře jednotlivých 

členů své rodiny,  

o umožňovat dohled nad výkonem pěstounské péče, 

o umožňovat samostatnou práci pracovníka organizace Cestou necestou s dítětem,  

o umožňovat návštěvy KP v rodině v dohodnutých termínech. 

 

Konkrétní nabízené služby pro pěstounské rodiny 

 Spolupráce konkrétního klíčového pracovníka pěstounské rodiny, podpora rodiny dle 

jejích potřeb formou osobních návštěv, konzultací v ambulanci, písemné, e-mailové a 

telefonické komunikace. 

 Doprovod pěstounů či dítěte klíčovým pracovníkem na jednání s úřady, školami a 

dalšími institucemi dle potřeby rodiny a možností pracovníka. 

 Podpora rodiny v tíživé životní situaci pomocí sanace rodiny dle potřeby rodiny a 

možností KP. 

 Zajištění skupinového vzdělávání pro pěstouny formou seminářů. 

 Zajištění individuálního vzdělávání pro pěstouny formou speciálně pedagogických, 

psychoterapeutických, mediačních a dalších terapeutických a podpůrných konzultací. 

 Zajištění individuální psychoterapeutické péče. 

 Pořádání klubů pěstounů za účelem sdílení zkušeností a dalšího rozvoje kompetencí 

pěstounů. 

 Pořádání víkendových pobytů pro děti z pěstounských rodin. 

 Pořádání letních pobytů pro děti z pěstounských rodin. 

 Pořádání kratších (jednodenních) akcí pro děti, zaměřených na sport, kulturu, 

vzděláváním, relaxaci či na sebepoznání. 

 Seznam činností může být rozšiřován podle potřeb pěstounských rodin a možností 

doprovázející organizace. 

 Zprostředkování asistovaného kontaktu s biologickou rodinou dítěte. 

 

Další informace o organizaci poskytující službu 

Organizace Cestou necestou poskytuje kromě doprovázení pěstounů také služby Krizového 

centra pro rodinu Cestou necestou. Obě služby této organizace spolu úzce spolupracují. Bližší 
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informace o sociální službě Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou viz standardy 

Krizového centra pro rodinu. 

 

1b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů 

zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto 

situací 

Vnitřní pravidla pro zamezení střetu zájmů 

Osoby blízké a poskytování služby 

 Pokud zájemce o službu nebo jiný člen jeho rodiny je v příbuzenském či pracovním 

vztahu s některým z pracovníků organizace Cestou necestou nebo pokud je zájemce o 

službu osobou známou některému z pracovníků DP, může být dohoda o výkonu 

pěstounské péče uzavřena jedině na základě sdělení této informace všem 

zainteresovaným pracovníkům organizace a po projednání vhodnosti uzavření dohody o 

výkonu pěstounské péče všemi pracovníky týmu Doprovázení pěstounů.  

 Bude-li dohoda v takovém případě uzavřena, bude klíčovým pracovníkem (KP) 

pěstounské rodiny klienta jiný pracovník týmu DP. O výjimce z tohoto postupu na 

žádost klienta či pracovníka rozhoduje po konzultaci s oběma účastníky vedoucí služby 

DP. 

 O uzavření či neuzavření dohody o výkonu pěstounské péče rozhodne vedoucí služby.  

 V případě nesouhlasu týmu s tímto rozhodnutím mohou pracovníci požádat o 

přehodnocení rozhodnutí ředitelku organizace, jejíž rozhodnutí je konečné.  

 V případě rozhodnutí o neuzavření dohody bude zájemci doporučena jiná organizace 

nabízející obdobné služby.  

 Výměna klíčového pracovníka v průběhu spolupráce s rodinou je možná, pokud má 

tento KP vážné pochybnosti o kvalitě své práce s tímto klientem; v tomto případě může 

KP požádat o změnu pracovníka pro klienta. O této změně rozhodne vedoucí služby na 

základě předešlé konzultace se současným i budoucím KP. 

 Výměna klíčového pracovníka v průběhu spolupráce s rodinou je možná také na žádost 

pěstouna či rodiny. O této změně rozhodne vedoucí služby na základě zvážení důvodu 

této žádosti a na základě konzultace se stávajícím KP, případně také s potenciálním 

budoucím KP. 
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2. Ochrana práv osob 

2a 

1. Pověřená osoba důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí včetně 

práva na soukromí, důstojnost a rodinný život.  

 

2. Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla pro předcházení porušování základních 

práv a svobod, zejména má stanoveny mechanismy k nápravě a postupy vůči zaměstnanci, 

který by se porušení základních práv a svobod dopustil. 

 

3. Pověřená osoba vždy zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu. 

 

1. Vnitřní pravidla pro zachování lidských práv: 

Respektujeme veškerá klientova základní lidská práva a práva dítěte. Dodržujeme rovný přístup 

ke službě bez předsudků, diskriminace a negativního hodnocení. 

V celém průběhu poskytování služby, v jednání s klientem, při jednáních ve prospěch klienta a 

v rámci řešení jeho soukromých záležitostí vždy dbáme především na dodržování těchto práv:  

Právo na život 

 Podporujeme vytvoření vhodných podmínek pro nenarozený život. 

Právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a osobního života. 

 Nezasahujeme neoprávněně do soukromého a osobního života a snažíme se tomuto 

konání zabránit. 

 Do domácnosti klienta vstupujeme na základě jeho souhlasu a s výjimkou naléhavých 

situací nevstupujeme bez ohlášení; vstup do rodiny probíhá s dojednáním data a 

termínu schůzky a počtu vstupujících osob. 

 Neohlášené návštěvy jsou uskutečněny pouze po písemném pověření orgánem SPOD a 

klient je z naší strany o možnosti neohlášených návštěv předem informován.  

 Respektujeme klientův způsob života (bydlení, obstarávání obživy, trávení volného času, 

hierarchii hodnot, výběr jazyka, výchovné prostředky apod.), pokud přímo a vážně 

neohrožuje zdravý vývoj dítěte.  
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Právo na zachování klientovy lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jeho 

jména 

 Údaje o osobě klienta vedeme dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2001 Sb., 

klient podepisuje „souhlas se zpracováním osobních údajů“, který jako samostatný 

dokument tvoří součást těchto standardů. 

 V kontaktu s třetí osobou zachováváme vždy mlčenlivost a diskrétnost o osobních a 

citlivých údajích klienta. 

Právo na zacházení bez ponižování.  

 Při jednání s klientem jej neponižujeme fyzicky ani psychicky. Snažíme se zamezit 

ponižování ze strany druhých osob.  

Právo na osobní svobodu a svobodu pohybu. Služba neomezuje osobní svobodu klienta. 

 Zachováváme  a  prohlubujeme  co nejvyšší míru samostatnosti a nezávislosti uživatelů.  

 V plánování i průběhu služby vytváříme příležitosti k tomu, aby klienti mohli uplatňovat 

vlastní názor a jednat na základě vlastních rozhodnutí (přání a představy klienta o řešení 

jeho situace). 

Je zaručena svoboda myšlení, svědomí, víry a náboženského vyznání i jeho projevu. 

 Plně respektujeme etnickou, náboženskou, sexuální, stravovací či jinou orientaci apod. a 

vycházíme vstříc specifickým potřebám klientů, pokud je to možné. (Př. klientce 

praktikující islám bylo během konzultace umožněno věnovat se modlitbám za 

přicházejícího soumraku, bylo respektováno její přání zhasnout oheň svíčky, který 

vnímala jako symbol nečistého aj.).  

 Aktivně podporujeme klienta při prosazování jeho základních lidských práv.  

 Pracovník vždy zjišťuje zájem dítěte a považuje ho za přední hledisko, podporuje rodinu 

tak, aby dobře fungovala ve prospěch dítěte.  

o Například v případě střetu rodičů ohledně výchovy může zasáhnout ve prospěch 

dítěte. 

o Například při obtížích v komunikaci mezi rodinou a školou se může zúčastnit 

jednání ve prospěch dítěte, tedy obvykle jako osoba doprovázející rodiče 

(případně zajistí podporu jiného pracovníka organizace s odborností v této 

oblasti) apod.  

 Po dohodě s rodinou může pracovník vstupovat do kontaktu s jinými organizacemi či 

službami, které by rodina či dítě mohli využít, a to za cílem podpory dítěte či rodiny. 
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2. Vnitřní pravidla: ochrana před předsudky 

Téma ochrany před předsudky a negativním hodnocením se diskutuje dle potřeby na 

průběžných poradách týmu, jež se konají zpravidla jedenkrát týdně, nejméně však 1x 

měsíčně. Předsudky: např. v souvislosti s rolemi, rasovou příslušností, sexistické, věkové, 

prarodiče nezvládnou péči, vzdělanostní, náboženské aj. 

 

3. Pravidla pro předcházení porušování základních práv a svobod: 

 

 Při týdenních poradách projednávají pracovníci týmu kromě jiných témat také otázku 

základních práv a svobod zejména v případech, kdy mají pochybnosti o jejich důsledném 

dodržování. 

 Zjistí-li některý pracovník týmu DP porušení základních práv a svobod pracovníkem 

organizace Cestou necestou, informuje tohoto pracovníka a svého nadřízeného, který 

rozhodne o způsobu nápravy této situace. 

 O dalším postupu vůči pracovníkovi, který se porušení dopustil, rozhodne vedoucí služby 

DP. 

 Vedoucí služby DP vystaví podle vlastního uvážení pracovníkovi písemné upozornění na 

pochybení formou porušení základních práv a svobod jiné osoby. 

 Ve zvláště závažných případech postupuje vedení CN dle zákoníku práce. 

 Klient má možnost upozornit na porušení či omezení svých práv ze strany pracovníka 

organizace ústně či písemně. Dotčený pracovník uvědomí o této skutečnosti svého 

vedoucího pracovníka a společně se dohodnou na dalším postupu, který podobnému 

porušení zamezí. 

 

 

4. Klíčový pracovník zjišťuje názor dítěte a přikládá mu váhu pomocí těchto mechanismů: 

 Alespoň jedenkrát za šest měsíců probíhá setkání klíčového pracovníka 

s pěstounskou rodinou v domácnosti rodiny. 

 Alespoň jedenkrát za šest měsíců probíhá setkání klíčového pracovníka 

s pěstounskou rodinou za přítomnosti dítěte nebo dětí v pěstounské péči. 

 Alespoň jedenkrát za dvanáct měsíců probíhá setkání klíčového pracovníka 

s pěstounskou rodinou také za přítomnosti ostatních dětí v rodině. 

 Alespoň jedenkrát za šest měsíců provádí klíčový pracovník se souhlasem 

pěstounů při setkání s dítětem v pěstounské péči samostatný rozhovor či 

samostatnou práci pouze s dítětem (tj. bez přítomnosti pěstounů). Pokud s tímto 

pěstouni nesouhlasí, jejich nesouhlas respektuje, nicméně s nimi pracuje na 

tématu uvolnění kontroly nad dítětem.  
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 Klíčový pracovník zaznamená zjištěné názory, potřeby a přání dítěte a bere je 

v úvahu při jakémkoli rozhodování o dalším postupu v práci s rodinou. 

 Je-li zjištěný názor dítěte rozporný s názorem pěstounské rodiny a týká-li se 

takový rozporný názor přímo dítěte a není podle všeho ku prospěchu dítěte, 

konzultuje pracovník tuto situaci s ostatními členy týmu a v případě, že pro 

takové jednání shledá v týmu oporu, informuje dítě o nutnosti seznámit 

pěstouny s takovým rozporným názorem a společně pracovat na upravení 

situace tak, aby byla ku prospěchu dítěte. 

 Klíčový pracovník respektuje přání dítěte na zachování utajení sděleného názoru 

v případě, že zjištěné skutečnosti nenasvědčují ohrožení dítěte ani tomu, že by se 

jednalo o situaci, která je v jeho neprospěch. 

 V případě rozdílných cílů pěstounů klíčový pracovník nejprve podpoří pěstouny v 

nalezení jejich společného cíle v nejlepším zájmu dítěte, tak aby byla možná 

jasná a srozumitelná komunikace a sdělení tohoto cíle dítěti. V případě, že není 

možné nalézt společný cíl před rozdílnými individuálními cíli, dáváme přednost 

vytvoření cílů odpovídajících zájmu dítěte. Tyto cíle jsou vytvořeny klíčovým 

pracovníkem a vedoucím služby na základě odborného vyhodnocení a 

empatického přístupu.  

 

2b Pověřená osoba chrání dítě před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Má písemně 

stanovený postup pro předcházení těmto situacím a písemně stanoven postup při zjištění 

takového jednání (jak ze strany rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, tak 

zaměstnance pověřené osoby). 

 Pracovníci týmu DP mají kvalifikaci odpovídající legislativním předpisům v oblasti 

sociálně-právní ochrany dítěte pro výkon práce v sociálních službách, školství nebo 

zdravotnictví. 

 Při vstupním pohovoru s uchazeči o zaměstnání ve službě DP se zjišťuje jejich znalost 

příslušných právních předpisů na ochranu dítěte (Úmluva o právech dítěte, zákon o 

SPOD) a jejich osobní názory na pěstounskou péči, působení pěstounských rodin a pozici 

dětí v nich.  

 Pracovníci DP se účastní každotýdenních interních porad služby DP. 

 Pracovníci DP absolvují alespoň 1x za měsíc intervizní setkání s vedoucím služby. 

 Pracovníci DP absolvují alespoň 1x za dva měsíce supervizní setkání s externím 

supervizorem. 

 Pravidla pro zjišťování a vyhodnocování nebezpečí CAN:  

o U dětí v NRP, u nichž byl zjištěn syndrom CAN v minulosti či aktuálně, se 

okamžitě zajišťuje: 
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 bezpečné prostředí (ve spolupráci s OSPOD), 

 odborná pomoc – v rámci organizace CN nabídka psychoterapie pro dítě, 

případně rodiče. 

 Zaměstnanci organizace CN se vzdělávají v oblasti sociálně-právní ochrany dítěte, 

syndromu CAN apod. 

 V rámci práce s pěstounskou rodinou sleduje pracovník služby DP, jak se s dítětem 

v rodině zachází. Průběžně působí na rodinu tak, aby podpořil zájem dítěte a opakovaně 

pěstouny informoval o tom, jaký je zdravý výchovný přístup k dítěti a jeho potřeby 

vzhledem k věku, vývoji, anamnéze aj. 

 Zjistí-li pracovník při práci s pěstounskou rodinou, že v rodině či jinde existuje podezření 

na zneužívání, zanedbávání nebo týrání dítěte, okamžitě informuje vedoucího služby 

DP a vedoucího KCR CN. Vedoucí služby DP ihned situaci s pracovníkem projedná a 

rozhodne o dalším postupu. Zpravidla kontaktují příslušný OSPOD rodiny a dítěte a 

informují jej, a v případě podezření na spáchání trestného činu informují také orgány 

činné v trestním řízení. 

 Oznámí-li dítě v pěstounské rodině, že je ohroženo syndromem CAN, informuje klíčový 

pracovník svého vedoucího a dohodnou se na dalším postupu. Obvykle provede 

návštěvu v rodině, v tomto případě lze i návštěvu neohlášenou, aby si tuto skutečnost 

ověřil. Následně o svém zjištění okamžitě informuje vedoucí služby DP. Vedoucí služby 

DP ihned situaci s pracovníkem projedná a rozhodne o dalším postupu. Zpravidla 

kontaktují příslušný OSPOD rodiny a dítěte a informují jej, a v případě podezření na 

spáchání trestného činu informují také orgány činné v trestním řízení. 

3. Prostředí a podmínky 

3a Pověřená osoba vytváří materiální, technické a hygienické podmínky, které odpovídají 

rozsahu činností poskytovaných pověřenou osobou. Prostory musí odpovídat potřebám 

cílové skupiny, musí být důstojné a respektovat potřebu soukromí 

 Klíčový pracovník pěstounských rodin provádí svoji práci částečně formou terénní práce, 

buď v domácnostech klientů, nebo i v jiných dohodnutých prostorách (např. při jednání 

se školou ve škole, v neutrálním prostředí v případě, že domácnost klienta ani 

ambulance organizace neposkytuje vhodné prostředí aj.), a dále v ambulanci organizace. 

 Pro setkávání s klienty v rámci ambulance je zajištěno soukromí (místnost oddělená 

dveřmi, bezpečné prostředí, čisté prostory), vhodné prostory pro práci s klienty (k 

dispozici je místo k sezení, stolek, psací potřeby a papíry, případně i jiné pomůcky).  
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 U sdílených prostor ambulance se jejich užívání řídí kalendářem organizace tak, aby 

nedocházelo k překrývání většího počtu klientů, než je počet místností umožňujících 

diskrétní provádění konzultací v rámci sociální práce nebo psychoterapeutické služby.  

 Klienti mají k dispozici místo na odložení věcí a toalety, je jim vždy nabídnut teplý či 

studený nápoj. 

 Pracovník týmu DP má k dispozici potřebné vybavení pro výkon SPO na pracovišti, 

zejména funkční telefon, počítač s připojením k internetu, tiskárnu, toaletu, kuchyňku 

pro přípravu nápojů, kancelářské potřeby. 

 Pracovník týmu DP má k dispozici potřebné vybavení pro výkon SPO v terénu, obvykle 

v domácnostech uživatelů služby, zejména psací potřeby, nástroje pro práci s dětmi i 

pěstouny, funkční mobilní telefon. 

4. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a 

činnosti pověřené osoby 

 

4a Pověřená osoba informuje cílové skupiny srozumitelným způsobem o poskytování 

sociálně-právní ochrany pověřenou osobou 

 Služba DP má na webových stránkách organizace uvedeny základní informace o 

poskytovaných službách doprovázení pěstounů. 

 Při osobním jednání se zájemci o služby informuje pracovník nebo vedoucí týmu DP 

zájemce o nabízených službách (viz kritérium 1a, Konkrétní nabízené služby pro 

pěstounské rodiny) a o podmínkách jejich užívání, tedy o možnosti uzavření dohody o 

výkonu pěstounské péče nebo využití režimu poskytování služeb externím klientům na 

základě objednávky OSPOD. 

 Kromě webových stránek jsou informace o službách týmu DP uveřejněny také na 

nástěnce v ambulanci organizace, předávány osobně na přednáškách a seminářích, 

šířeny formou letáků při různých akcích (například den neziskových organizací úřadu 

městské části, benefiční akce CN - Kokorace) atd. Materiály informují o nabízených 

službách a o cílové skupině a uvádějí kontaktní informace na pracovníky organizace. 

 Informační leták nebo bližší informace o organizaci jsou průběžně poskytnuty k dispozici 

příslušným OSPOD – informace o aktivitách, činnostech doprovázející organizace aj. 

 Informační leták je dle potřeby aktualizován, stejně jako informace na webových 

stránkách organizace. 
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4b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla a postupy stanovující, kdy lze cílové 

skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout. Tato pravidla nesmí být 

diskriminující. 

 Poskytnutí sociálně-právní ochrany cílové skupině může být odmítnuto pouze v souladu 

s požadavky stanovenými zákonem a bez jakékoli diskriminace (viz příslušná ustanovení 

zákona o SPOD a příslušná ustanovení zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon). 

(Není například možné odmítnout poskytování sociálně-právní ochrany neslyšícímu 

klientovi jen proto, že žádný ze zaměstnanců pověřené osoby neovládá znakovou řeč.) 

 V případě, že osoba z cílové skupiny má specifické potřeby, které není doprovázející 

organizace schopna naplnit, odkáže klienta na jinou organizaci nebo s ní naváže 

spolupráci s cílem naplnění takové potřeby klienta. (Například u neslyšícího klienta, 

jemuž je poskytována sociálně-právní ochrana, může využít například spolupráce s 

poskytovatelem sociální služby pracujícím s touto cílovou skupinou apod.) 

 Oprávněným důvodem k odmítnutí klienta ze strany pověřené osoby doprovázející 

pěstouny patří situace, kdy klient žije mimo lokalitu, pro niž je vydáno pověření.  

o V tomto případě pověřená osoba žádost o službu zamítne definitivně. 

o Žádá-li však doprovázející organizace o rozšíření pověření na danou lokalitu, 

informuje zájemce o potenciální možnosti službu poskytnout výhledově. 

 Oprávněným důvodem pro odmítnutí poskytování sociálně-právní ochrany je aktuálně 

naplněná kapacita pověřené osoby.  

o Pokud žádný ze zaměstnanců pověřené osoby nemá volnou kapacitu pro přijetí 

dalšího klienta, lze poskytování sociálně-právní ochrany dočasně odmítnout.  

o V okamžiku uvolnění kapacity ji pověřená osoba obratem nabízí dalšímu zájemci, 

a to podle naléhavosti situace a podle pořadí zájemců o službu. 

o Organizace zapisuje zájemce o uzavření dohody do seznamu čekatelů na 

uzavření dohody v elektronické databázi. 

o V případě naplněné kapacity vzdělávacího semináře odkazuje organizace 

zájemce na nejbližší další termín konání kurzu, případně na jinou pověřenou 

osobu, která pořádá obdobný kurz v dřívějším termínu.  

o Organizace zájemce zapisuje do seznamu čekatelů na seminář, a následně jej 

informuje o termínu konání nového semináře. 

 

4c Pověřená osoba zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným 

způsobem vnitřní pravidla a postupy jí vytvořené za účelem naplnění těchto standardů kvality 

sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. 



 

12 
Plzeňská 174, Praha 5 l www.cestounecestou.org l pestouni@cestounecestou.org l + 420 734 257 502 l IČ: 22895299 

 Pověřená osoba má na webových stránkách uveřejněny informace o poskytovaných 

službách, o možnostech spolupráce klientů z cílové skupiny s organizací, kontaktní 

informace jednotlivých pracovníků týmu a informace o podávání stížností. 

 Tyto informace jsou uveřejněny formou srozumitelnou a přehlednou. 

5. Podpora přirozeného sociálního prostředí 

5a Pověřená osoba podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. 

 V souladu s ustanoveními zákona o SPOD zjišťuje klíčový pracovník od začátku vztahu 

s pěstouny jejich postoj ke vztahům a vazbám dítěte s jeho přirozeným sociálním 

prostředím, tedy s prostředím běžného společenství, odkud tyto děti pocházejí, kde žijí, 

vzdělávají se a mají zájmy. 

 Klíčový pracovník tuto otázku důkladně mapuje a s pěstouny projednává, a pěstouny 

také aktivně podporuje při řešení situace, pokud u dítěte dochází k omezování kontaktů 

s biologickou rodinou. V případě potřeby konzultuje tuto otázku s OSPOD nebo s ním 

spolupracuje. 

 V případě nefungujících kontaktů dítěte s biologickou rodinou zváží klíčový pracovník 

spolu s pěstouny a členy týmu otázku asistovaného kontaktu. 

 Pravidla asistovaného kontaktu doprovázející organizace Cestou necestou viz dokument 

Metodika Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou. 

 

5b Pověřená osoba podporuje navazování a rozvíjení kontaktů a sociálních vztahů s osobami 

dítěti příbuznými nebo blízkými, je-li to v jejich zájmu, a má písemně stanovena pravidla, jak 

a kde kontakt dítěte s těmito osobami probíhá a jak na kontakt připravuje dítě, pěstouny, 

rodiče, osoby odpovědné za výchovu dítěte nebo osoby s dítětem příbuzné nebo blízké. 

 V otázce podpory rozvoje kontaktů s biologickou rodinou je nutné vždy respektovat 

nejlepší zájem dítěte jak v aktuální situaci, tak dlouhodobě. 

 V otázce podpory rozvoje kontaktů s biologickou rodinou je nutné vždy zjišťovat a 

zohledňovat názor dítěte. Přesný průběh kontaktu, rozhovoru a práce s dítětem je dán 

dohodou mezi klíčovým pracovníkem a pěstouny dítěte, kteří jsou následně rámcově 

informováni o průběhu setkání, rozhovoru a práce a s podstatnými výstupy z něj.  

 Klíčový pracovník organizace hledá nejlepší možná řešení, jak vztahy dítěte s biologickou 

rodinou pozitivně rozvíjet i za situace komplikovaných, obtížných, narušených vztahů.  

 Omezení kontaktů dítěte s biologickou rodinou je možné pouze na základě rozhodnutí 

soudu.  
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 V případě rozporu v této záležitosti se může na soud obrátit rodič, pěstoun, svěřené dítě 

či OSPOD. Klíčový pracovník v této situaci poskytuje poradenství a podporu s ohledem 

na zájem dítěte. 

 Pravidla kontaktu dítěte s osobami dítěti příbuznými a blízkými a pravidla pro přípravu 

dítěte a těchto osob na vzájemný kontakt jsou popsána v Metodice Asistovaný kontakt 

dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou.  

 Klíčový pracovník navrhuje, je-li to v zájmu dítěte, zahrnutí otázky podpory při 

navazování a rozvíjení sociálních vztahů a kontaktů dítěte s příbuznými a blízkými 

osobami do individuálního plánu ochrany dítěte zpracovaného OSPOD.  

 Dohoda o výkonu pěstounské péče obsahuje ustanovení o podpoře kontaktu dítěte 

s biologickou rodinou. 

 Je-li otázka podpory kontaktu dítěte s biologickou rodinou součástí individuálního plánu 

dítěte, vyhodnocuje se situace v této oblasti při pravidelné aktualizaci ve spolupráci 

s OSPOD. 

 Je-li pro doprovázející organizaci Cestou necestou realizace kontaktu dítěte s rodinou 

z nějakého důvodu obtížná nebo dokonce nemožná, zprostředkuje klíčový pracovník se 

souhlasem vedoucího služby zajištění kontaktu jinou pověřenou osobou či oprávněnou 

institucí. 

6. Personální zabezpečení 

6a Pověřená osoba má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, 

kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady a pracovní profily jednotlivých 

zaměstnanců. 

 Schéma organizace Cestou necestou je obsahem samostatného dokumentu Organizační 

struktura a kompetence Cestou necestou,z .s., který tvoří součást těchto standardů.  

 

 Náplně práce, kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady jednotlivých pracovních 

pozic jsou specifikovány v těchto příslušných samostatných dokumentech, které tvoří 

součást těchto standardů:  

 

 Jednotlivé pracovní pozice včetně náplní práce, kvalifikačních požadavků a osobnostních 

předpokladů jsou specifikovány v těchto dokumentech, které tvoří součást těchto 

standardů: Vedoucí služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou, v dokumentu Klíčový 

pracovník služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou, v dokumentu Koordinátor 

služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou a v dokumentu Administrativní pracovník 

služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou. 
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6b Organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené rozsahu poskytované činnosti a 

potřebám cílové skupiny. 

 Organizační struktura a počty zaměstnanců týmu Doprovázení pěstounů odpovídají 

rozsahu poskytovaných činností a potřebám cílové skupiny.  

 Kritéria, podle kterých byly stanoveny: 

o aktuální složení klientů služby 

o dosavadní zkušenosti s doprovázením  

o zjištěné potřeby osob z cílové skupiny  

o náročnost výkonu sociálně-právní ochrany 

o náročnost jednotlivých klientských rodin  

 Pro rok 2018 se počet zaměstnanců týmu Doprovázení pěstounů a specifikace jejich 

činnosti stanovují tak, jak je uvedeno v dokumentu Organizační struktura a 

kompetence.  

 Jednotlivé pracovní pozice jsou specifikovány v dokumentu Vedoucí služby Doprovázení 

pěstounů Cestou necestou, v dokumentu Klíčový pracovník služby Doprovázení 

pěstounů Cestou necestou, v dokumentu Koordinátor aktivit pro pěstounské rodiny 

služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou a Koordinátor služby Doprovázení 

pěstounů Cestou necestou a Administrativní pracovník služby Doprovázení pěstounů 

Cestou necestou. 

 S ohledem na charakter a rozsah prováděné činnosti a na základě dosavadních 

zkušeností s doprovázením rodin se počet rodin na jednoho pracovníka stanovuje na 

maximálně 25, ovšem s tím, že optimální se jeví být počet do 20 rodin na jednoho 

pracovníka (plný úvazek). Změny v těchto počtech podléhají diskusi týmu a souhlasu 

vedoucího služby.  

 Při přidělování klientských rodin je třeba brát ohled také na náročnost případu tak, aby 

zátěž byla pro jednotlivé pracovníky přibližně stejnoměrná. 

6c Pověřená osoba má v rámci organizační struktury písemně stanovena oprávnění a 

povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím. 

 Oprávnění a povinnosti pracovníků jsou přesně stanoveny, což zajišťuje transparentnost 

informací o kompetencích jednotlivých zaměstnanců a stanovení vnitřních pravidel pro 

rozhodování. 

 Oprávnění a povinnosti pracovníků jsou specifikovány v dokumentu Organizační struktura a 

kompetence.  

  



 

15 
Plzeňská 174, Praha 5 l www.cestounecestou.org l pestouni@cestounecestou.org l + 420 734 257 502 l IČ: 22895299 

7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců 

7a Zaměstnanci pověřené osoby a další fyzické osoby, které se jménem pověřené osoby 

podílejí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, splňují odbornou způsobilost a jsou 

bezúhonní podle zákona. 

 Při vstupním pohovoru s uchazeči o zaměstnání ve službě DP se zjišťuje jejich znalost 

příslušných právních předpisů na ochranu dítěte (Úmluva o právech dítěte, zákon o 

SPOD) a jejich osobní názory na pěstounskou péči, působení pěstounských rodin a pozici 

dětí v nich.  

 Všichni zaměstnanci musejí splňovat podmínky odborné způsobilosti podle právních 

předpisů – dokladem je doklad o absolvování studia a potvrzení o odborné praxi 

 Trestní bezúhonnost – výpis z rejstříku trestů při uzavření pracovní smlouvy. 

7b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro přijímání a zaškolování nových 

zaměstnanců. 

 Postup přijímání a zaškolování nových zaměstnanců viz dokument Metodika 

výběrového řízení a přijímání pracovníků 

 

7c Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro působení osob, které nejsou s 

pověřenou osobou v pracovněprávním vztahu, zejména dobrovolníků a stážistů. 

 Výčet požadavků pro zájemce o stáž nebo dobrovolnou práci: 

o Kritéria výběru:  

o dojednání spolupráce s vyšší odbornou či vysokou školou o přijímání stážistů, 

o vyhovění žádosti zájemců o stáž či dobrovolnou práci, kteří se na organizaci 

přímo obrátí, 

o aktivní vyhledávání dobrovolníků. 

 Principy a postupy zaškolování: 

o U stážistů a dobrovolníků platí obdobně pravidla pro zaškolování nových 

pracovníků, s přiměřenými úpravami lhůt a obsahu práce.  

o Konkrétní úpravy činnosti a kompetencí stážisty či dobrovolníka se uvedou ve 

smlouvě s ním, a to s důrazem na ochranu práv a bezpečí klientů, ale i 

dobrovolníků a stážistů. 

 Působení stážistů a dobrovolníků na pracovišti: 

o Rozsah a obsah činnosti stážisty a dobrovolníka určuje vedoucí služby, činnost 

zároveň kontroluje. 

o Stážista je vždy přidělen ke konkrétnímu KP a nevykonává přímou práci 

samostatně. Dobrovolník může vykonávat i vymezenou činnost samostatně. 
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o Pojištění stážisty zajišťuje vysílající subjekt. 

o Pojištění dobrovolníka zajišťuje organizace Cestou necestou ve spolupráci 

s Hestia, z.s. 

o Smlouva se stážistou či dobrovolníkem obsahuje odpovědnost a povinnosti 

smluvních stran včetně mlčenlivosti, cíl působení a délku působení. Vyhotovení 

smlouvy se stážistou zajišťuje vysílající subjekt. 

o Dobrovolnickou smlouvu uzavírá organizace Cestou necestou s dobrovolníkem 

dle standardizovaného vzoru dobrovolnické smlouvy organizace. 

8. Profesní rozvoj zaměstnanců  

8a Pověřená osoba má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, 

který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby 

další odborné kvalifikace zaměstnanců. 

 

 Postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců je zpracován interní metodikou 

Metodika vzdělávání, hodnocení a motivace zaměstnanců. 

 

8b Pověřená osoba má písemně zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání jednotlivých 

zaměstnanců. 

Organizace má zpracován Individuální vzdělávací plán pracovníka nazvaný Individuální 
vzdělávací plán pracovníka Doprovázení pěstounů Cestou necestou.  

 Dokument obsahuje tyto údaje: 

o jméno, datum narození, pozice 

o co je třeba k rozšíření odbornosti (chybějící dovednosti, témata zájmu) 

o jak pracovník rozšíření dosáhne a termín, do kdy toho dosáhne  

 Součástí dokumentu je vzdělávání v oblastech souvisejících s výkonem činnosti 

pracovníků.  

 Pracovníci podílející se na výkonu SPO jsou povinni absolvovat minimálně 24 hodin 

vzdělávání za kalendářní rok.  

 Administrativní pracovníci a vedoucí pracovníci, kteří se nepodílejí na přímé práci 

s klienty, se vzdělávají v rozsahu i tématech dle potřeby. 

 Individuální plán vzdělávání každého pracovníka zohledňuje jeho osobní profesní cíl a 

potřebu další odborné kvalifikace, vzdělávací potřeby, ale i potřeby zaměstnavatele a 

klientů. 
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 Individuální plán vzdělávání každého pracovníka zpracovává vedoucí služby s daným 

pracovníkem.  

 

8c Pověřená osoba má zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců. 

 Systém finančního a morálního ocenění zaměstnanců upravuje interní dokument 

Metodika vzdělávání, hodnocení a motivace zaměstnance. 

8d Pověřená osoba zajišťuje pro své zaměstnance podporu nezávislého kvalifikovaného 

odborníka. 

 Pracovníci služby Doprovázení pěstounů získávají podporu vedoucího služby na 

týdenních interních poradách. 

 Pracovníci služby mají přístup k intervizi s vedoucím služby v minimálním intervalu 1x za 

měsíc.  

 Vedoucí služby se účastní porady s ředitelkou organizace alespoň 2x měsíčně a porady 

s ředitelkou organizace a vedoucími dalších služeb organizace alespoň 1x za dva měsíce. 

 Pracovníci služby mají přístup k supervizi v minimálním intervalu 1x za 2 měsíce.  

 Supervize může být týmová, klientská nebo individuální, podle preferencí pracovníků 

týmu.  

 Supervizorem je kvalifikovaný odborník se zkušenostmi ve službách podobného 

charakteru. 

9. Pracovní postupy pověřené osoby 

9a Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a 

odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. 

Tyto postupy a metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami. 

 Klíčoví pracovníci a vedoucí služby vykonávají svoji činnost v souladu s pracovními 

postupy pro jednotlivé pozice a metodikami pro jednotlivé činnosti vykonávané 

pověřenou osobou – viz dokument Metodika služby Doprovázení pěstounů Cestou 

necestou. 

 Všichni pracovníci jsou s postupy a metodikami obeznámeni, mají k nim stálý přístup a 

seznámení stvrzují podpisem.  

 Seznámení se Standardy sociálně-právní ochrany pro službu Doprovázení pěstounů 

Cestou necestou proběhne vždy po nástupu nového pracovníka a dále 1x ročně 

v souvislosti s revizí aktuální verze standardů.  
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9b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro realizaci příprav, průběhu a 

vyhodnocování příprav, včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, 

způsobu práce s žadateli ve všech fázích procesu příprav. 

 Nevztahuje se 

 

9c Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou 

pečující nebo osobou v evidenci. 

 Klíčový pracovník klienta je pracovník určený pro dlouhodobou práci s daným klientem, 

dítětem.  

 O přidělení klíčového pracovníka rodině i o změně klíčového pracovníka rozhoduje 

vedoucí služby po projednání s KP. 

 Klíčový pracovník se rodinám přiděluje podle volné kapacity a kompetencí. Přidělování 

probíhá již ve fázi rozhodování se o uzavření dohody o výkonu PP s konkrétními 

pěstouny. Vhodné je zachování klíčového pracovníka pro rodinu tak, aby byla možná 

dlouhodobá, kontinuální spolupráce na základě vztahu založeného na důvěře mezi 

oběma stranami. 

 Klíčový pracovník rodiny se může změnit například v těchto případech:  

o ukončení pracovního poměru pracovníka v doprovázející organizaci, 

o problematický vztah mezi pracovníkem a rodinou, který není možné dostatečně 

zlepšit ani jeho cílenou podporou a supervizí, 

o přání klientské pěstounské rodiny s uvedením důvodu, 

o ztráta důvěry v rámci vztahu pracovníka a rodiny. 

 Ve spisové dokumentaci klienta je uvedeno jméno klíčového pracovníka. 

 Klíčový pracovník je informován o tom, kdo jsou jeho klientské rodiny. 

 Klientské rodiny jsou informovány o tom, kdo je jejich klíčovým pracovníkem. Úvodní 

informace je poskytnuta písemně nebo ústně při prvním setkání se zájemci o uzavření 

dohody nebo při podpisu dohody (obvykle druhé nebo třetí setkání).  

10. Dohoda o výkonu pěstounské péče 

10a Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení 

dohod o výkonu pěstounské péče, zejména kdo je oprávněn dohodu uzavřít, změnit nebo 

zrušit, jaké další náležitosti, kromě těch zákonem stanovených, dohoda obsahuje, jaké přílohy 
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jsou spolu s dohodou předány klientovi. Při uzavírání, změně nebo zrušení dohody pověřená 

osoba postupuje tak, aby obsah a účel byl pro osoby z cílové skupiny srozumitelný. 

 Dohody o výkonu pěstounské péče se uzavírají, mění a vypovídají podle zákona o 

sociálně-právní ochraně dětí, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 

případně s ustanoveními o uzavírání smluv v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 Dohoda o výkonu pěstounské péče je veřejnoprávní smlouvou dle správního řádu. 

 Vedoucí služby seznámí zájemce o uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s 

obsahem návrhu dohody, s účelem dohody a s nabízenými službami. Seznámení může 

provést klíčový pracovník, pokud jej vedoucí služby k tomu pověří. 

 Za doprovázející organizaci vyjednává souhlas OSPOD a podmínky a obsah dohody se 

zájemcem o službu vedoucí služby, případně přidělený klíčový pracovník.  

 V případě požadovaných zásadních změn v dohodě si vedoucí služby vyžádá souhlas 

ředitelky CN.   

 K získávání podkladů pro výkon dohody, například individuálního plánu ochrany dítěte 

od OSPOD nebo rozhodnutí soudu, je oprávněn vedoucí služby, případně po dohodě 

klíčový pracovník.  

 K uzavření dohody předkládá pěstoun rozsudek o svěření dítěte do pěstounské péče. 

Doprovázející organizace má k podpisu zajištěn souhlas OSPOD s uzavřením dohody. 

 Osobní údaje pěstouna nezbytné pro uzavření dohody zjišťuje a ověřuje vedoucí služby, 

případně po dohodě klíčový pracovník. 

 Oprávnění podepsat dohodu za doprovázející organizaci má vedoucí služby. 

 V případě potřebné změny či výpovědi dohody platí postup pro změnu a výpověď 

dohody uvedený v dohodě.  

 V případě změny či výpovědi dohody informuje druhou smluvní stranu a orgán sociálně-

právní ochrany dětí vedoucí služby, případně po dohodě klíčový pracovník. 

 

10b Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro způsob hodnocení naplňování cílů 

uzavírané dohody o výkonu pěstounské péče. 

 Hodnocení naplňování cílů dohody probíhá průběžně. Relevantním dokumentem je 

IPOD konkrétního dítěte a z něj vycházející Plán průběhu pobytu dítěte v PP (viz níže 

bod 10c). 

 Jedenkrát za 6 měsíců je KP k dispozici příslušnému OSPOD pro účely aktualizace IPOD 

konkrétního dítěte. 

 Při každém sestavování zprávy o průběhu naplňování dohody pro příslušný OSPOD 

provede KP kontrolu úkonů realizovaných s rodinou. Zprávu KP sestavuje do 14 dnů od 

uplynutí příslušné šestiměsíční lhůty a předává ji vedoucímu služby ke schválení. 
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Následně schválenou verzi zprávy zasílá příslušnému pracovníku OSPOD s tím, že 

nejzazším termínem odeslání zprávy je 30 dnů po konci příslušného šestiměsíčního 

období. 

 Zjistí-li KP nedostatky v naplňování cílů dohody, sestaví plán nápravných opatření a 

zohlední jej v aktualizaci IPOD ve spolupráci s příslušným OSPOD (je-li to možné). 

 V dalším šestiměsíčním období dbá KP na naplňování plánu nápravných opatření. Při 

další revizi/aktualizaci IPOD hodnotí, do jaké míry se podařilo plán nápravných opatření 

naplnit. Výsledky tohoto hodnocení se odrazí v cílech a plánu v IPOD na další půlroční 

období. 

 

10c Pověřená osoba plánuje společně s dítětem, osobou pečující nebo osobou v evidenci, 

rodinou dítěte, příslušným orgánem sociálně-právní ochrany průběh pobytu dítěte v 

pěstounské péči. Základem tohoto procesu je vyhodnocování realizované orgánem sociálně-

právní ochrany a individuální plán ochrany dítěte vypracovaný orgánem sociálně-právní 

ochrany. 

 Po podpisu dohody o výkonu PP si klíčový pracovník rodiny vyžádá od příslušného 

pracovníka OSPODu vypracovaný IPOD dítěte v pěstounské péči. 

 U pěstounů nově stanovených soudem, s nimiž organizace uzavírá dohodu, spolupracuje 

klíčový pracovník rodiny s pracovníkem OSPOD a pěstouny na přípravě IPOD. 

 Klíčový pracovník vypracuje ve spolupráci s pěstouny a dítětem a na základě IPOD 

OSPODu (má-li jej k dispozici) Plán průběhu pobytu dítěte v PP. V plánu průběhu pobytu 

dítěte v PP se určí konkrétní kroky týkající se pobytu dítěte v PP, včetně přípravy dítěte 

na pobyt, pokud už dítě nebylo umístěno do předpěstounské péče. 

 Pro jednotlivé kroky v rámci plánu průběhu pobytu dítěte v PP je určena odpovědná 

osoba. 

10d Pověřená osoba má pro osoby pečující a osoby v evidenci, se kterými má uzavřenu 

dohodu o výkonu pěstounské péče, vypracovaný následný vzdělávací plán zaměřený na 

rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu 

pěstounské péče. 

 Pro každou osobu pečující či v evidenci je sestaven Vzdělávací plán pěstouna zaměřený 

na rozvoj jejích schopností a dovedností užitečných při výkonu PP.  

 Do plánu vzdělávání je možné zahrnovat  

o kurzy 

o přednášky 

o workshopy 

o semináře  
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o skupinové vzdělávání 

o individuální vzdělávání 

o psychoterapeutické konzultace a  

o jiné odborné konzultace,  

o to vše k podpoře dobrého výkonu PP a naplnění individuálních potřeb pěstounů 

 Plán je zpracován na kalendářní rok a jeho plnění se vyhodnocuje jedenkrát ročně.  

11. Předávání informací 

11a Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu 

dítěte, obecní úřad obce s rozšířenou působností a případně další oprávněné orgány veřejné 

moci o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování plánu ochrany dítěte. 

 Klíčový pracovník rodiny vypracuje vždy po uplynutí 6 měsíců spolupráce s rodinou 

zprávu o výkonu pěstounské péče. Zprávu předkládá ke kontrole a podpisu vedoucímu 

služby a následně po schválení vedoucím služby zašle příslušnému OSPOD.  

 Pravidla sdílení informací s jiným subjektem:  

o Sdílení informací je možné, pouze pokud je to v nejlepším zájmu dítěte, v případě 

ohrožení dítěte, a to v nejmenším potřebném rozsahu. Sdílení informací vždy s 

předešlým souhlasem vedoucího služby 

o Sdílení formou dohodnutou s organizací – písemně, e-mailem, ústně, telefonicky 

o Klienta je třeba o předávání informací informovat, připravit jej na ně a 

specifikovat, kdy a jaké informace budou předávány a jaký je důvod předávání 

informací 

o O sdílení informací s jinými organizacemi provést záznam do spisu nebo založit 

zápis z jednání, případně do spisu založit písemné sdělení obsahující informace  

11 b Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předávání případů dětí a 

rodin, se kterými pracuje, mezi zaměstnanci pověřené osoby.  

11c Pověřená osoba má pro zaměstnance písemně stanovený postup pro získávání a 

předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí a rodin, se kterými 

pracují. 

 

 Sdělování informací mezi pracovníky probíhá průběžně  

o formou záznamů v elektronické podobě spisu k jednotlivým intervencím 

o na pravidelných týdenních poradách týmu  

o na krizově svolaných poradách týmu při řešení naléhavého případu  



 

22 
Plzeňská 174, Praha 5 l www.cestounecestou.org l pestouni@cestounecestou.org l + 420 734 257 502 l IČ: 22895299 

 Kromě dobré informovanosti a zajištění týmové práce je cílem sdílení informací 

zastupitelnost v nutných případech. 

 Tým Doprovázení pěstounů má pravidelné týdenní porady, kterých se účastní všichni 

klíčoví pracovníci a vedoucí služby.  

 Pro pracovníky je zajištěna pravidelná případová či týmová supervize v minimální 

frekvenci 1x za 2 měsíce. 

 Pravidla předávání klientů mezi pracovníky v případě změny klíčového pracovníka:  

o Původní KP zkontroluje spis klientů z hlediska srozumitelnosti a kompletnosti a 

v případě potřeby jej do pěti pracovních dnů doplní. 

o Původní KP osobně předá spis klientů novému KP a ústně mu předá základní 

informace o rodině. 

o Nový KP klade dotazy týkající se rodiny, a to jak při předání spisu a základních 

informací, tak následně. Dotazy může původnímu KP klást osobně, telefonicky, e-

mailem nebo písemně. 

 Pravidla pro sdílení informací u případů, na nichž se podílí několik pracovníků, respektive 

pro případ zástupu během dovolených, při akutní nemoci, u klientů vyžadující týmovou 

spolupráci, při zástupu za mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, při dlouhodobém 

studijním pobytu zaměstnance, stáži apod.: 

o Při plánované delší nepřítomnosti KP (déle než 14 dnů) tento požádá – je-li to 

možné – vedoucího služby o přidělení zastupujícího pracovníka klientů. Vedoucí 

služby o tomto přidělení informuje KP i zastupujícího pracovníka ústně, 

telefonicky či písemně (včetně e-mailem). 

o KP zkontroluje spis klientů z hlediska srozumitelnosti a kompletnosti a v případě 

potřeby jej do pěti pracovních dnů doplní. 

o KP osobně předá spis klientů zastupujícímu pracovníkovi a ústně mu předá 

základní informace o rodině. 

o Zastupující pracovník klade dotazy týkající se rodiny, a to jak při předání spisu a 

základních informací, tak následně. Dotazy může KP klást osobně, telefonicky, e-

mailem nebo písemně. 

 Pravidla sdílení informací v neplánovaných situacích:  

o Vedoucí služby jmenuje zastupujícího pracovníka klientů.  

o Vedoucí služby předá zastupujícímu pracovníkovi spis klientů. 

o Zastupující pracovník klade klíčovému pracovníkovi – je-li to možné – dotazy 

ohledně převzatého případu ústně, telefonicky nebo písemně (včetně e-mailem). 

 Pravidla pro případ sdílení klienta několika pracovníky: 

o Klíčový pracovník koordinuje spolupráci mezi zapojenými odborníky. 

o Jednotliví odborníci zapisují relevantní informace do spisu. 
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o Aktuální informace o případném významném vývoji případu se předávají buď na 

pravidelné měsíční poradě týmu, nebo v naléhavých případech na ad hoc svolané 

poradě týmu.  

o Jednotliví odborníci mohou předávat veškeré informace o klientech výhradně KP 

a vedoucímu služby, s ostatními odborníky sdílejí mimo poradu informace pouze 

v nezbytně nutném rozsahu. 

12. Změna situace 

12a Pověřená osoba má písemně stanovena pravidla a postupy práce pro situace významných 

změn v životě dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině. 

 

 Příklady významných situací:  

o přechod dítěte z biologické rodiny do rodiny pěstounské  

o přechod dítěte od pěstounů zpět do biologické rodiny 

o příchod dítěte do pěstounské rodiny z ústavního zařízení 

o přijetí dalšího dítěte do pěstounské péče 

o vážné onemocnění pěstouna nebo dítěte 

o komplikované vztahy dítěte v pěstounské péči s rodiči nebo s pěstouny 

o úmrtí rodiče dítěte v pěstounské péči aj. 

 Takové změně je nutné věnovat pozornost a péči  

o z pohledu dítěte (např. příprava na přechod)  

o z pohledu pěstounů  

o z pohledu vlastních dětí pěstounů  

o z pohledu dalších dětí v pěstounské péči  

o z pohledu rodičů dítěte v pěstounské péči 

 Je třeba předcházet další traumatizaci dítěte.  

 Pracovník musí myslet na velkou citlivost dětí v PP na změny a na odlišnost jejich reakcí 

oproti běžné populaci.  

 Pracovník upozorňuje na tyto skutečnosti pěstouny s tím, že si je vědom a sděluje jim, že na 

zvládnutí této situace nemusí stačit jejich dosavadní vlastní zkušenosti. Pracovníci týmu 

doprovázení by měli s těmito situacemi aktivně pracovat a podporovat dítě i rodinu.  

 Základní zásady této práce:  

o Každé dítě je jedinečné, každá situace změny je jedinečná. 

o Obecně formulované postupy je vždy nutné přizpůsobovat individuálním 

potřebám dětí a rodin. 

o Každý plán spolupráce musí pružně reagovat na vývoj situace v rodině. 
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o Některé změny v životě dítěte jsou spojeny s rozhodovacími procesy, které v 

případě svěření dítěte do pěstounské péče mají specifická pravidla (pěstoun 

rozhoduje pouze o běžných záležitostech, o záležitostech významných rozhoduje 

rodič dítěte); proto klíčový pracovník poskytuje poradenství a pomoc pěstounům 

a svěřeným dětem při jednáních s rodiči v situacích, kdy je třeba stanovisko 

rodiče dítěte získat. 

 

 Příprava na přechod dítěte mezi prostředími, kde je poskytována péče:  

o vytvoření plánu přechodu – KP, psycholog CN, pěstouni, dítě, OSPOD, 

pečovatelé z původního prostředí, pečovatelé z nového prostředí  

o stanovení minimální doby na jednorázový či postupný přechod  

o s kým se bude v průběhu přípravy pracovat (např. dítě, rodiče, pěstouni, 

kamarádi dítěte, širší rodina, škola atd.) 

o jak bude minimalizována ztráta již vytvořené vazby 

o specifikovat průběh přípravy a kroky usnadňující přípravu (práce s životním 

příběhem, návštěvy včetně víkendových, společné výlety) 

o zmapování aktuální situace a možných rizik (rodina, škola, přátelé atd.) 

o co je nutné, aby dítě vědělo o nových pečovatelích 

o co je nutné, aby noví pečovatelé věděli o dítěti 

o jak bude probíhat kontakt s původními pečovateli 

o oslava na rozloučenou atd. 

o naplánovat s dítětem a pečovateli průběh přechodu: co si dítě vezme s sebou do 

nového domova, kdo ho bude doprovázet, oslava na přivítanou atd. 

o dohodnout s dítětem a původními i novými pečovateli průběh aklimatizace: 

návštěvy původních pečovatelů, návštěvy kamarádů atd. 

o podporovat pečovatele k vytváření knihy života dítěte. 

 V případě, že k přechodu mezi prostředími dochází urychleně na základě předběžného 

opatření navrženého OSPOD, usiluje pracovník o předání nejdůležitějších informací 

dítěti ústní formou s tím, že podporuje dítě (přiměřeně věku) v kladení otázek, které ono 

samo považuje ohledně svého přechodu za důležité. Vše ostatní se zpracovává ve 

spolupráci s dalšími zainteresovanými odborníky, zejména s psychologem, v prvních 

dnech změny prostředí. 

 

 Pracovníci postupně připravují a doplňují seznam či soubor materiálů pro dospělé i pro děti 

(letáky či jiné informační materiály, vzory pro práci se životním příběhem, pracovní listy, 

dotazníky, nástroje z komunikační bedny apod.) a odborné literatury, které by klienty mohly 

podpořit v potřebných krocích a dokázaly je povzbudit i například jen v přijetí myšlenky, že 

daná situace není neřešitelná.  
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 Pracovníci využívají seznamu odborníků (například psychoterapeutů, psychiatrů, právníků 

atd.), jejichž služby mohou klientům v takových situacích doporučit. Pracovníci nabízejí 

klientům zejména specialisty, s nimiž je již ověřená spolupráce.  

13. Dokumentace o výkonu SPO 

13a Pověřená osoba má zpracována pravidla pro vedení písemné, případně elektronické 

spisové dokumentace o osobách, se kterými pracuje, zejména pravidla pro založení, uzavření 

a zapůjčení spisu, pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií ze spisu a 

pravidla pro odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu vedeném o dítěti a rodinách. 

 Spisová dokumentace je vedena v elektronické zálohované databázi. Základní údaje a 

vybrané další dokumenty jsou vedeny v listinné podobě:  

 Spis je zakládán v okamžiku zahájení spolupráce s klientem 

 Spis je po ukončení spolupráce archivován dle interní směrnice Zásady pro vedení spisové 

dokumentace. 

 

 Povinné součásti spisové dokumentace:  

o souhlas OSPOD s uzavřením dohody  

o dohoda o výkonu PP 

o plán průběhu pobytu dítěte v PP 

o plán vzdělávání pěstouna  

o zprávy KP pro OSPOD (stačí v elektronické podobě v databázi) 

o zprávy OSPOD a jiných institucí, jak byly poskytnuty 

o souhlas klienta se zpracováním osobních údajů 

 Volitelné součásti spisové dokumentace:  

o kopie rozsudku o svěření dítěte do PP  

o jednostránkový profil dítěte 

o záznamy ze setkání s klienty (možná forma listinná i elektronická) 

o záznamy o poskytovaných službách 

o souhlas osoby pečující s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů  

z akcí konaných Cestou necestou 

o souhlas s poskytováním terapie nezletilému. 

 Listinná dokumentace je uložena v uzamykatelné skříni a prostoru. 

 Elektronická dokumentace je zabezpečena heslem. 

 Nahlížení do spisové dokumentace a pořizování kopií probíhá na základě žádosti osoby 

požadující přístup do spisové dokumentace a se souhlasem vedoucího služby, totéž platí pro 
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pořizování kopií. Pořídit kopii může pouze osoba, s níž je uzavřená dohoda, či zákonný 

zástupce dítěte.  

o O nahlížení do spisu a pořízení kopií učiní KP záznam do spisu s uvedením informace o 

souhlasu vedoucího služby – tuto část vedoucí služby podepíše.  

o Oprávněné osoby a rozsah spisové dokumentace k nahlédnutí (dle zákona 108/2006 

Sb., a dle zákona 359/1999 Sb.): 

 pěstoun či zákonný zástupce dítěte – v plném rozsahu vyjma složky Důvěrné 

 zákonný zástupce dítěte – v rozsahu záznamů týkajících se výlučně dítěte, tj.: 

výpis záznamu psychoterapeutických konzultací, dokumentace jiných 

subjektů, vyjma složky Důvěrné. 

 dítě – v rozsahu týkajícím se konzultací či vyšetření a zpráv o dítěti 

vytvořených Krizovým centrem pro rodinu 

 pověřený kontrolní orgán – v plném rozsahu 

o Odmítnutí žádosti o nahlédnutí do spisu se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., v platném 

znění 

 Archivace a skartace dokumentace se řídí interní směrnicí Zásady pro vedení spisové 

dokumentace na základě platných právních předpisů v této oblasti (zákon o SPOD, zákon o 

ochraně osobních údajů). 

 

14. Vyřizování a podávání stížností 

14a Pověřená osoba má písemně zpracována a zveřejněna pravidla pro podávání, vyřizování a 

evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany, zejména 

informuje cílovou skupinu jakou formou stížnost podat, na koho se obrátit, kdo a jakým 

způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě. 

 Podávání a vyřizování stížností se řídí Pravidly pro vyřízení stížností. 

 Pravidla pro vyřízení stížností jsou uveřejněna na webových stránkách organizace, 

konkrétně v sekci Doprovázení pěstounů. Zde je uveřejněn také formulář Stížnost týkající se 

služby Doprovázení pěstounů Cestou necestou. 

 Vytištěná Pravidla pro vyřízení stížností a formulář Stížnost týkající se služby Doprovázení 

pěstounů Cestou necestou jsou k dispozici v ambulanci Doprovázení pěstounů Cestou 

necestou.  
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15. Rizikové, havarijní a nouzové situace 

15a Pověřená osoba má písemně definovány rizikové, havarijní a nouzové situace a postup 

při jejich řešení, s nimiž prokazatelně seznámí zaměstnance. S těmito postupy je v nezbytném 

rozsahu seznámena přiměřeným způsobem i cílová skupina. 

 Viz dokument Vstupní seznámení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a požární ochraně  

 Viz dokument Krizový a evakuační plán 

 Pověřený pracovník organizace vede evidenci těchto situací, jejich výskytu a řešení 

16. Zvyšování kvality výkonu SPO 

16a Pověřená osoba má písemně stanoven systém pravidelné revize naplňování standardů 

kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany. 

 Průběžná kontrola a hodnocení způsobu výkonu SPOD probíhá formou  

o porad 

o vedení výkazů 

o rozhovorů s pracovníky 

o evidence práce 

o zpětné vazby od klientů 

o zpětné vazby od OSPODů  

o kontrolních dnů v rámci služby apod. 

 Cílem kontroly je plánování a rozvoj poskytování SPOD a udržení kvality. 

 Pracovníci získanou zpětnou vazbu předávají vedoucímu služby, zpětná vazba je projednána 

na nejbližší poradě týmu pracovníků v přímé práci. 

 Kontrolní dny probíhají alespoň 4x ročně dle postupu stanoveného vedoucí služby, 

zaznamenávají se do Kontrolního protokolu  

 Revize naplňování standardů  

o probíhá s účastí všech pracovníků v přímé práci s klienty  

o se provádí 1x za 12 měsíců v termínu, který stanoví vedoucí služby 

o potvrdí účastnící se pracovníci podpisem formuláře Kontrola a revize naplňování 

standardů kvality v sociálně-právní ochraně dětí pro službu Doprovázení pěstounů 

Cestou necestou 

o po dokončení revize aktuální umístí vedoucí služby nebo jí pověřený pracovník 

aktuální znění standardů a souvisejících dokumentů do sdíleného prostoru 
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s omezeným přístupem – podrobnosti v dokumentu Pravidla užívání sdíleného 

prostoru  

16b Pověřená osoba má písemně stanovena vnitřní pravidla pro zjišťování zpětné vazby od 

cílové skupiny, obecního úřadu obce s rozšířenou působností i dalších spolupracujících 

fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci. 

 K dispozici je pracovníkům i klientům dokument Dotazník spokojenosti klienta. 

o Dotazník spokojenosti klienta je umístěn v prostorách ambulance Doprovázení 

pěstounů Cestou necestou a je volně přístupný klientům. 

o Dotazník spokojenosti klienta je předáván klientům při ukončení spolupráce 

v případě jejich ochoty jej vyplnit. 

o Pracovníci jsou seznámeni s dotazníkem, je jim k dispozici a jsou informováni, že 

vyplněný dotazník i zpětné vazby (zjištěné i jinak než písemnou formou) obratem 

předávají vedoucímu služby k vyhodnocení. 

o Vedoucí služby  

 vyhodnotí přijaté dotazníky spokojenosti klienta a zpětné vazby klientů a 

spolupracujících osob a organizací do 10 pracovních dnů od přijetí 

 ve vyhodnocení specifikuje nápravná opatření 

 o stanovených nápravných opatřeních informuje klienta či spolupracující 

organizace a vždy také všechny členy týmu. 


