
 

Vážení pěstouni, dovolte mi jménem celého týmu pracovníků „Dětský úsvit“ z.s  z celého 

srdce  vám všem velmi poděkovat  za nejkrásnější dárek, který  jsme od vás mohli 

dostat. A to v hodnocení, které jsme od vás  - ve výzkumu ANR ČR-  obdrželi. Věřte, je 

to pro nás nečekanou a úžasnou odměnou, která nás nesmírně těší a povzbuzuje v práci.   

Díky vašemu hodnocení   se „Dětský úsvit“z..s „katapultoval“ mezi  nejlepší  

doprovázející organizace v celé ČR.  

Je to nádherné poznání toho, že  vzájemná spolupráce,  pomoc a partnerství  nejsou  jen 

mottem, trvalou hodnotou a symbolem, ale skutečnou realitou. 

Byli jsme a budeme tu pro vás.  Jste to totiž vy, kdo dáváte naší práci smysl a pocit 

naplnění. 

Děkujeme. 

Váš „ Dětský úsvit“ z.s 

Výzkum ANR ČR: 

Asociace náhradních rodin se ve svých krajských skupinách, které má po celé ČR 
zaměřila na mapování práce všech institucí, s kterými pěstouni přicházejí do styku. V 
lednu a únoru probíhalo mapování práce doprovodných organizací. Tohoto 
mapování se zúčastnilo 169 pěstounů, a to jak dlouhodobých, tak přechodných. 
 
Ze zákona musí mít každá pěstounská rodina smlouvu s doprovodnou organizací. 
Doprovodná organizace je zde pro pěstouny, měla by být pěstounům partnerem, 
rádcem, bezpečnou oporou. Klíčový pracovník doprovázející organizace dochází 
každé dva měsíce do pěstounské rodiny, se kterou pracuje. Je tedy s rodinou v 
poměrně častém kontaktu. Podíváme se tedy na to, jak pěstouni své doprovázející 
organizace hodnotí…. 
 
Co oceňují pěstouni u svých doprovázejících organizací nejvíce? Je to v prvé řadě 
zajištění asistovaných kontaktů dítěte s biologickou rodinou, dále zajištění odborné 
pomoci psychologa či terapeuta pro dítě. Pozitivně pěstouni vnímají lidský přístup 
svých klíčových pracovníků. 
 
Co naopak pěstounům u doprovodných organizací chybí? Nejčastěji byla zmiňovaná 
právní a odborná pomoc, a to u přechodných i dlouhodobých pěstounů. Pěstouni 
necítí dostatečnou podporu a pomoc. Často mají pocit, že při větších potížích 
zůstávají sami a musí si poradit. Drtivá většina pěstounů, kteří mají v pěstounské 
péči dítě s handicapem postrádají respitní služby. Až 80% dotázaných pěstounů s 
handicapovanými dětmi mají potíže se zajištěním odlehčovací respitní péče. Přitom 
ta je z hlediska vyhoření pěstounů handicapovaných dětí klíčová. Pěstouni dále 
uvádí, že některé organizace brání v povinném vzdělávání pěstounům u jiných 
organizací. Buď toto vzdělávání neuznávají a nezapočítávají do povinných 24 hodin 
nebo ho odmítají proplácet. Do finančních potíží dostává přechodné pěstouny 
předávání dítěte, se kterým dojíždí za budoucí rodinou často i více než 100 km. 
Vzhledem k tomu, že se v odměně pěstounů neobjevuje žádná složka „provozní 



náklady,“ jsme si jisti, že by tyto výdaje měly pokrývat právě doprovodné organizace, 
které čerpají na jednu rodinu částku 48 000,- Kč. 
 
Které doprovodné organizace v našich anketách zazářily? Celorepublikově to bylo 
Sdružení pěstounských rodin. Co se samotných krajů týká, tak si velmi dobře vedou 
např. tyto doprovodné organizace – Domus (Plzeňský kraj), Prevent (Jihočeský kraj), 
Náruč dětem (Olomoucký kraj), Náruč Turnov (Liberecký kraj), Dětský úsvit 
(Karlovarský kraj) a Spolek pěstoun (Jihomoravský kraj). 
 
Velmi zajímavé hodnocení získala Dobrá rodina – ve většině krajů, kde působí si 
vedla velmi dobře. Až na pražskou pobočku, zde jsme zaznamenali nejvíce 
nespokojenosti mezi pěstouny. Prostor ke zlepšení y se našel např. i u Triády 
(Jihomoravský kraj), Diamantu (Královéhradecký kraj) a Centra psych. pomoci 
(Moravskoslezský kraj). 
 
 


