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Úvodem

Metodická příručka „Svépomocné aktivity v oblasti náhradní rodinné 
péče“ (dále jen „Příručka svépomoci a podpory“) se zaměřuje na zma-
pování využitelnosti svépomocných aktivit v různých fázích procesu 
náhradního rodičovství a života dětí v náhradních rodinách. Příruč-
ka se neomezuje pouze na aktivity ryze svépomocného charakteru, 
ale rovněž na působení dalších podpůrných aktivit (podpůrné sku-
piny, poskytování služeb na svépomocném základě apod.). Popisuje  
širokou škálu možností a forem, jak mohou lidé, do jejichž života ně-
jakým způsobem vstoupila náhradní rodinná péče, těžit ze vzájemné 
spolupráce založené na principech vzájemného sdílení a podpory. Pří-
ručka svépomoci a podpory obsahuje návody, jak podpůrnou či své-
pomocnou skupinu iniciovat, jak ji organizovat, technicky zabezpečit  
a jak ji „vést“. Je založena především na osvědčených příkladech dobré 
praxe, jak z České republiky, tak ze zahraničí, kde je svépomoc a vzá-
jemná podpora lidí s podobnými problémy, situacemi a zkušenostmi 
dlouhodobě rozvíjena a organizována.
Příručka je určena široké odborné i laické veřejnosti od pracovníků  
v pomáhajících profesích (zejména v  tzv. doprovázejících organiza-
cích)1, aktérů občanských iniciativ i samotných lidí, kteří jsou nějakým 
způsobem „účastníky“ systému náhradní rodinné péče (náhradní rodi-
če2, děti umisťované do náhradní rodinné péče, vlastní děti náhradních 
rodičů, žadatelé o náhradní rodinnou péči, osoby ze širšího sociálního 
prostředí náhradních rodin atd.). Vzhledem k tomu, že významným 
zdrojem informací byly zkušenosti i z dalších oblastí života rodin s dět-
mi, využívajících svépomocné a  podpůrné aktivity jako významný 
nástroj pomoci (například skupiny rodičů pečující o děti se zdravot-
ním nebo mentálním znevýhodněním), poskytuje příručka svépomoci  
a podpory informace využitelné i pro cílové skupiny mimo náhradní 
rodinnou péči.
Příručka svépomoci a podpory se zabývá také vztahem mezi dopro-
vázející organizací a svépomocnou aktivitou. Vytváření sítě podpory 
pro náhradní rodiče zahrnuje celý komplex postupů a činností, které 
mohou představovat efektivní systém koordinované pomoci a podpo-
ry pro náhradní rodiče a děti vyrůstající v náhradní péči. Podpora své-
pomocných aktivit ze strany doprovázející organizace může výrazně 

1 Metodická příručka pro zjednodušení používá pro všechny typy subjektů, které s pěstouny uzavírají dohody o vý-
konu pěstounské péče (a na základě tohoto smluvního vztahu poskytují své služby), souhrnný pojem „doprovázející 
organizace“.
2 V metodické příručce je pro všechny typy náhradní rodinné péče (pěstounství, poručenství, péče jiné osoby atd.) 
používán jednotný pojem „pěstoun“, případně „pečující osoba“. 

zvýšit potenciál odborné pomoci, které se náhradním rodinám dostává. 
V příručce jsou popsány principy, postupy a techniky, které mohou být 
impulsem pro rozšíření portfolia služeb např. nestátních neziskových 
organizací působících v oblasti náhradní rodinné péče nebo pro vznik 
neformálních uskupení náhradních rodičů či dětí vyrůstajících mimo 
vlastní rodinu.  
Svépomocné aktivity přispívají rovněž ke zvyšování obecného pově-
domí o náhradní rodinné péči a právech dětí, které v  této péči vy-
růstají. Svépomocná a neformální uskupení jsou projevem vyspělé  
občanské společnosti, která se nespoléhá pouze na „oficiální“ aktivity 
vykonávané nebo finančně podporované veřejnou správou. Příručka 
svépomoci a podpory si klade za cíl rozšířit spektrum možných po-
stupů pro zajištění nejlepšího zájmu dětí vyrůstajících v náhradních 
typech péče.
Příručka svépomoci a podpory slouží především jako inspirace. Své-
pomocné aktivity jsou založeny na kreativitě a iniciativě jejich aktérů. 
Přesto je účelné dodržovat určité zásady a postupy, které pomáhají 
tyto aktivity rozvíjet, udržet a zejména nasměrovat je k co nejefek-
tivnější pomoci jejim účastníkům.  

Svépomocné skupiny jako fenomén pomoci

Hnutí svépomocných skupin se začalo světem šířit od 70. let 
20. století. Jako první svépomocné uskupení je možné označit 
Anonymní alkoholiky, organizaci, která byla založena již ve 30. 
letech 20. století. Organizace uvádí, že v roce 2015 se k tomuto 
svépomocnému hnutí hlásilo téměř 118 000 skupin, ve kterých 
se setkává přes dva milióny lidí3. Podle odborné literatury vznik 
svépomocných aktivit souvisí s projevem „rostoucího občanské-
ho sebevědomí a reakcí na nedokonalé nebo chybějící služby 
profesionální“. Rozmach svépomocných skupin v dnešní době 
je přičítán rostoucímu rozpadu rodin, větší migraci obyvatelstva  
a narušování přirozených rodinných a přátelských svazků. V důsled-
ku těchto jevů vzniká prázdný prostor, který se lidé snaží zaplnit 
právě svépomocným hnutím. Ke vzniku svépomocných aktivit 
v oblasti psychiatrické péče napomohlo zklamání uživatelů z pro-
fesionálních institucí a z jejich odcizení se lidským potřebám.

3 Statistiky dostupné na: http://www.aa.org/
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nucených okolností situace, kterou si nezvolili a mnohdy ani nezapří-
činili. Další svébytnou skupinou jsou pěstouni na přechodnou dobu, 
jejichž péčí prochází i několik dětí ročně, se zcela rozdílnými životními 
příběhy a potřebami.        
Nelze opomíjet ani situaci dětí vyrůstajících v  náhradní rodinách.  
Český systém odborné pomoci náhradním rodinám je postaven na 
smluvním vztahu mezi pěstounem a  doprovázející organizací. Pěs-
tounská péče (stejně jako další instituty náhradního rodičovství) je 
koncipována jako soukromoprávní vztah mezi pěstounem a svěřeným 
dítětem. Tyto faktory do určité míry předurčují postavení dětí v ná-
hradní rodinné péči, možnosti uplatnění jejich názoru v  rozhodova-
cích procesech či příležitost sdílet své pocity a zkušenosti s vrstevníky 
v podobné situaci. 
Další omezení ve vztazích mezi „službou“ a „klientem“ lze nalézt  
v oblasti sdílení informací. V současné době je díky sociálním sítím, 
internetu apod. k dispozici nepřeberné množství údajů, rad a „zaruče-
ných tvrzení“. Je určitým paradoxem, že skutečně potřebné informace 
týkající se např. specifik péče o dítě v náhradní rodinné péči, ale i po-
třeb samotných náhradních rodičů jsou často nedostupné nebo velmi 
zavádějící. Doprovázející organizace zpravidla dokážou zajistit pora-
denství odpovědnějším způsobem než anonymní a lehce dostupné 
prostředí sociálních sítí. Z hlediska „příjemce“ jsou však některé typy 
informací akceptovatelnější od jiného pěstouna než od profesionála, 
který je sice vzdělaný a odborně zdatný, ale sám například nemá zku-
šenosti s  náhradním rodičovstvím či rodičovstvím vůbec. Důležitým 
faktorem je rovněž přirozená tendence náhradních rodin některé in-
formace „oficiálnímu“ systému nesdělovat. Roli doprovázející orga-
nizace často zastávají orgány sociálně-právní ochrany6, tedy úřady 
plnící zároveň vůči náhradní rodině kontrolní funkci7. I v případě, že 
pomoc poskytuje „pověřená osoba“ (nestátní subjekty, fyzické osoby, 
organizace zřizované kraji či obcemi atd.), existuje mezi tímto subjek-
tem a orgánem sociálně-právní ochrany tzv. oznamovací povinnost. 
Je korektní, pokud jsou pěstouni a děti svěřené do pěstounské péče 
o  této skutečnosti při zahájení spolupráce vyrozuměni. Povědomí  
o této povinnosti doprovázející organizace však může vést k  tomu, 
že se některé informace „z rodiny“ k profesionálnímu poskytovateli 
služeb nedostanou. To ovšem neznamená, že rodina nemá potřebu 

6 Podle dostupných údajů je cca 40 % dohod o výkonu pěstounské péče uzavřeno s obecními úřady obcí s rozšířenou 
působností, zbývajících 60 % pak uzavírají osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany (pověřené osoby). 
7 Podle § 19 odst. 4 zákona o sociálně-právní ochraně dětí je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen  
sledovat vývoj dítěte umístěného v náhradní rodinné péči zejména prostřednictvím „kontrolních“ návštěv v domác-
nosti pěstouna. V případě menších pracovišť není role doprovázejícího pracovníka a osoby odpovědné za kontrolu 
výkonu náhradní rodinné péče personálně oddělena. 

Svépomocné aktivity a náhradní rodinná péče 

V  posledních letech došlo v  oblasti náhradní rodinné péče v  České 
republice k  řadě změn. Zavedení nároků pečujících osob na odbor-
nou podporu a pomoc při péči o svěřené dítě vedlo (spolu se zave-
dením stabilního finančního zdroje v  podobě státního příspěvku na 
výkon pěstounské péče) k výraznému zvýšení počtu subjektů, které 
služby pěstounským rodinám poskytují. Před rokem 2013 byla pomoc 
náhradním rodinám doménou občanských iniciativ založených často 
z  popudu samotných pěstounů. U těchto (původně svépomocných 
aktivit) došlo postupem doby k plné profesionalizaci. Vedle těchto tra-
dičních „poskytovatelů“ služeb pro pěstounské rodiny vznikají zcela 
nové doprovázející organizace. I v tomto případě jde o plně profesio-
nální organizace. 
Vztah mezi „klientem“ a „službou“ založený na smluvním základě 
(dohodě o výkonu pěstounské péče) však naráží na mnohé limity. 
Práce pomáhajících profesionálů může být vnímána jako nadřazená 
ve vztahu k potřebám klientů.4 Dalším z  těchto limitů je omezený 
okruh služeb, který mohou doprovázející organizace v rámci stávající 
legislativní a metodické úpravy poskytovat, resp. který lze financo-
vat prostřednictvím státního příspěvku na výkon pěstounské péče. 
Současný systém odborné podpory navíc nezahrnuje všechny cílové 
skupiny náhradních rodičů. Netýká se osvojitelů a osob, které vycho-
vávají děti formou tzv. péče jiné osoby podle § 953 a násl. občanského 
zákoníku. Systém doprovázení náhradních rodin má navazovat na od-
bornou přípravu a pomoc poskytovanou před přijetím dítěte do rodiny. 
V České republice se však odborná příprava týká pouze cca třetiny 
budoucích náhradních rodičů. Příbuzní dítěte a osoby dítěti blízké5 se 
procesu „zprostředkování náhradní rodinné péče“, jehož součástí je 
i zmíněná příprava, neúčastní. Rozdílné jsou také motivace k přijetí 
dítěte. Zatímco v případě „nepříbuzenských“ žadatelů o náhradní ro-
dinnou péči jde zpravidla o vědomý proces založený na dobrovolném 
rozhodnutí, v případě příbuzných jde často o jediné možné východisko 
(doslova záchranu), kterým se děti v  nepříznivé rodinné či sociální 
situaci vyhnou umístění do ústavní péče. Pro jednu (menší) skupinu 
náhradních rodičů je tak kontakt s  profesionály přirozenou součástí 
celého procesu náhradního rodičovství, pro většinu často dalším z vy-
4 Bednářová, J. (2010), s. 46–47: „Pomoc profesionála v sobě většinou nese prvky nadřazenosti a neumožňuje reci-
procitu vztahu. Svépomocné skupiny se stávají bezpečným místem, které jim poskytuje jistotu pochopení a akcepto-
vání. Členové skupiny si nemusí na nic hrát, nic vysvětlovat. Všichni mají podobné zkušenosti a zážitky, a proto jsou 
schopni navzájem si porozumět. Přijímání, ale zároveň i poskytování pomoci dodává členům pocit užitečnosti. Tento 
pocit může napomoci k posílení sebeúcty a sebeocenění, které jsou pro uživatele velmi důležité.“  
5 Pojem „osoba blízká“ definuje § 22 občanského zákoníku. 
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je s  někým sdílet. Svépomocná aktivita či skupina není formálním 
poskytovatelem služby, nemá tedy (s  výjimkou informací o trestné 
činnosti) „oznamovací povinnost“, může zachovávat prostředí důvěry  
a mlčenlivosti. 
Z  těchto důvodů se i v  současné době bouřlivého rozvoje systému 
„doprovázení“ pěstounských rodin vyplatí nezapomínat na zcela při-
rozené formy lidské komunikace a pomoci. Příručka svépomoci a pod-
pory se zabývá zejména fenoménem již zmíněných svépomocných 
skupin (uvádí však i příklady dalších svépomocných aktivit). Svépo-
mocné skupiny jsou neformálními uskupeními, v nichž si vzájemnou 
pomoc při řešení osobních, rodinných nebo komunitních problémů po-
skytují osoby, které se nalézají ve shodné nebo podobné situaci a řeší 
obdobné problémy. Již byl zmíněn význam svépomocných skupin při 
předávání informací. Důležitá je rovněž oblast vzájemné emocionální 
podpory. Náhradní rodinná péče o dítě (zvláště pokud jde o dítě se 
specifickými potřebami) může způsobovat určitou izolaci od okolního 
světa. Už jen samotné setkávání s  lidmi, kteří mají podobné osudy, 
pocity osamění oslabuje („nejsem v tom sám“). Problémy jsou pře-
konávány také tím, že účastník svépomocné nebo podpůrné aktivity 
pomáhá překonávat potíže někomu jinému, je tak „vytržen“ z řešení 
vlastní situace.
Přínosem svépomocných skupin může být nalezení nových cest, jak 
poskytnout potřebnou podporu při náročném úkolu, který náhradní 
rodinná péče o dítě představuje. Jde o metodu s  poměrně nízkými 
finančními a administrativními nároky. Není nutná žádná formální re-
gistrace, členové skupiny mohou setrvávat vůči okolnímu prostředí 
v určité míře anonymity. Velkou výhodou je „nízkoprahovost“ těchto 
aktivit pro její potenciální účastníky.

Jaké jsou znaky svépomocných skupin?8 

Svépomocné a podpůrné aktivity mají celou řadu forem, kte-
ré   se neustále vyvíjejí, je však možno definovat několik  
základních znaků, které jsou pro svépomoc typické: 

• vznikají zejména z iniciativy samotných klientů,

• reagují na potřeby, které nejsou dostatečně zajištěny běžně   
 dostupnými službami a formami pomoci,

• vytváří prostředí sounáležitosti mezi osobami se stejnými   
 problémy (životními situacemi),

• jsou prostorem pro otevřenou komunikaci, kde lze vyjadřovat  
 své hodnoty a životní postoje bez ohledu na názory ostatních, 

• jsou založeny na demokratických principech (není uplatňován  
 vztah nadřazenosti a podřízenosti), 

• účastník svépomocné skupiny či aktivity pomoc nejen  
 přijímá, ale i poskytuje (vzájemná podpora), zbavuje se tak   
 pocitů bezmoci a závislosti („kdo je schopen pomoci druhému,  
 dokáže pomoci i sobě“), 

• členy skupiny spojují sdílené zkušenosti a prožitky, odpadá tak  
 vzájemné vysvětlování (všichni vědí, co daný problém obnáší),

• svépomocná skupina přináší možnosti nápodoby, empatie,   
 identifikace se vzory, 

• jde o aktivity finančně nenáročné, jsou zpravidla poskytovány  
 bezplatně, 

• skupiny nejsou řízeny experty, nejde o náhražku terapie nebo  
 jiné profesionální pomoci,

• od členů se nevyžaduje žádná odborná příprava, formální   
 vzdělání atd.,

• člen skupiny má právo být jen pozorovatelem, nikdo není  
 do aktivit nucen.

8 Zpracováno s využitím příkladu Metodiky vedení svépomocných skupin rodičů dětí s ADHD.  
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Co vše mohou svépomocné skupiny vykonávat?

Osvojitelé, pěstouni, žadatelé o náhradní rodinnou péči, osoby pečující 
o děti formou příbuzenské péče nebo osoby pečující o děti se spe-
cifickými potřebami se mohou potkávat v rodičovských svépomoc-
ných skupinách, kde sdílí společné téma péče o ohrožené děti. Tyto 
skupiny se ale mohou velmi odlišovat svým zaměřením. Jak ukazují 
příklady zahraniční praxe, skupiny se také mohou v čase proměňovat 
podle vývoje situace jednotlivých členů nebo aktuálního dění v oblasti 
péče o ohrožené děti a rodiny. Například ze skupiny, která původně 
vznikla proto, aby umožnila svým členům sdílet negativní zkušenosti 
se „zkostnatělým a byrokratickým systémem“ umisťování dětí do ná-
hradních rodin, se může v období projednávání klíčových změn stát 
skupina advokační. Přirození diskutéři ze skupiny mohou například 
navázat kontakt se zákonodárci a pokusit se ovlivnit je ve prospěch 
změn, které oni sami vidí jako vhodné. Jako argumenty nejspíše pou-
žijí právě zkušenosti a příběhy lidí ze svépomocné skupiny. Uvedený 
příklad dokazuje, že funkce rodičovských skupin se nemusí omezovat 
jen na „vnitřní“ sdílení informací. Rodičovské skupiny v  oblasti ná-
hradní rodinné péče mohou mít několik různých zaměření (typů):
 

„Úlevové“ skupiny (skupiny umožňující ventilaci frustrace) 

Náhradní rodiče jsou nebo byli v  pravidelném kontaktu s  veřejnou 
správou. Prošli nebo procházejí dlouhou cestou k  přijetí dítěte, její 
součástí mohou být nekonečná období čekání, zvratů v  úředních 
procesech, obav z výsledků psychologických, sociálních, zdravotních 
a dalších šetření atd. I dosažení kýženého okamžiku, kdy dítě již do 
rodiny přišlo, může být spojenou s řadou dalších překážek a frustrací. 
Zkušení náhradní rodiče jsou těmi, kdo: 

• si prošli nejrůznějšími „potyčkami“ se systémem zprostředkování  
 (viz rámeček) od množství opakovaně vyplňovaných dokumentů,  
 setkali se například s odměřeným přístupem úředníků, až po 
 výzvy, kterým čelili po přijetí dítěte do náhradní rodinné péče;
• ví, jak může být dlouhá a složitá cesta od snu přijmout do své 
 rodiny dítě ke skutečnému dni, kdy se tak stane;
• zažili, jak složité může být nalézt doprovázející organizaci, jejíž  
 služby jim skutečně pomáhají;
• mají mnoho dalších zážitků a zkušeností.  

V rámci skupiny její účastníci často zjišťují, že spolu s ostatními sdílejí 
stejné obavy a otázky, které se týkají systému zprostředkování:

• Proč všechno trvá tak dlouho?
• Proč jsem nedostal všechny informace o dítěti, které k nám přišlo?
• Proč si nemůžu vybrat přípravu, která je pro mě užitečná, když mi  
 příprava probíhající v našem kraji z mnoha důvodů nevyhovuje?
• Proč se přípravy konají pouze ve všedních dnech, kdy musím 
 chodit do práce? 
• Jsme již zařazeni do evidence krajského úřadu. Proč se nám už 
 rok nikdo neozval?
• Dětské domovy jsou plné dětí a my čekáme na termín 
 psychologického vyšetření několik měsíců? Atd. 

Rodiče, kteří se účastní „úlevové skupiny“, jsou obvykle na osvoji-
telský a pěstounský systém „rozzlobeni“. Rigidita systému může být 
nervydrásající a frustrující. Proto se rodiče obracejí na sebe navzájem, 
sdílejí své pocity, příběhy a témata a nabízejí si vzájemnou podporu. 
Díky společnému setkávání tak mohou uspokojit své vlastní cíle, kdy 
se jim dostane např. inspirace, jak danou situaci řešit jinak, kam nebo 
na koho se obrátit apod. 

Životnost „úlevových skupin“ je poměrně krátkodobá, protože ji rodi-
če často opouštějí v momentu, kdy jsou jejich naléhavé a neodkladné 
obavy vyřešeny nebo se jejich řešení ubírá konstruktivním směrem. 
Často jejich účast skončí momentem, kdy je jim do péče svěřeno dítě. 
Jde však o legitimní a přínosnou formu svépomocných aktivit. 
 

Systém zprostředkování náhradní rodinné péče

Pokud nejde o osoby dítěti příbuzné nebo dítěti blízké, provádí se 
v případě náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče atd.) 
její zprostředkování. Proces zprostředkování má několik fází. Vše 
začíná podáním žádosti na příslušný obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností. Po podání žádosti je tímto úřadem prováděno 
v rodině žadatele sociální šetření a  jsou shromažďovány nejrůz-
nější údaje a doklady. Poté je žádost postoupena krajskému úřadu  
(v Praze magistrátu), který provádí přípravu a „odborné posouze-
ní“ žadatele či žadatelů. Posuzuje se zdravotní a psychický stav, 
předpoklady péče o dítě atd. Příprava a posouzení se týká i vlast-
ních dětí žadatele. Žadatelé i členové rodiny se dostávají opakovaně  
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do kontaktu s pracovníky krajského úřadu, organizace zajišťující pří-
pravy a dalšími odborníky (psychology, lékaři atd.). V různých kra-
jích jsou navíc uplatňovány rozdílné postupy a přístupy. V některých 
regionech je prováděno nejprve psychologické vyšetření, na jehož 
základě se rozhoduje, zda bude žadatel zařazen do přípravy či ni-
koliv. Jinde prochází žadatel nejprve přípravou. Existuje také několik 
modelů samotných příprav. V posledních letech se mohou žadatelé 
nejčastěji setkat s programem PRIDE (Parent Resources for Infor-
mation, Development and Education) nebo jeho modifikacemi. 

V případě úspěšného posouzení je žadatel zařazen do příslušné evi-
dence krajského úřadu. Od podání žádosti do vydání tohoto roz-
hodnutí (zařazení) uplyne zpravidla více než rok. Krajský úřad vede 
rovněž evidenci dětí, pro něž je vyhledávána péče formou osvojení 
nebo pěstounské péče. K dítěti je vyhledáván co nejvhodnější žada-
tel. Pokud jsou nároky kladené ze strany žadatele na dítě příliš vy-
soké (co nejnižší věk dítěte, dobrý zdravotní stav, příslušnost k vět-
šinové populaci atd.), může doba „čekání na dítě“ trvat i několik let.

Podpůrné skupiny (skupiny vzájemné podpory)

Tyto „klasické“ skupiny vzájemné podpory vyhledávají zejména oso-
by, které již úspěšně prošly procesem zprostředkování osvojení nebo 
pěstounské péče a do rodiny jim bylo svěřeno dítě. Tyto skupiny vět-
šinou nabízejí prostor pro vzájemnou dlouhodobou podporu mezi 
náhradními rodinami. Mohou pomáhat jak stávajícím, tak i budoucím 
náhradním rodičům: 
• uvědomit si, že jejich zkušenosti a zážitky nejsou neobvyklé; 
• ujistit je, že i oni mají cenné informace ke sdílení;
• sdílet své rodičovství.

Hlavním cílem těchto skupin je:

• povzbudit své členy v jejich každodenním rodičovství;
• poskytnout příjemný a přínosný prostor pro náhradní rodiny, 
 kam se nebojí přijít si pro radu, sdílet své obavy a navázat 
 kontakty s rodinami, jako jsou ty jejich.  

Podpůrné skupiny se rozvíjejí příchody dalších členů, současně ale je-
jich smysl spočívá také v jejich samotném dalším vývoji, který realizují 
vlastním rozvojem a nabídkou dalších služeb.

Skupina jako služba

Rodičovské podpůrné skupiny se dostávají do častého kontaktu se 
systémem ochrany dětí a služeb. Často jsou svědky toho, jak na jedné 
straně čekají připravení náhradní rodiče a na druhé straně děti, které 
potřebují náhradní rodinu, ale systém je nedokáže správně propojit. 
Náhradní rodiče při péči o děti přesně vědí, jakou službu by pro své 
dítě potřebovali, a současně zažívají to, že taková služba neexistuje, 
není dostupná nebo jen s dlouhou časovou prodlevou. Členové „sku-
pin jako služba“ jsou většinou rodiče, kteří chtějí poskytovat smyslu-
plné služby náhradním rodinám. Jejich cílem je vytvořit skupinu, která 
je schopná částečně vykrýt prázdná místa systému, reagovat na exis-
tující potřeby náhradních rodin, na něž ve stávajícím systému není 
prostor, nebo je na ně reagováno jen částečně. 

Příklady činností „skupiny jako služba“:

• Vyhledávání budoucích pěstounů
• Osvěta o náhradní rodinné péči, vytváření informačních materiálů  
 pro širokou veřejnost i pěstouny  
• Besedy o pěstounství pro učitele, úředníky, občany v regionu
• Pomoc při komunikaci se školami, úřady atd. 
• Následné vzdělávání pro náhradní rodiče
• Kurzy pro odborníky   
 

Advokační skupiny

Cílem advokačních skupin je zasazení se o změnu systému osvojení  
a pěstounské péče tak, aby systém efektivně reagoval na potřeby 
dětí a rodin. Advokační skupiny se zaměřují na nejrůznější témata:

• Systém služeb pro náhradní rodiny a ohrožené děti 
 (rozsah a forma nároků na pomoc)
• Legislativní úpravy v procesu zprostředkování
• Hmotné zabezpečení náhradní péče 
• Návaznost náhradní rodinné péče na další systémy 
 (práce s vlastními rodiči dětí, ústavní péče atd.)
• A další
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Znakem advokačních skupin je, že se odklánějí od naplňování indivi-
duálních potřeb svých členů a zaměřují se na širší rámec problemati-
ky systému. Jejich nástroji působení může být „lobbování“, osvětová 
činnost, happeningy atd. Mohou pořádat formální i neformální akce, 
na nichž představují a prosazují svoje vize a požadavky. Svépomoc  
a formování svépomocné skupiny může být zárodkem advokační ak-
tivity. Existuje řada případů, kdy se počáteční svépomocná podpůrná 
aktivita změnila v silnou advokační činnosti, jež významně ovlivnila 
(nebo alespoň dala do pohybu) problematiku, na kterou se účastníci 
svépomocné skupiny soustředili. V některých státech vznikají skupiny 
a organizace financované státem, které se zabývají ochranou určité 
cílové skupiny. Stávají se integrální součástí kontrolního mechanismu 
a ochrany lidských práv (práv dětí). Vykonávají širokou škálu činností 
od poradenství po zastupování u soudu. Na rozdíl od zahraničí v České 
republice v oblasti náhradní rodinné péče (a systému péče o ohrožené 
děti a rodiny jako celku) neexistuje (až na výjimku popsanou v další 
kapitole) silná advokační iniciativa, která by důsledně a kontinuálně 
působila na klíčové představitele zodpovědné za řešení neutěšené  
situace ohrožených dětí a rodin.

Porovnání typů svépomocných skupin

Typ  
skupiny

Důvod vzniku Účel Program/služba Struktura

„Úlevové“ 
skupiny

Rodiče 
mají určitý 
problém se 
systémem 
ochrany dětí 

Umožnit rodi-
čům vypořádat 
se se zklamá-
ními a frustra-
cemi, sdílet 
svoji bezmoc, 
pomoci jim 
v aktuálních 
obavách

Diskuze 
o problémech 
systému, jak 
ovlivňují rodinu 
(rodiče)

Neformální 
(není oficiální 
administrátor, 
minimum 
strukturova-
ných aktivit, 
rodiče se často 
účastní jen po 
krátké období)

Podpůrné 
skupiny

Rodiče potře-
bují poraden-
ství a získat 
zdroje od 
sebe navzá-
jem

Pomoci rodi-
nám identi-
fikovat jejich 
potřeby (pří-
padně speci-
ální potřeby 
dětí), zajistit 
dlouhodobou 
podporu

Setkávání, 
brainstorming 
řešení a ná-
padů, sdílení, 
emoční pod-
pora, sdílení 
zkušeností 

Poloformální 
(skupina může 
mít administ-
rátora, ale ne 
jako pevnou 
součást svého 
nastavení, 
může mít  
i menší finanční 
zdroje)

Skupina 
jako služba

Rodiče si 
uvědomují 
mezery v 
oblasti služeb 
pro náhradní 
rodiny

Realizovat 
pomocné 
služby pro 
rodiny a děti 
v rámci vyme-
zené komunity 
(např. pro 
rodiče, kteří se 
setkávají na 
svépomocné 
skupině v dané 
obci apod.)

Nabídka 
workshopů, 
tištěných mate-
riálů, následné-
ho vzdělávání, 
nábor pěstou-
nů, poskytování 
služeb  

Formální 
(skupina se 
postupem času 
registruje jako 
nestátní ne-
zisková orga-
nizace, shání 
zdroje, řeší 
fundraising)

Advokační 
skupiny

Rodiče spa-
třují určitý 
problém 
v systému 
ochrany dětí 
a identifikují 
možná řešení

Změnit systém 
tak, aby lépe 
plnil svůj účel, 
tj. efektivně 
fungovat 
v nejlepším 
zájmu ohrože-
ných dětí (na 
lokální nebo 
státní úrovni)

Jednat v zájmu 
změny systému 
na různých 
úrovních, vzdě-
lávat účastníky 
rozhodovacích 
procesů, od-
bornou i laickou 
veřejnost o 
potřebách 
ohrožených 
dětí a náhrad-
ních rodin

Formální (sta-
tus neziskové 
organizace, 
hledání finanč-
ních zdrojů, 
strategické 
plánování, 
širší členská 
základna, 
kterou netvoří 
jen náhradní 
rodiče)

 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, nastavení a obsah skupin se 
může časem měnit a vyvíjet: 

„Úlevová“ skupina " Podpůrná skupina " Skupina jako služba "  
" Advokační skupina

Čím více se svépomocná skupina profesionalizuje, tím více se odklání 
od znaků svépomoci a je spíše službou nebo organizovanou aktivitou, 
která je orientovaná vně skupinu a mimo individuální potřeby svých 
členů. 
Některé skupiny na druhou stranu zůstávají neměnné a drží svůj sta-
tut od svého založení. Jiné skupiny mohou své role střídat. Stane-li se 
např. ze skupiny vzájemné podpory skupina poskytující služby, může 
se stát, že někteří její členové její řady opustí nebo se služba vyčlení 
do zcela samostatného subjektu. Skupiny mohou současně plnit více 
rolí, např. když se věnují práci pro své členy a zároveň část své kapaci-
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ty investují do advokačních aktivit za prosazení systémových změn.  
Klíčové pro dobré fungování skupiny je jasné určení cíle a jejího smyslu, 
ke kterému se skupina vztahuje. Je úkolem organizátora skupin za-
bezpečit, aby se při setkáváních skupina tohoto cíle držela. V případě, 
že se skupina začne proměňovat v jiný druh skupiny, mělo by jít o plá-
novaný a předvídatelný proces. Hlavní roli ve fungování svépomocné 
nebo podpůrné skupiny hraje role toho, kdo skupinu zakládá a kdo ji 
vede a dále rozvíjí.

Typy podpory v rámci svépomocných skupin 

• rodičovské podpůrné skupiny

• podpora na telefonu

• e-mailová podpora

• podpora v uzavřené skupině na sociální síti

Příklady svépomocných aktivit dospělých 

Všichni náhradní rodiče plní náročný úkol a všichni potřebují podpo-
ru. Děti svěřené do náhradní rodinné péče často přicházejí do péče 
pěstounů (ale i osvojitelů či péče příbuzných)9 s pocitem ztráty své 
vlastní (původní rodiny). Mnohé z nich zažily traumata, zanedbávání 
a zneužívání. Proškolení náhradní rodiče chápou, jaké následky si děti 
přijímané do náhradní péče s sebou nesou a jak se projevují v chování 
a jednání. Zkušení náhradní rodiče si již osvojili dovednosti, jak dětem 
zajistit pocit bezpečí, srozumitelné a strukturované prostředí a dopro-
vod na jejich cestě do dospělosti. Současně dětem dokáží nabídnout 
trpělivou péči v obdobích, kdy děti potřebují nabýt důvěru a doslova 
bojují se svými pocity. Tyto děti nevyhnutelně potřebují péči náhrad-
ních rodičů, kteří:

• je přijmou takové, jaké jsou,
• pomůžou jim vyrůstat jejich vlastním tempem,
• naučí je, jak rozumět a zacházet s pocity strachu, znepokojení a hněvu, 
• pomůžou jim zvládat témata, která je „dohánějí“ z minulosti,
• pomůžou jim stát se soběstačnými a nezávislými. 
Jeden z nejlepších způsobů zajištění výše popsané péče je podpora 
od ostatních náhradních rodičů. Formální a neformální systém, který 
podporuje rodiče, aby si vzájemně pomáhali při výchově dětí, existuje 
po generace v bezpočtu komunit na celém světě. Podaří-li se dobře 
propojit dostatečné množství rodičů s rostoucími rodičovskými zkuše-
nostmi, roste rovněž jejich schopnost kreativně řešit rodičovské výzvy 
a problémy.

Zkušení osvojitelé, pěstouni a náhradní rodiče v příbuzenském vztahu 
ke svěřeným dětem si mohou navzájem poskytovat efektivní podporu, 
protože:

• mají zkušenost z první ruky (disponují vlastní autentickou 
 zkušeností s péčí o děti v náhradní rodinné péči),
• zažili vše na svou „vlastní kůži“ ( jsou důvěryhodní a uvěřitelní  
 vzhledem ke svým zkušenostem s péčí o děti se speciálními 
 potřebami),
• jsou autentičtí a vstřícní (nebudí obavy u ostatních náhradních  
 rodičů, kteří jsou pak k nim otevřenější a sdílnější).
9 Zahraniční odborná literatura stále častěji odlišuje příbuzenskou náhradní péči od péče pěstounské a osvojení.  
V řadě zahraničních systémů je příbuzenská péče jinak legislativně ukotvena, liší se v hmotném zabezpečení a dostává 
se jí nabídky specializovaných služeb, které cílí právě na specifika této formy náhradní péče. 
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Existuje celá řada forem vzájemné podpory rodičů. Zřejmě nejtypič-
tější jsou rodičovské podpůrné skupiny, jejichž založení, činnosti atd.  
se věnují následující kapitoly Příručky svépomoci a podpory. 
Jako příklad takové aktivity v  České republice lze uvést například 
Klub náhradních rodin, jehož činnost podporuje zkušený poskyto-
vatel služeb pro náhradní rodiny, zájemce o náhradní rodinnou péči  
a děti a mladé lidi svěřené do náhradní rodinné péče Středisko ná-
hradní rodinné péče10. Klub náhradních rodin je formou skupinové 
aktivity umožňující „poznat další lidi v  podobné životní situaci, na-
vázat s nimi kontakt a sdílet zkušenosti“. Klub náhradních rodin je  
v podstatě koordinovaným řízeným setkáváním náhradních rodičů 
nebo zájemců o náhradní rodinnou péči. Přístup na setkávání je pod-
míněn vstupním pohovorem ve Středisku náhradní rodinné péče, kde 
se budoucí účastníci seznamují s pravidly a fungováním skupiny. Sku-
piny se účastní i sociální pracovníci Střediska náhradní rodinné péče, 
kteří mohou na skupině vystupovat i ji facilitovat. Středisko náhradní 
rodinné péče realizuje pod souhrnným označením „Klub náhradních 
rodin“ několik typů pravidelných setkávání pro náhradní rodiče, děti 
přijaté do náhradní rodinné péče, vlastní děti náhradních rodičů, zá-
jemce o náhradní rodinnou péči atd. Cílem klubu je sdílet své osobní 
zkušenosti a vzdělávat se formou odborných přednášek či seminářů  
v oblasti péče o ohrožené děti. 

Existuje několik typů setkávání: 

• Klubová setkávání se vzdělávacím programem
• Klubová setkávání pro rodiny s nově přijatými dětmi 
 a dětmi předškolního věku
• Klubová setkávání formou besed
• Víkendová klubová setkávání

Dlouhodobí klienti Střediska náhradní rodinné péče se mohou zapojit 
také do rodičovské skupiny, která je prezentována pod názvem „Kde 
brát, abych mohl dávat“. Skupina koncipovaná formou tzv. Balintov-
ské skupiny11 je určena pouze náhradním rodičům. Jedná se o skupinu  
s odborným vedením dvoučlenného lektorského týmu. Témata při-
nášejí do skupiny účastníci, následně se k nim vyjadřuje a rozebírá 
je celá skupina. Specifický charakter mají potom setkávání realizova-
ná v rámci projektu „Naše romské dítě“. Tato setkávání jsou určena  
10 Pokorná P. et al. 
11 Balintovská skupina je skupinová metoda řešení problému, která se hojně užívá v psychoterapii. Skupiny byly od 
roku 1961 zaváděny na londýnské klinice psychoanalytikem maďarského původu Michaelem Balintem. 

zejména náhradním rodinám, které vychovávají děti romského etni-
ka, a zájemcům, kteří chtějí přijmout nebo zvažují přijetí romských 
dětí do některé z forem náhradní rodinné péče. Skupina se zabývá té-
maty výchovy romského dítěte, budování jeho identity (znalost jeho 
historických kořenů, kulturního dědictví, důležitých osobností historie 
i současnosti, specifických společenských norem a zvyků atd.), a ná-
stroji pro rodiče, jejichž prostřednictvím mohou pomoci nastartovat 
utváření pevnější osobní identity dětí. 

Dalším příkladem podpůrné aktivity s charakterem svépomocné 
skupiny může být poradenská rodičovská skupina, kterou ve výčtu 
svých služeb nabízí obecně prospěšná společnost Natama. Podpůrný 
charakter má také klub pro náhradní rodiče, který nabízí organizace 
Rozum a Cit. Tyto kluby pořádá pro pěstouny v regionech, kde orga-
nizace pěstouny doprovází. Kluby jsou uzavřené a určené výhradně 
náhradním rodinám v daném regionu.
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Příklady svépomocných aktivit dětí 

V České republice se můžeme v současné době setkat se dvěma typy 
svépomocných a podpůrných aktivit dětí a mladých lidí, které vyrůstají 
nebo vyrůstaly v náhradních typech péče. Jde jednak o vzájemné se-
tkávání těchto dětí (organizovaná nebo podporovaná doprovázejícími 
organizacemi) a o advokační aktivity. Jako příklad podpůrných skupin 
dětí lze uvést aktivity realizované a podporované nestátní neziskovou 
organizací Amalthea.12 Aktivity vycházejí ze základního východiska, 
že „děti vyrůstající v náhradní rodinné péči se mnohdy potýkají s pro-
blémy, které jejich vrstevníci neznají. Tyto děti zažily zpravidla už v ra-
ném dětství situace, se kterými není snadné se vyrovnat a které pro 
ně byly traumatizující – opuštění rodičem, fyzické i psychické strádání, 
časté stěhování, zvykání si na život s jinými lidmi. Přestože nyní žijí 
v náhradní rodině, kde jim obvykle z vnějšího pohledu nic nechybí, 
prožívají nadále pocity, se kterými si ne vždy umějí poradit. Mohou 
vnímat svoji odlišnost“. Základní otázky, které si pokládají děti, jež vy-
růstají v náhradní rodinné péči:

• Proč se cítím jiný? 
• Poznají na mně ostatní, že jsem byl v děcáku? 
• Proč právě mě rodiče nechtěli – to jsem tak hrozný? 
• Mají mě ti noví rodiče vůbec rádi, když po mně pořád 
 něco chtějí a zlobí se na mě kvůli tomu, že nedělám 
 vše tak, jak mám? 
• Jsem dost dobrý, aby mě měl vůbec někdo rád? 
• Co asi dělají moji praví rodiče? A řada dalších otázek.

Právě v rámci podpůrných skupin mohou tyto děti zjistit, že nejsou 
samy, kdo má podobné (ne-li někdy úplně stejné) pocity. „Při pořá-
dání akcí pro náhradní rodiny často pozorujeme úlevu dětí, když zjistí, 
že jsou i další děti, které nevyrůstají se svými rodiči. Stává se, že děti 
mezi sebou samy začnou sdílet, co si ze své minulosti pamatují. Ptají 
se jeden druhého, co vědí o svých rodičích apod. Podpůrné skupiny 
jsou možností, jak tuto přirozenou lidskou potřebu sdílet podpořit. Jak 
umožnit dětem sdílet své zkušenosti a své prožívání s ostatními dět-
mi, které mají podobnou zkušenost.“ Skupina je pořádána pod vede-
ním lektora a jedná se o strukturované setkávání vyplněné cílenými 
aktivitami. Metodika organizace Amalthea přináší praktické aktivity 
určené pro práci zejména s dětmi ve věku 8 až 13 let. Aktivity je možné 
12 Černá & Semerádová (2013). 

adaptovat i pro děti starší. Metodika popisuje průběh osmi navazují-
cích setkání s následujícími tématy:

Setkání 1 – Téma jinakost a tolerance. Cílem setkání je pomoci dě-
tem uvědomit si a sdílet, jaké to je, být v něčem jiný, a jaké to může 
mít výhody a nevýhody. Dále se seznamují s významem a pravidly 
skupiny. Cílem je zajistit, aby všichni chápali význam a cíle setkávání; 
pomocí pravidel zajistit bezpečí všech účastníků.

Setkání 2 – Mapa života. Cílem je pomoci dětem uvědomit si svoji 
životní cestu a důležité změny, které se v jejich životě udály. Prostřed-
nictvím sdílení s ostatními dětmi je v dětech posilován pocit sounále-
žitosti a vzájemného pochopení („nejsem v tom sám/sama“).

Setkání 3 – Loučení a ztráta. Cílem setkání je sdílet důležité životní 
přechody a zkušenosti s tím, co při nich pomáhá, pomoci dětem uvě-
domit si pocity spojené s  loučením a posílit děti v jejich schopnosti 
zvládnout náročné životní situace.

Setkání 4 – Zvykání si v nové rodině. V  rámci setkání hovoří děti  
o tom, jaké situace mohou nastat, když někdo přichází do nového pro-
středí. Sdílejí své zkušenosti s přizpůsobením se a zvykáním si v nové 
rodině, jaké obtíže to provází a co může pomoci.

Setkání 5 – Moje zdroje. Setkání má pomoci dětem uvědomit si, co  
a koho mají k dispozici k překonání náročných životních situací, a vzá-
jemně se inspirovat v tom, co a kdo jim může pomoci.

Setkání 6 – Moje pocity. Cílem setkání je pomoci dětem uvědomit  
si svoje pocity a  způsob jejich prožívání a rovněž posílit v dětech 
schopnost o své pocity se podělit a najít někoho, s kým je sdílet.

Setkání 7 – Bezpečí a péče. Setkání si klade za cíl prostřednictvím  
zážitku pomoci dětem prožít pocit bezpečí a uvědomit si potřebu  
pečovat a být „opečováván“.

Setkání 8 – Závěrečné. Ukončení setkávání, rozloučení, zpětná vazba, 
sdílení zážitků ze setkávání, rozdání výtvorů.
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Metodika organizace Amalthea se rovněž zabývá možnými riziky, kte-
rá mohou nastat, a ohrozit fungování a výtěžnost skupiny. Ke zmírně-
ní dopadu rizik je často využíván klíčový pracovník náhradní rodiny, 
který v určitých situacích pracuje s dítětem na dokončení úkolů ze 
skupiny, případně s ním probírá téma skupin, na kterých dítě chybí. 
Mezi rizika patří: 

• dítě onemocní a nemůže se jednoho setkání účastnit ( je možné  
 aktivitu realizovat v domácím prostředí pod vedením klíčového 
 pracovníka společně s náhradním rodičem),
• dítě začalo chodit na podpůrnou skupinu a v průběhu odmítá 
 pokračovat (prostor pro klíčového pracovníka pracovat s dítětem 
 na rozkrývání důvodů, proč na skupinu nechce chodit),
• rodiče/pěstouni dítěte chtějí dítě v průběhu skupin ze skupiny
 „odhlásit“ (často je to reakce na projevy chování dítěte, které 
 mohou následovat po skupinových setkáních, kde se pracuje 
 s citlivými tématy, která se mohou dítěti oživit a „spustit“ reakce 
 a chování, které může být pro náhradní rodiče složité zvládat. 
 I zde je prostor pro klíčového pracovníka rodiny, který může 
 v rámci konzultací s rodinou pracovat na pochopení příčin chování
 dítěte a významu zvládnutí situace). 

Organizace Kolpingova rodina Smečno organizuje „podpůrnou vrstev-
nickou skupinu“13, která je určena dětem ve věku od 7 do 15 let, které: 

se aktuálně nacházejí v nepříznivé sociální situaci ve škole či v rodině; 
mají obtíže se začleněním do vrstevnického kolektivu;
mají problémy v komunikaci; 
se potýkají s neporozuměním v rodině;
prožívají pocity osamělosti;
jsou nejisté či zvýšeně citlivé. 

Skupina, která probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách po dobu 
10 týdnů, dětem umožňuje:

• sdílet své starosti s jedinci s podobnými potížemi;
• získat podporu;
• získat zpětnou vazbu; 
• vidět, jak podobné obtíže řeší jiní;

13  http://www.dumrodin.cz/clanky-hlavni/podpurna-vrstevnicka-skupina.html

• porozumět svému fungování ve vztazích s ostatními; 
• změnit své stereotypy tak, aby vztahy byly uspokojivější 
 a zdokonalovat tak své sociální dovednosti. 

Určité prvky advokačních aktivit lze spatřovat v činnosti organizace 
Vteřina poté. Tento zapsaný spolek je uskupením mladých lidí, kteří 
byli v nějakém období svého života umístěni v ústavní péči. Samotné 
počátky tohoto subjektu měly charakter svépomocné skupiny a spo-
čívaly v  setkávání se lidí s podobnou historií života v ústavní péči. 
Postupným vývojem a hledáním náplně vzájemného setkávání se 
zformovala do organizace zabývající se prosazováním práv dětí mimo 
vlastní rodinu, zejména práv participačních. Skupina usiluje o to, aby 
práva dětí vyrůstajících v zařízeních institucionální péče nebyla jen 
prázdným pojmem, ale „nejvyšší možnou hodnotou“. Snahou je posílit 
hlas dítěte a mladého člověka, který se v institucionální péči nachá-
zí, a být jeho „prostředníkem“ ve vztahu k institucím, které o životě  
v ústavních zařízeních rozhodují.14 Vedle advokačních aktivit se orga-
nizace zaměřuje i na přímou podporu dětem prostřednictvím:

• webové poradny,
• výjezdů do dětských domovů,
• rozhovorů s bývalými klienty ústavních zařízení,
• online rozhovory a diskuzemi,
• přenášením hlasu dítěte na národní úroveň.

14  Dostupné na: http://www.vterinapote.cz/o-nas/
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Role doprovázejících organizací při podpoře činnosti 
svépomocných skupin 

Z výše uvedených příkladů domácí praxe je patrné, že v oblasti ná-
hradní rodinné péče jsou svépomocné aktivity často zúženy na ome-
zený výběr rodin (klientů), se kterými je organizace v nějakém typu 
profesionálního vztahu. Není tedy zcela naplněn hlavní znak svépo-
mocných skupin, kterým je otevřený a volný vstup vůči příchozím. 
Umožňují však pracovat s okruhem svých klientů, věnovat se téma-
tům, která jsou pro ně podstatná, aktuální a naléhavá. Prostřednictvím 
svépomocných a podpůrných aktivit lze zapojovat do řešení problémů 
nejen samotné pěstouny (případně děti svěřené do náhradní rodinné 
péče), ale i  další osoby ze širšího rodinného a sociálního prostředí. 
Připomeňme, že služby poskytované doprovázejícími organizacemi 
(hrazené ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče) platná 
právní úprava striktně omezuje na pečující osoby a svěřené děti.15 Je 
to také způsob, jak získávat jinou formou informace o kvalitě výko-
nu pěstounské péče a průběhu doprovázení náhradních rodin. I přes 
omezenou možnost vstupu a profesionální vedení aktivit se i v těchto 
případech jedná o žádoucí podpůrný mechanismus, který nabízí pro-
stor pro sdílení zkušeností stejně jako svépomocná skupina. 
Dosavadní zkušenosti z „doprovázení“ pěstounských rodin ukazují, že 
i velmi zkušení náhradní rodiče potřebují čas od času pomoc od ostat-
ních. Děti se specifickými potřebami potřebují rodiče, jež jsou flexibil-
ní a ochotní neustále se učit nové rodičovské dovednosti. Ačkoliv se 
někteří náhradní rodiče mohou cítit velmi kompetentní a sebevědomí 
při výchově dětí, v některých případech mohou zjistit, že jejich dříve 
vyzkoušené rodičovské techniky u některého z dětí nefungují a že po-
třebují pomoc od doprovázející organizace nebo od jiných náhradních 
rodičů. 

Svépomocné podpůrné aktivity a profesionální sociální práce dopro-
vázející organizace mohou být v různých vztazích:

1 Mohou být vzájemně koordinovány a mohou se doplňovat. 
2 Svépomocná či podpůrná aktivita je alternativou ke službě, 
 která je jinak poskytována na profesionálním základě.
3 Mohou být ve vzájemném konfliktu (účast profesionálního 
 pracovníka je nežádoucí). 

15 § 47d zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 

Předem vymezené zapojení profesionála (proškoleného laika) může 
eliminovat určitá rizika spojená s činností svépomocných skupin. Příliš 
intenzivní zapojení však může činnost svépomocní skupiny limitovat 
(viz kapitola „rizika činnosti svépomocných skupin“). 

Podpora svépomocných aktivit ze strany doprovázející organizace je 
projevem tzv. „pro-klientského“ (na klienta orientovaného) přístupu 
služby, kdy se klient stává partnerem pomáhajícího profesionála a je 
respektován a podporován při řešení problémů souvisejících s  jeho 
životní situací. Vzájemná koordinace služby a svépomocné aktivi-
ty vyžaduje důkladnou přípravu ze strany doprovázející organizace  
(sociálních pracovníků), nastavení jasných pravidel, a především 
oboustranný respekt k těmto pravidlům. 

Při pohledu na okruhy služeb, které doprovázející organizace na pro-
fesionálním základě pěstounským rodinám poskytují, lze vytipovat 
možné „styčné body“:

Pomoc při zajištění osobní péče o dítě

V České republice je pomoc při zajišťování osobní péče o svěřené dítě 
omezena na přesně definované situace (v případě nemoci pěstou-
na, při narození dítěte, úmrtí osoby blízké, při vyřizování nezbytných 
osobních záležitostí), v případě tzv. „dlouhodobé“ pomoci pak na dobu 
14 dnů v průběhu jednoho roku. Pro některé rodiny však může být 
potřeba „odlehčení“ delší (pečují o větší počet dětí, jde o děti s vyso-
kými nároky na péči atd.). Pomoc při zajištění osobní péče o dítě se 
navíc týká pouze dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče, nikoliv 
vlastních dětí pěstounů. Česká legislativa nezná (na rozdíl od někte-
rých zahraničních systémů) institut „odlehčovacích“ pěstounských ro-
din. V rámci svépomocných aktivit si však náhradní rodiny (například 
na recipročním základě) mohou poskytnout pomoc při krátkodobém 
„hlídání“ dětí, nebo převzít formou dobrovolnické činnosti péči o děti 
během společných akcí náhradních rodin.  
  

Psychologická, terapeutická či jiná odborná pomoc 

Pěstoun má v současném systému nárok na zprostředkování odborné 
pomoci doprovázející organizací, a to nejméně jednou za 6 měsíců. 
Osoby, které prošly procesem zprostředkování pěstounské péče, byly 
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v přípravách instruovány, jak a kde tuto pomoc čerpat, na jaké typy 
odborníků se obracet atd. Velká část pěstounů jsou příbuznými svě-
řeného dítěte, zpravidla prarodiče. Kromě traumatu dítěte tak peču-
jící osoby řeší často vlastní zklamání (selhání vlastních dětí) spojené 
s pocity studu. To omezuje ochotu sdílet problémy a požádat o po-
moc. Již bylo řečeno, že svépomocné a podpůrné aktivity nemají na-
hrazovat psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc. 
Svépomocná či podpůrná aktivita může pěstounovi například pomoci 
při rozpoznání určitého problému, případně ho nasměrovat k využití 
odborné pomoci.   

Vzdělávání

Od roku 2013 mají pěstouni povinnost „dalšího vzdělávání“ (slovy 
právní úpravy „zvyšování si znalostí a dovedností v oblasti výchovy  
a péče o dítě“) v  rozsahu 24 hodin v době 12 po sobě jdoucích ka-
lendářních měsíců. Prováděcí vyhláška k  zákonu o sociálně-právní 
ochraně dětí určuje tematické okruhy vzdělávání, nestanoví však jeho 
formu. Vzdělávání pěstounů nemusí probíhat formou akreditovaných 
kurzů, jako je tomu například u sociálních pracovníků. Je tedy možno 
využít různé formy vzdělávacích technik. Z tohoto důvodu jsou v ob-
lasti vzdělávání svépomocné aktivity již poměrně rozšířeny. Svépo-
mocné a podpůrné aktivity mohou proces vzdělávání doplňovat nebo 
se s ním částečně překrývat. V případě, že doprovázející organizace 
zařadí svépomocné a podpůrné aktivity do vzdělávacího procesu, je 
nutné respektovat tato pravidla: 

• tato forma vzdělávání musí být předem naplánována 
 (podle zmíněné vyhlášky je povinností doprovázející organizace
 ve spolupráci s pěstouny zpracovávat plán následného vzdělávání  
 pěstounů), 
• je nutno určit pravidla pro stanovení rozsahu a prokazování účasti  
 na této formě vzdělávání (aby bylo možno doložit naplňování   
 vzdělávací povinnosti stanovené zákonem),
• rozvoj znalostí a dovedností touto formou je potřeba pravidelně  
 vyhodnocovat z hlediska jeho přínosu pro pěstouny a děti svěřené  
 do jejich péče.  
   

Pomoc při udržování sounáležitosti dítěte s jeho rodiči, příbuznými 
a dalšími blízkými osobami. 

Pěstounská péče je v České republice koncipována jako institut do-
časný, který trvá po dobu, po kterou trvá překážka bránící rodičům 
v osobní péči o dítě. Rodič může požadovat dítě zpět do své péče. Soud 
tomuto návrhu vyhoví, pokud je to v zájmu dítěte.16 Z tohoto důvodu 
mají pěstouni povinnost „udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáleži-
tost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami blízkými“. Mají 
rovněž povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, 
ledaže soud stanoví jinak.17 Kontakt svěřeného dítěte s vlastní rodinou 
může být pro pečující osoby poměrně náročným faktorem. Zcela spe-
ciální je pak situace příbuzenských rodin, kde mohou existovat v rámci 
rodiny komplikované vztahy. Doprovázející organizace sice mají po-
vinnost poskytovat při naplňování těchto povinností odbornou pomoc 
(zpravidla jde o tzv. asistovaný kontakt), tato pomoc je však (stejně 
jako v ostatních případech) omezena na pěstouny a děti v pěstounské 
péči. Umístění dítěte do náhradní rodinné péče se dotýká nejen jeho  
a náhradní rodiny, která dítě přijímá, ale má dopad také na vlastní 
rodiče dítěte a jeho příbuzné. V zahraničí existují služby, které se za-
měřují na podporu vlastních rodičů, jejichž děti byly osvojeny nebo 
vyrůstají v náhradní péči. Služby mají různý charakter a podobu, své 
místo mezi nimi má i model podpory rodných příbuzných osvojených 
dětí nebo dětí umístěných v náhradní péči prostřednictvím podpůrné 
skupiny. Ze zhodnocených výzkumů vyplývá, že svépomocné skupiny 
mohou lidem, jejichž děti byly trvale nebo dočasně odebrány z jejich 
péče, pomoci zmenšit jejich pocit izolovanosti a následně zvednout 
jejich sebevědomí.

Přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči 

Samostatnou činností pověřených osob jsou přípravy zájemců o ná-
hradní rodinnou péči. Organizace, které přípravy zajišťují dnes velmi 
často cíleně zapojují do vzdělávacích aktivit zkušené náhradní rodiče. 
Svépomocné aktivity mohou fungovat paralelně s těmito přípravami 
nebo na ně navazovat (viz pasáž o tzv. úlevových skupinách). 

16 § 959 občanského zákoníku. 
17 § 967 občanského zákoníku. 
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Současný systém služeb pro náhradní rodinnou péči není cílovým 
stavem 

Při rozhodování o nasměrování činnosti doprovázející organizace 
(součástí může být také vyjasnění vztahu ke svépomocným akti-
vitám náhradních rodičů či dětí) je nutno mít na paměti, že český 
systém doprovázení pěstounské péče se teprve vytváří. Platná 
právní úprava věcné a odborné pomoci pěstounským rodinám je 
určitým kompromisem mezi potřebami těchto rodin a stavem před 
rokem 2013, kdy zákonem ukotvený (nárokový) systém podpory 
náhradní rodinné péče vůbec neexistoval. Jako jeden z  mnoha 
možných příkladů komplexních služeb pro náhradní rodiny z vy-
spělých sociálních systémů ( jejichž součástí jsou i svépomocné 
aktivity) uvádíme služby poskytované anglickou organizací Toge-
ther Trust18, která ve své nabídce služeb pro pěstounské rodiny 
uvádí:

• Přístup ke službě sociálního pracovníka 24 hodin denně,  
 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (nepřetržitá telefonní služba)

• Mentoring prostřednictvím zkušených pěstounů

• Odlehčovací služby

• Služby terénních pracovníků

• Supervize kvalifikovaných sociálních pracovníků

• Podporu na odborných setkáváních

• Vzdělávací plán dle potřeb pěstounů a potřeb dětí

• Přístup ke službám klinického psychologa/specialisty  
 na vzdělávání

• Setkávání s ostatními pěstouny

• Aktivity pro děti v průběhu prázdnin 

18  https://www.togethertrust.org.uk

Jak založit svépomocnou skupinu? 

Níže uvedený popis vzniku podpůrné skupiny je určen zejména dopro-
vázejícím organizacím a dalším subjektům, které pracují s náhradními 
rodinami a poskytují jim služby a podporu. Návod je však využitelný 
i pro osoby, které se rozhodnou formovat skupinu z vlastní iniciativy 
bez podpory či účasti doprovázející organizace. 
  

KROK 1: Role „iniciátora a hybatele“ skupiny

Náhradní rodiče a organizace na jejich podporu zakládali a zakládají 
podpůrné skupiny po mnoho let. Někteří mají od počátku jasnou vizi 
a cíl, proč chtějí skupinu založit, jíní chtějí jenom rodiče vzájemně pro-
pojit a vytvořit jim místo pro setkávání. Ať už je motivace kohokoliv, 
kdo se rozhodne uvést v život svépomocnou nebo podpůrnou skupi-
nu, jakákoliv, je nutné, aby si byl vědom své role „iniciátora a hybate-
le“, tj. vedoucího nebo organizátora. 

Organizátor skupiny by měl mít jasné přesvědčení o potřebnosti sku-
piny a reálný odhad o jejím naplnění. Ideální je získat inspiraci a zku-
šenosti z již existujících skupin. Je tedy dobré věnovat dostatek času 
zjištění si informací o tom, jaká je praxe někoho, kdo už cestu založení 
a vedení skupiny v oblasti náhradní rodinné péče prošel. Pokud se 
chcete zaměřit na cílovou skupinu, pro kterou chybí dostupná zkuše-
nost, nezbývá než se řídit obecnými principy založení a vedení skupi-
ny a pustit se do jejího chodu bez „vnější“ inspirace.

KROK 2: Hledání dalších hybatelů/vedoucích skupiny

Úspěch každé svépomocné skupiny spočívá ve velké míře na jejím 
složení. Skupiny vznikají zejména proto, že jejich členové mají něco 
společného. Např. pěstouni, kteří se starají o teenagera, se budou chtít 
potkávat s někým, kdo prochází obdobnou životní situací. Prarodiče, 
kteří se stali pěstouny svých vnoučat, budou chtít slyšet zkušenosti 
a názory na to, jak zvládnout být rodičem podruhé a udržet tempo  
s dětmi, se kterými jsou v  komplikovaném příbuzenském vztahu.  
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Přemýšlejte o lidech:

• se kterými spolupracujete (odborní pracovníci organizací jsou   
 mnohdy sami pěstouny);
• které znáte ze své doprovázející praxe (vyhodnoťte profily 
 a kapacity doprovázených rodin); 
• se kterými se setkáváte v rámci následného vzdělávání;
• kteří se vyjadřují k tématům pěstounství a ohrožených 
 dětí veřejně;
• kteří jsou zkušenými pěstouny;
• kteří se účastnili příprav zajišťovaných vaší organizací; apod. 

Pokud nemáte v dosahu někoho, s kým byste se mohli podělit o or-
ganizování a vedení skupiny, hledejte u ostatních organizací, případně  
u spolupracujících orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zkrátka všude, 
kde by se mohl vyskytovat někdo, kdo má k pěstounství prakticky 
co říct. Je dobré mít vytipovaného člověka, který bude spolu s vámi 
zodpovědný za chod skupiny a případně se s vámi podělí o její vedení.  
Je to přínosné z několika hledisek:

• Pokud se skupina rozběhne, není v silách jednotlivce všechno   
 kolem ní zvládnout.
• Můžete vést skupinu dohromady.
• Budete vzájemně zastupitelní.
• Budete moci věci konzultovat.
• Budete moci vyhodnocovat dění na skupině.
• Budete moci diskutovat další směřování skupiny. 

Uvědomte si, že stabilní základna je klíčová pro zdárný start i udržení 
skupiny. Iniciátoři („hybatelé“) skupiny by měli disponovat následují-
cími dovednostmi a znalostmi: 

• dobrou znalostí problematiky, která bude v rámci skupiny řešena,
• komunikačními dovednostmi (ve vztahu k členům skupiny 
 i okolnímu prostředí),
• přehledem o vhodných odbornících z oboru, kteří mohou 
 se skupinou spolupracovat,
• potřebnou empatií k problémům ostatních účastníků skupiny. 
 

KROK 3: Kde a kdy se sejdeme

Před oslovením potenciálních členů skupiny je nutné naplánovat mís-
to, den a konání prvního setkání a způsob oslovení budoucích členů. 
Místo setkání by mělo být pohodlně dostupné a jednoduché k nale-
zení. Mělo by přispět k tomu, aby budoucí členové skupiny bez pro-
blémů dorazili.

Den a čas konání. První setkání by se mělo uskutečnit buď večer ve 
všední dny, nebo během víkendů. Během prvního setkání budete mít 
prostor domluvit se, který den a čas bude co nejvíce vyhovující pro 
následující setkání.

KROK 4: Jak dát o skupině vědět aneb nábor členů skupiny

Kontaktujte pěstouny, které doprovázíte, nebo osoby, které vám po-
skytly kontakty v rámci jiných aktivit, s informací o konání skupiny. 

Obraťte se na spolupracující doprovázející organizace s nabídkou 
účasti ve skupině pro jejich pěstouny, v rámci dobré spolupráce mo-
hou postoupit informaci „doprovázeným“ rodinám. Vyvarujte se pří-
mého kontaktování pěstounů, se kterými neuzavíráte dohodu o výko-
nu pěstounské péče, dodržujte od počátku striktně pravidla ochrany 
osobních údajů. 

Nabídněte svoji vlastní účast na jiných setkáních pěstounů, rodičov-
ských klubech, seminářích, konferencích, vzdělávacích akcích pro pro-
fesionální pracovníky v  systému náhradní rodinné péče apod., kde 
můžete zúčastněné informovat o vzniku skupiny.

Informujte příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností a kraj-
ský úřad o vaší aktivitě a požádejte, aby informaci rozšířili dále. Pro 
tento účel můžete připravit stručný letáček a požádat případně or-
ganizace, aby ho zveřejnili nebo ho pěstounům příležitostně předali. 
Nezapomeňte uvést všechny důležité informace, jako jsou den, čas, 
místo konání (s dopravními instrukcemi), kontaktní osoby, telefony.

Nepodceňujte „snowball“ efekt, zkrátka o skupině mluvte, ústně 
nebo prostřednictvím sociálních sítí šířená informace bývá leckdy vel-
mi účinná.
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Po celou dobu „náboru“ se snažte získávat zpětnou vazbu a zjišťovat 
předběžný zájem o vaši skupinu. Shromažďujte kontakty na předběž-
né zájemce s příslibem brzkého zaslání dalších informací.  

KROK 5: Příprava zvacího dopisu a dotazníku

V případě, že máte představu o budoucích členech skupiny, případ-
ně jste zjistili prostřednictvím předběžného průzkumu, že zájem  
o skupinu je dostatečný, přistupte k přípravě zvacího dopisu s úvodní 
informací a dotazníku, který vám poskytne přehled o budoucích čle-
nech skupiny. Dotazník můžete předem rozeslat e-mailem, ale podle 
zkušeností ho většina účastníků (i přes zaslání předem) vyplňuje až  
v průběhu prvního setkání.

• Do zvacího dopisu (e-mailu) uveďte stručně následující informace: 
• Proč jste se rozhodli skupinu iniciovat (např. při práci 
 s pěstounskými rodinami vyvstala potřeba diskutovat problémy 
 při výchově přijatých dětí a sdílet zkušenosti ostatních pěstounů 
 apod.).
• Informaci o zasílaném dotazníku, který slouží k tomu, aby skupina  
 mohla co nejvíce naplnit očekávání budoucích členů.
• Termín, do kdy má být dotazník zaslán zpět.
• Sdělení, že po potvrzení zájmu o účast na skupině (nebo zaslání  
 vyplněného dotazníku) zašlete další e-mail s informacemi 
 o úvodním setkání.
• Kontakty na iniciátory skupiny s výzvou, aby se na ně oslovené  
 osoby obracely s dotazy, návrhy atd. 
• Poděkování a očekávání, že se iniciátoři skupiny a oslovené osoby  
 uvidí na prvním setkání.

x Tip: Vzor dotazníku 

Vzor dotazníku pro nové členy svépomocné skupiny
  
1. Chcete se účastnit podpůrné skupiny pro náhradní rodiče?
¨ Ano
¨ Ne
¨ Možná. Chci být informován o aktivitách skupiny.

Pokud ne, proč?  ............................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2. Rádi byste se chtěli skupiny účastnit, ale nemůžete právě v této 
době. Vysvětlete prosím, proč to není možné.

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

3. Jste (zaškrtněte prosím možnost):
¨ Osvojitel/ka
¨ Pěstoun/ka
¨ Pěstoun/ka – příbuzný/příbuzná
¨ Zájemce o náhradní rodinnou péči
¨ Jiné (prosím rozepište) 

.........................................................................................................................

4. Pokud je relevantní, jak dlouho jste náhradním rodičem?

.........................................................................................................................

5. Zaškrtněte možnosti, které popisují vaši rodinu:
¨ Sólo rodič – pěstoun
¨ Sólo rodič – osvojitel
¨ Pěstounská rodina s dětmi svěřenými v různých časových 
  obdobích
¨ Osvojitelská rodina s dětmi svěřenými v různých časových 
       obdobích
¨ Rodina s vlastními dětmi i dětmi svěřenými do náhradní 
       rodinné péče
¨ Multikulturní rodina
¨ Stejnopohlavní náhradní rodiče
¨ Ostatní (prosím upřesněte): .................................................................

.........................................................................................................................
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6. Prosím uveďte všechny situace, které se vás týkají. Pečoval jsem, 
pečuji o dítě v náhradní rodinné péči:
¨ Sourozenecká skupina
¨ Starší dítě/děti
¨ Tělesně znevýhodněné dítě/děti
¨ Traumatizované dítě
¨ Mentálně znevýhodněné dítě
¨ Dítě jiného etnika
¨ Novorozeně/kojenec
¨ Dítě příbuzného nebo jiné osoby blízké
¨ Ostatní (prosím upřesněte): .................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

7. Uveďte věk dětí, o které se staráte: .....................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

8. Zaškrtněte témata, která byste nejraději diskutovali s ostatními 
náhradními rodiči:
¨ Budování a upevňování vztahu náhradní rodič – dítě
¨ Chování dětí
¨ Potřeby a chování dospívajících
¨ Reakce rodiny a přátel na pěstounství (náhradní rodičovství)
¨ Vývoj dětí
¨ Jak mluvit s dítětem o jeho vlastní rodině a pěstounské rodině
¨ Sexuální projevy u přijímaných dětí
¨ Vztek a destruktivní chování
¨ Problémy ve škole
¨ Změny v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče
¨ Právní otázky a náhradní rodinná péče
¨ Doprovázení náhradních rodin a další služby pro náhradní rodiny
¨ Speciální potřeby dětí

¨ Ostatní: ...................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

9. Jak často se chcete potkávat? (vyberte jednu možnost)
¨ 1x měsíčně
¨ Každý druhý měsíc
¨ Jednou za tři měsíce
¨ Jinak (prosím upřesněte): .....................................................................

.........................................................................................................................

10. Kdy je pro vás nejlepší čas se potkávat?
¨ Během dne (preferovaný čas:  .......................................................... )
¨ Podvečer (17:30–19:30)
¨ Pozdní večer (19:30–21:30)
¨ Soboty ráno
¨ Soboty odpoledne
¨ Neděle odpoledne
¨ Neděle večer
¨ Jinak (prosím upřesněte): .....................................................................

.........................................................................................................................

11. Byli byste ochotni podílet se na organizování skupiny? Jak:
¨ Příprava občerstvení
¨ Telefonické kontaktování členů skupiny v případě potřeby
¨ Příprava e-mailů
¨ Vítání účastníků skupiny, příprava prezenční listiny 
¨ Pomoc s přípravou a úklidem místnosti
¨ Plánování aktivit a obsahu setkání
¨ Hledání paralelních aktivit pro hlídané děti v době skupiny
¨ Jinak (prosím upřesněte):

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
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.........................................................................................................................
Vaše jméno ( jména)
.........................................................................................................................
Adresa
.........................................................................................................................
Telefon
.........................................................................................................................
E-mail
.........................................................................................................................

Souhlasím se sdílením jména, adresy, e-mailu a telefonního čísla 
mezi vedoucími skupiny pro případ možného kontaktu.

Podpis .............................................................................................................

Datum  ............................................................................................................

KROK 6: Organizace prvního setkání

1 Technické zabezpečení setkání

• Ujistěte se, že v prostoru pro setkání je dostatek židlí, 
 a uspořádejte prostor do vstřícné atmosféry (sezení 
 v kruhu apod.).
• Připravte malé občerstvení (pro další setkání se můžete 
 domluvit, že starost o občerstvení budete napříště sdílet 
 s ostatními členy skupiny).
• Připravte prezenční listinu s kolonkami pro jméno, adresu, 
 e-mailové adresy, telefon a další kontaktní údaje.
• Nabídněte zabezpečení péče o děti. Účast na setkání bude 
 pro řadu náhradních rodičů více dostupnější, pokud nabídnete
 hlídání dětí v době jejího konání. Počítejte proto tedy také 
 s prostorem pro hlídání dětí. Pro zajištění osobní péče o děti 
 lze využít například spolupráci s dobrovolnickými organizacemi,
 které v rámci své dobrovolnické činnosti připraví program pro děti.  
 Buďte kreativní a využívejte zdroje, které znáte a které vás ve 
 vašem úsilí podpoří. 
• Připravte visačky se jmény nebo visačky prázdné, kam si budou
 moci členové skupiny napsat svá jména.

2 Příprava programu setkání

Připravte si pečlivě obsah úvodního setkání a různorodé aktivity pro 
zapojení členů. Mějte na paměti, že ne všichni se budou zapojovat 
do společných aktivit. Úvodní setkání by proto mělo nabídnout jak 
možnost prostého naslouchání, tak účast na interakci s ostatními. Pa-
matujte, že skupina se nevede sama (viz mýty o činnosti podpůrných 
skupin v následující kapitole). Úvodní setkání bude především sezna-
movací. Již na něm byste ale měli mít přehled o tématech, která budou 
(nebo mohou být) předmětem setkání. Řada témat k vám jistě přijde 
spontánně a vyvstanou právě z interakcí mezi členy skupiny. Základní 
přehled o možných tématech získáte také z rozeslaného dotazníku. 
Pokud ale máte možnost pracovat s pěstounskými rodinami, můžete 
si dopředu udělat rešerši potřeb rodin, z nichž dovodíte předpoklá-
daná témata a výzvy, kterými se s velkou pravděpodobností budou 
chtít náhradní rodiče zabývat. Výběr témat můžete učinit následujícím 
způsobem:

• Vyhodnoťte profily doprovázených rodin (převažují rodiny s jedním  
 dítětem, s více dětmi, jde o rodiče pečující o děti se specifickými  
 potřebami apod.). 
• Definujte častá témata, která jsou předmětem pravidelných 
 konzultací s rodinami a dětmi, tato témata vyhodnoťte.
• Vyhodnoťte následné vzdělávací plány pěstounských rodin 
 (co funguje, co nefunguje, co by chtěli pěstouni do vzdělávání 
 zahrnout).
• Nezapomeňte na hlas dětí ( jaká jsou jejich témata, jaké mají 
 obavy, očekávání, co je trápí, co je těší). 

Krok 7: Průběh úvodního setkání 

• Místo setkání by mělo být dobře označeno. U prezenční listiny 
 by měl příchozí účastníky někdo přivítat a nasměrovat je do 
 prostoru setkání (případně pomoci s umístěním dětí do prostoru, 
 kde se budou odehrávat aktivity pro ně). U prezenční listiny nebo 
 jinde na viditelném místě by měl být k dispozici stručný program 
 setkání.
• Začněte představováním členů skupiny, ideálně by měli sdělit své 
 jméno, počet dětí, o které pečují, jejich věk atd.
• Představte iniciátory vzniku skupiny a řekněte, proč jste 
 se rozhodli skupinu založit.
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• Vyzvěte účastníky ke sdílení toho, proč se chtějí stát členy skupiny.
• Prodiskutujte se členy skupiny, kdy a kde se chtějí setkávat, 
 požádejte o vyplnění dotazníku ty členy, kteří ho nezaslali zpět.
• Formálně schůzku ukončete. Ponechte časovou rezervu, aby se 
 mohli členové ještě zdržet pro neformální rozhovory mezi sebou 
 (stačí 15 minut).
• Platí, že setkání by měla trvat maximálně dvě hodiny.

Přizvání externího experta na určité téma

Možná budete mít příležitost pozvat na skupinu experta na téma 
spojené s oblastí náhradní rodinné péče (práce s traumatem, vzta-
hy v příbuzenské péči a další). Vyhněte se odborníkům, kteří ne-
jsou dobrými přednášejícími a kteří mluví nudně a dlouho. Expert 
by měl mít prostor max. 20 minut, poté je třeba vrátit se k „nor-
málnímu“ chodu skupiny, tzn. dotazům, diskusi a sdílení. 

Krok 8: Zhodnocení průběhu prvního setkání

Společně s ostatními iniciátory skupiny zhodnoťte první setkání sku-
piny a využijte k tomu zpětnou vazbu od účastníků skupiny (zeptejte 
se přímo účastníků skupiny, co pro ně bylo na setkání užitečné a co by 
chtěli jinak). Po setkání si poznamenejte: 

• kolik rodin se setkání zúčastnilo, 
• jaká byla nálada/atmosféra skupiny,
• jaká byla délka a intenzita diskusí u jednotlivých témat,
• jak se vám dařilo naplnit předem připravený program,
• co zahrnete do dalšího setkání, co uděláte jinak,
• co jste nezmínili a chcete určitě sdělit příště. 

Rizika při vzniku svépomocných skupin

Je nutné poznamenat, že pořádání svépomocných skupin je úzce 
spjato se společenským nastavením a otevřeností lidí ke sdílení 
svých životních situací a vlastních prožitků. Svépomoci se tedy 
daří v systémech, které jsou zaměřeny komunitně a respektu 
k  individuálním potřebám a životům jednotlivců. V zemích, kde 
je rozvinutá dobrovolnická činnost, dárcovství. Podle zveřejňo-

vaného indexu štědrosti19, který srovnává ochotu pomoci cizímu 
člověku, posílání peněz na charitu a zapojení se do dobrovolnictví 
u lidí ve 140 zemích planety „je svět v roce 2016 štědřejší než 
kdy před tím. Poprvé od dob podobného šetření více než polovina 
dotázaných pomohla cizímu člověku“. Nicméně Česká republika je 
v pomyslném žebříčku štědrosti na smutném 121. místě. I z této 
perspektivy může být nahlíženo na širší rozšíření svépomocných 
skupin v České republice jako na poměrně problematické. Iniciátor 
či iniciátoři vzniku skupiny se musí připravit na slabou odezvu ze 
strany oslovených osob, nedůvěru (zkoumání motivace proč ně-
kdo takovou aktivitu vyvíjí) či neochotu spolupracovat. Příklady 
dobré praxe však ukazují, že po překonání počátečních překážek 
může dojít k rychlému (až nečekanému) rozvoji skupiny. Vždy je 
potřeba mít na paměti, že skupina se nesmí stát formální aktivi-
tou, musí mít jasný smysl a cíl.    

19 CAF World Giving Index 2016 - The world‘s leading study of generosity. Dostupné na: https://www.cafonline.org/



38 39

Svépomocné aktivity v oblasti náhradní rodinné péče Svépomocné aktivity v oblasti náhradní rodinné péče

Činnost svépomocných skupin z dlouhodobého 
hlediska 

Role facilitátora 

Všichni zakladatelé podpůrných skupin chtějí, aby jejich skupina byla 
úspěšná a užitečná pro své členy. Dříve nebo později přijdou na pře-
třes otázky typu:

• Proč jsou naše setkání poslední dobou méně přínosná?
• Jak můžu posunout diskusi vpřed, když se stále „točíme v kruhu“?
• Jak mám zařídit, aby ti, co pořád mlčí, měli možnost se vyjádřit?
• Jak se vrátíme k našim cílům?

Úspěšné vedení skupiny není samozřejmostí a výrazný podíl na dob-
rém průběhu setkávání má facilitátor skupiny. V případě svépomoc-
ných a podpůrných skupin facilitace spočívá v dovednosti:

• řízení skupinové diskuse,
• ochrany struktury setkání tak, aby mohla být skupina efektivní,
 výkonná a produktivní, jak jen to je možné.

Tři základní kompetence dobrého facilitátora tvoří:

• porozumění skupinové dynamice a procesům skupiny,
• schopnost provázet diskusi,
• umění strukturovat setkání.

Úspěšný facilitátor podpůrné rodičovské skupiny dovede:

• udržet strukturu a řád při setkáních,
• respektovat skupinové procesy a upřednostňovat dění ve skupině 
 před svými osobními potřebami a tématy,
• oceňovat příspěvek každého člena skupiny (všichni jsou si 
 ve skupině rovni),
• pomoci identifikovat klíčové a přínosné momenty, které zazní 
 v diskusi,
• pomoci skupině překonat konfliktní situace,
 rychle se adaptovat,

• povzbudit mlčenlivé členy skupiny k účasti a usměrnit členy, 
 kteří mají tendenci skupině dominovat,
• vrátit diskusi zpět k tématu, když se ubírá jiným směrem,
• podnítit skupinu k znovu definování svých cílů, když se skupina 
 neposouvá k předem vytyčeným cílům,
• vnímat veškerou interakci, která se v se skupině odehrává, jako 
 relevantní (bere v potaz veškeré dění ve skupině, tj. co lidé říkají, 
 co dělají, řeč těla, komentáře jen tak mimochodem apod.). 

Struktura setkávání svépomocné skupiny 

Vedle porozumění skupinové dynamice a řízení diskuse musí facilitá-
tor strukturovat vyjádření, která v průběhu setkání zaznívají. Každé 
setkání skupiny by mělo mít jasný začátek, hlavní část a zakonče-
ní. Skupina si sama určí strukturu setkání. Je úkolem facilitátora tuto 
strukturu hlídat. Každé setkání by mělo mít zadání a obsah, kterým 
se řídí. Je potřeba, aby se skupina rozhodla, kdo určuje obsah setkání:
 
• Je to vedoucí skupiny?
• Je to facilitátor? 
• Je to celá skupina?
• Jaký je mechanismus přidávání témat na setkání?

Před každým setkáním je dobré časově si rozvrhnout, jak dlouho 
je možné věnovat jednotlivým komentářům členů skupiny. Je důle-
žité nechávat stejný prostor všem členům, držet se tématu, a činit 
tak skupinu produktivní a užitečnou pro členy. Facilitátor by měl mít 
k sobě někoho ze skupiny, kdo bude hlídat čas pro jednotlivá témata, 
optimální je také určit jednoho člena, který bude dělat poznámky ze 
setkání.  

Začátek setkání skupiny je obvykle plný napětí. Často jsou si členové 
skupiny nejistí, jak je ostatní ve skupině přijmou. Výsledkem je pak 
váznoucí komunikace. Tuto fázi je potřeba překonat dobrým úvodem, 
který může tvořit vzájemné představování a prezentace témat, tedy 
tzv. „icebreakers“ úvodní aktivity, které slouží k uvolnění a navoze-
ní spolupracující atmosféry („icebreaking“ je v doslovném překladu 
„prolomení ledů“). Na začátek setkání je možno zařadit také malé  
občerstvení. 
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V hlavní části se skupina soustředí na vlastní práci. Diskutují se aktu-
ální témata v rodinách nebo předem vybraná problematika. Do této 
části může být zařazen příspěvek externího odborníka na určité téma, 
může se plánovat nějaká společná aktivita či zapojení do projektu 
apod. Role facilitátora spočívá v této fázi zejména v udržení atmosféry 
a nastolení pocitu, že skupina je bezpečným prostorem, kde členové 
mohou sdílet své osobní obavy, témata a starosti.  

K navození tohoto bezpečného prostoru může pomoci nastolení  
základních pravidel skupiny:

• Důvěra a zachování mlčenlivosti. Co se řekne na skupině, 
 se „nevynáší“ a nerozebírá nikde mimo skupinu.
• Dochvilnost. Členové skupiny přicházejí a odcházejí ze skupiny 
 včas.
• Ochota učit se. Každý člen souhlasí s tím, že se nechá usměrnit 
 v rámci práce ve skupině, že se snaží v tématu posouvat 
 a schválně neulpívat na problému.
• Respekt k sobě navzájem. Členové skupiny spolu hovoří 
 a chovají se k sobě se vzájemným respektem.

Základní pravidla mohou být revidována a měla by být vždy přítomna 
a vysvětlena zejména nově příchozím členům.

Dobré ukončení skupiny setkání napomáhá utváření hranic a udržuje 
cíl skupiny jasně nastavený. K ukončení se hodí využít nějaký příjem-
ný rituál. Některé skupiny využívají zakončení ke krátkému zhodnoce-
ní proběhlého setkání. Jak již bylo uvedeno u popisu úvodního setkání, 
osvědčuje se nechat po skončení plánovaného programu trochu času 
pro neformální rozhovory mezi členy. 

Stagnace skupiny a jak ji vyřešit

Svépomocné a podpůrné skupiny někdy doslova „zamrznou“ u té-
matu, od kterého se nemohou odtrhnout a posunout se dál. Stagnaci 
procesů ve skupině mohou zapříčinit:

• Nevyřešené osobní rozepře.
• Potřeba kontrolovat a ovládat skupinu.
• Emocionálně vypjaté situace.

Podpůrné skupiny, jichž se účastní rodiče zažívající akutní trauma 
(závažné obvinění, hrozba ukončení náhradní péče, v případě příbu-
zenské péče problémy v rodině atd.), se mohou snadno pod dojmem 
situace v  jedné z  rodin zablokovat. Situace rodiny může být natolik 
bolestivá, že zahltí skupinu i po několik setkání. 

Jak ven ze stagnace skupiny?

• Ventilace. Je dobré umožnit jednotlivcům, aby měli dostatek času 
 sdílet vše, co potřebují, na prvním setkání, které následuje 
 po akutní krizi.
• Řešení problému. Na dalším setkání je vhodné věnovat 
 se probrání situace s ostatními členy skupiny, kteří mohou 
 navrhovat řešení a nápady, jak se se situací vypořádat.
• Vyhledání externí pomoci. Pokud se účastník skupiny nemůže 
 od svého tématu odtrhnout, je dobré s ním individuálně mluvit 
 a doporučit mu vyhledání individuální pomoci mimo skupinu. 
 Skupina je určena pro pomoc každému jednotlivci, ale současně 
 má širší záběr témat a působení a musí jí být umožněno posouvat 
 se dále k vytyčeným cílům.

Témata svépomocných skupin 

Svépomocné skupiny se mohou efektivně zabývat celou řadou nej-
různějších témat. Pro inspiraci přinášíme seznam možných témat roz-
dělený do tří základních oblastí (skupina náhradních rodičů, skupina 
dětí vyrůstajících v  náhradní rodinné péči, skupina osob pečujících  
o děti formou příbuzenské péče). 

Témata v rodičovské svépomocné či podpůrné skupině

• Specifika výchovy dětí v náhradní rodinné péči                         
• Vývojové potřeby dětí v náhradní rodinné péči                         
• Vazba dětí na pečující osoby (attachment)                                       
• Identita dítěte a práce s ní         
• Vývoj dítěte rodičů uživatelů                                                            
• Projevy chování jako následek ztráty a traumatu                    
• Dopady ústavní péče na vývoj dítěte                                              
• Práce s etnicitou dítěte                                                                          
• Péče o děti se zdravotním znevýhodněním                                  
• Péče o děti zneužívané nebo týrané
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• Vzdělávací potřeby dětí v náhradní rodinné péči                      
• Témata spojená s péčí o zdraví dítěte 
• Podpora kontaktu s vlastní rodinou dítěte
• Psychiatrická onemocnění u dětí 
• Zvládání krizových situací
• Závislosti u dětí 
• Práva a povinnosti pečujících osob a rodičů 
• Práva dítěte v náhradní rodinné péči 
• Komunikace s dítětem
• Práce s názorem dítěte
• Hmotné zabezpečení pěstounské péče
• Kontakt dítěte s vlastní rodinou
• Příprava dítěte na osamostatňování
• Prevence sociálně-patologických jevů
• Legislativa systému pěstounské péče a systémové trendy 
      
Témata v podpůrné skupině dětí vyrůstajících v náhradní 
rodinné péči

• Rodinný příběh
• Identita
• Vztek a naštvání
• Vrstevnické vztahy
• Kontakt s vlastními rodiči a dalšími blízkými osobami
• Vztahy v náhradní rodině
• Zvládání vzteku a agresivity
• Sexualita
• Proč jsem jiný/jiná?
• Sourozenci
• Škola
• Zdraví

Témata v podpůrné skupině náhradních rodičů – příbuzných 
svěřeného dítěte 

• Vztahy v rodině 
• Kontakt svěřeného dítěte s vlastními rodiči
• Závislosti u dětí
• Vývoj dětí rodičů uživatelů
• Práce s historií dítěte
• Rodičovské kapacity pěstounů 

• Podpůrná síť pěstounů (další příbuzní, přátelé)
• Komunikace pěstounů s dítětem 
• Zpracování rodinné historie 
• Dovednosti při péči o dítě a výchově dítěte
• Péče o zdraví dítěte
• Vzdělávací potřeby dítěte
• Kontakt rodiny s přirozeným sociálním prostředím
• Zdravotní stav pěstounů
• Příjmová situace rodiny
• Návykové látky a jejich vliv na rodičovské kompetence

Online svépomocné skupiny

V dnešním elektronizovaném světě dostává oblast svépomoci nový 
rozměr, a to sice že svépomocné skupiny ztrácí rozměr osobního  
setkávání a jejich aktivity se přesouvají (nebo doplňují fyzické své-
pomocné skupiny) do online sféry. Lidé se pak mohou přidat k on-
-linovým podpůrným skupinám, které dnes existují snad pro všechny 
cílové skupiny. Např. na portálu +supportgroups20 najdeme neuvěři-
telných 230 podpůrných skupin, přičemž každá je zaměřena na jiné 
téma. 

Téma pěstounské péče je v online svépomoci rovněž hojně zastou-
peno. Specializovaná online podpůrná skupina pro náhradní rodiče 
působí například na stránkách portálu dailystrength21. Z diskutova-
ných témat je zřejmé, že se neliší od témat, která se řeší na setkávání 
svépomocných skupin v určeném čase a místě. V online prostoru se 
setkávají jak čerství pěstouni, tak zkušení matadoři, pěstouni v příbu-
zenském vztahu k přijatému dítěti a zajímají se jak o témata, která se 
týkají běžné péče, tak o problémy, které se týkají specifických potřeb 
přijatých dětí. Sdílejí praktické informace o hmotné podpoře, odlehčo-
vací péči, hlídání dětí, lékařích, kroužcích plavání, rehabilitacích, brý-
lích atd. A často jsou zde posty, které začínají slovy: „Chci si jen ule-
vit…“ A samozřejmě také nechybějí nejrůznější příběhy a zkušenosti 
ze systémových překážek překonávaných na cestě za vytouženým 
náhradním rodičovstvím.

20 https://www.supportgroups.com/
21 https://www.dailystrength.org/
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Nadstavbové aktivity svépomocných skupin

Aktivita Smysl aktivity

Telefonní linka pro členy 
skupiny

Mít možnost využít telefonické poradenství, 
když nastane při péči nějaký problém nebo  
se potřebují poradit.

Mentorský program Spočívá v propojení zkušeného náhradního 
rodiče s náhradním rodičem „začátečníkem“ 
nebo menší podskupiny zkušených náhrad-
ních rodin s rodinami méně zkušenými. Tyto si 
pak vyměňují specifické zkušenosti dle jejich 
zaměření. Může se jednat o podporu zkušené 
pěstounské rodiny, která se starala již  
o více sourozeneckých skupin, a druhá rodina 
právě čerstvě přijala svoje první sourozence. 
Podskupina se může zase sestávat ze zkuše-
ných pěstounů, kteří pečují o dítě se stejným 
zdravotním znevýhodněním, jež má také dítě 
právě svěřené do péče pěstounů, kteří dítě 
přijali poprvé.

Knihovna Skupina může nabízet přístup k cenným a uži-
tečným zdrojům informací, které se osvědčily 
jak při přípravě na náhradní rodičovství, tak 
při samotné péči o děti. Pokud se skupině 
podaří získat zdroje, může v disponovat fyzic-
kou knihovnou s knihami, časopisy, elektro-
nickými nosiči a zapůjčovat je členům skupiny. 
Pokud finanční zdroje chybí, je možné vytvořit 
seznam užitečných zdrojů s odkazy na jejich 
dostupnost.

On-line adresář Velmi užitečné může být zpracování místní 
databáze odborníků, sociálních služeb, zdra-
votních služeb, vzdělávacích institucí, psycho-
logů, pediatrů, psychiatrů, terapeutů, táborů 
pro děti, volnočasových aktivit, hlídacích slu-
žeb apod., do které mohou členové skupiny 
nahlížet v případě potřeby.

Úskalí a rizika při činnosti svépomocných skupin 

Zkušenosti s činností svépomocných skupin v jiných oblastech upozor-
ňují na určitá rizika, která se mohou v rámci svépomocných a podpůr-
ných aktivit objevit a která mohou pozitivní přínos skupin omezovat:
 
• ve skupině se vyprofiluje charismatický jedinec, který začne 
 ve skupině dominovat,
• vzájemné posilovaní v patologickém jednání,
• změna vztahů k lidem mimo skupinu,
• odhalení citlivých míst nevhodným způsobem kvůli neodbornosti 
 či neobratnosti jiných členů skupiny22,
• skupinu „drží“ několik aktivních jedinců, po jejich odchodu 
 skupina zaniká. 

S činností svépomocných skupin je rovněž spojena řada mýtů. S nad-
hledem popsala úskalí pořádání podpůrných skupin sociální pracovni-
ce Renee R. Zandee-Adams ve svém článku „Dobrá skupina se vede 
sama a další mýty“23. Současně ke svému sdílení zkušeností a zážitků 
z organizování a fungování podpůrné skupiny připojila i návod, jak 
se nepříjemným situacím vyhnout. Autorka reaguje na tři rozšířené 
mýty:

Mýtus č. 1 – Skupina se vede sama

Problém s tímto mýtem spočívá v tom, že dochází k podceňování vý-
znamu poctivé přípravy. „Při zakládání skupiny jsem postupovala přes-
ně podle návodu pro vedení úspěšné skupiny. Vytvořila jsem letáčky, 
rozeslala jsem e-mailem osobní pozvánky, dala dohromady nejrůz-
nější materiály, zajistila vhodnou místnost a nakoupila koláče. E-maily  
s potvrzením účasti se začaly hrnout a k mému překvapení jsem měla 
pěknou skupinu patnácti pečujících osob. Když byli účastníci usazeni, 
vysvětlila jsem jim účel skupiny, zrevidovala jsem několik obecných 
pravidel a očekávání a požádala jsem všechny, aby se představili.  
Až sem vše běželo dobře. Potom jsem otevřela diskusi a zeptala jsem 
se, zda má někdo něco specifického, s čím přichází a co by chtěl sdí-
let. Ticho – ovšem ne ticho, které znamená noření se do hlubokého  
22 Metodika vedení svépomocných skupin rodičů dětí s ADHD.  
23 Zandee-Adams, R. (2013). Autorka článku pracovala jako ředitelka zařízení pro lidi se zdravotním znevýhodněním 
čtyři roky, když identifikovala velkou potřebu podpory pro členy rodiny, jejichž blízký člověk byl umístěný ve zmi-
ňovaném zařízení. Tyto pečující osoby trávily velkou část dne právě v zařízení, kde byl umístěný člen jejich rodiny,  
a neměly již energii nebo čas chodit na podpůrnou skupinu mimo zařízení. Ředitelka se proto rozhodla nabídnout jim 
skupinu o sobotách, v prostorách zařízení, v bezpečném a známém prostředí.



46 47

Svépomocné aktivity v oblasti náhradní rodinné péče Svépomocné aktivity v oblasti náhradní rodinné péče

přemýšlení. Tohle bylo trapné ticho, kdy ve skutečnosti nikdo neví, 
co říct nebo jak začít nebo skončit. Pravděpodobně z důvodu, aby to 
trapné ticho skončilo nebo protože účastníci měli naprosto odlišná 
očekávání od skupiny, než jsem měla já, skupina se sama přetrans-
formovala ve stěžovatelské fórum. Zaznívaly stížnosti ohledně péče, 
pravidel, administrativy a chodu oddělení. Cítila jsem se převálcovaná 
a pokusy ukočírovat skupinu na základě zkušeností z přímé práce s kli-
enty, kde postupy fungovaly, mě nechaly v téhle situaci na holičkách.“ 
Je proto vhodné, aby každé setkání mělo určitý „informační základ“. 
Lze například zařadit na setkání skupiny krátké (vzdělávací) okénko, 
které slouží jako přechodový moment pro vedení věcné a relevantní 
debaty. Když se diskuse zpomalí nebo se stává bezobsažnou, je mož-
no se znovu na úvodní vzdělávací část odkázat. Pro každou skupinu je 
potřebná důkladná příprava (včetně přípravy odpovědí na další otázky 
a odkazy na další zdroje pro případ, že by chtěl někdo ze skupiny téma 
prozkoumávat více do hloubky). 

Mýtus č. 2 – Pracovník organizace v roli vedoucího skupiny je výhodou

Další mýtus týkající se facilitace svépomocné či podpůrné skupiny je 
domněnka, že když to bude profesionální pracovník, kdo bude skupi-
nu facilitovat, tak to bude velmi pozitivní a pro skupinu výhodné. „Jak 
se ale ukázalo, problémem právě bylo to, že všechno je pro skupinu 
známé – prostředí i já – a já jsem se najednou stala snadno dosažitel-
nou. A tak bylo najednou strašně jednoduché zeptat se mě na nějakou 
rychlou záležitost, která se týkala třeba péče o blízkého z řad účastní-
ků skupiny. Ukázalo se, že je zkrátka pro skupinu příliš složité vnímat 
mě pouze v roli facilitátora, když jsem jim zrovna nedávno pomáhala  
s žádostí o finanční podporu (…). A upřímně řečeno, já jsem taky do-
cela trpěla. Cítila jsem, že se hlídám v tom, co říkám a v čem podporuji 
ostatní, aby se vyjadřovali. Některé jejich stížnosti a obavy byly opráv-
něné, ale já jsem nějak cítila, že když s nimi budu na skupině souhla-
sit, tak že jakoby zrazuji zařízení, ve kterém pracuji.“ I když skupiny  
organizuje doprovázející organizace, je vhodné pořádat je v neutrálním 
prostředí. Účast profesionálního pracovníka organizace není nezbytná. 
Případně se může zúčastnit jako expert v již zmíněném vzdělávacím 
okénku. „Smysl skupiny spočívá v procesu postupného učení se, a to 
společně a navzájem od sebe. Učíme se o silných stránkách ostatních, 
stejně tak jako o jejich slabostech a nedostatcích, jinými slovy řečeno 
o naší lidskosti. Učíme se, jak co nejlépe podpořit jeden druhého, když 
neexistují žádná řešení nebo rychlé cesty k uzdravení. Učíme se, že 

když někdo pláče, je v pořádku nevědět, co na to říct, a je možné ne-
říct nic.“ Již byl zmíněn význam svépomocných aktivit v oblasti sdílení 
informací. Z hlediska českých podmínek je nutno upozornit na to, že 
profesionál, který se účastní svépomocné nebo podpůrné skupiny, má 
(na rozdíl od ostatních „běžných“ členů) v některých případech ozna-
movací povinnost vůči příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany. 

Mýtus č. 3 – Členové skupiny automaticky sdílí myšlenku stejného cíle 
skupiny (podpora jeden druhému) 

„Jsem asi trochu naivní, ale já tomu zkrátka věřila. A protože jsem 
bojovnice, odmítla jsem skupinu jen tak jednoduše vzdát. Pokračovala 
jsem v nabízení skupiny každý týden. Během několika týdnů jsem si 
všimla, že dva nebo tři členové skupiny ji ovládli svými myšlenkami 
a názory a doporučeními ke změnám v zařízení. Vídala jsem je, jak se 
baví po skončení skupiny. Nebylo to ale v podporující a dobré náladě, 
bylo to v atmosféře tajností a spiklenectví. A jednou, když jsem šla 
kolem nich, uslyšela jsem obávané slovo „petice“. Tato nová koalice 
se chopila iniciativy a byla schopna přilákat další podporovatele. Jed-
noho dne se tak zástupci této skupiny objevili u dveří administrativní 
kanceláře a požadovali změny v chodu zařízení. Je nutné podotknout, 
že skupina byla rozpuštěna za plné podpory administrativního man-
agementu zařízení a já jsem se vrátila ke své primární funkci – přímé 
individuální práci s klienty a jejich rodinami.“ Jedinečnost každé skupi-
ny tkví v jedinečnosti jejích členů. Úspěch skupiny se neměří nezbytně 
tak, že je úspěšně dosaženo cílů, které vytyčili její iniciátoři. Úspěch 
určuje každý člen skupiny. Úspěchem může být, že se stanou někteří 
členové navzájem blízkými přáteli. Pro někoho jiného může být úspě-
chem, že pochopil význam věnování času sám sobě.
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Seminář pro iniciaci vzniku svépomocných skupin

Doprovázející organizace může vznik svépomocné skupiny iniciovat 
prostřednictvím cíleného semináře. Tato kapitola Příručky svépomo-
ci a podpory se věnuje možnému průběhu takového semináře, jeho 
technickému a lektorskému zajištění. Obsahuje témata, která zapojí 
účastníky do aktivních úvah o významu svépomoci v oblasti náhradní 
rodinné péče. 

Téma 1: Jaké pěstouny / náhradní rodiče děti potřebují?

Pomůcky: 
flipchart s nakreslenou „hlavou pěstouna“, fixy, lepenka

Průběh cvičení:
Lektor uvede cvičení. Ukáže účastníkům flipchartový papír s nama-
lovanou „hlavou pěstouna“. Požádá účastníky, aby se zamysleli nad 
tím, jaké pěstouny / náhradní rodiče potřebují děti, které přicházejí 
do náhradní rodinné péče. Návrhy lektor zapisuje (dle potřeby vhod-
ně reformuluje) do hlavy pěstouna na flipchartu. Poté přidá předem 
připravenou verzi „vyplněného pěstouna“. Stručně okomentuje obě 
varianty, které se shodují, pochválí účastníky za to, na kolik vlastností, 
dovedností a kompetencí přišli.

Děti potřebují pěstouny, kteří:

J
rozumějí, jak se projevuje trauma na dítěti

se naučili, jak poskytovat dítěti bezpečnou péči, držet hranice, 
vytrvale podporovat a doprovázet dítě

jsou otevření nejrůznějším projevům dítěte

jsou trpěliví, když děti vytrvale pokračují v testování důvěry 
nebo bojují se svými pocity

kteří je přijímají takové, jaké jsou

jim pomáhají růst a dospívat vlastním tempem

je naučí rozumět pocitům strachu a zlosti a zvládat je     

jim pomohou zvládat témata z minulosti

je podpoří tak, aby se stali co nejvíce soběstačnými a nezávislými

se s nimi radují z dosažených úspěchů a povzbuzují je,  
když se jim zrovna nedaří

J
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Děti potřebují takové pěstouny, kteří:

rozumějí, jak se projevuje trauma na dítěti,

se naučili, jak poskytovat dítěti bezpečnou péči, držet hranice,  
vytrvale podporovat a doprovázet dítě,

jsou otevření nejrůznějším projevům dítěte,

jsou trpěliví, když děti vytrvale pokračují v testování důvěry nebo 
bojují se svými pocity,

kteří je přijímají takové, jaké jsou,

jim pomáhají růst a dospívat vlastním tempem,

je naučí rozumět pocitům strachu a zlosti a zvládat je,

jim pomohou zvládat témata z minulosti,

je podpoří tak, aby se stali co nejvíce soběstačnými a nezávislými,

se s nimi radují z dosažených úspěchů a povzbuzují je, když se jim 
zrovna nedaří. 

Komentář lektora a přechod k dalšímu tématu:

Témat až nad hlavu, že?

Může tohle zvládnout člověk sám?

Naučí se tohle pěstoun na přípravách?

Naučí se tohle všechno během dalšího vzdělávání?

Je dostatek kurzů, seminářů, webů a dalších míst, kde pěstoun na-
jde odpovědi, na každodenní situace, které ho při péči o svěřené dítě  
potkávají/napadají?

i
NE!

(ideálně odpověď zazní v podobném smyslu od účastníků)

Téma 2: Co potřebují náhradní rodiče? 

Pomůcky: 
flipchart, fixy, lepenka

Komentář lektora: 
Od tématu, co potřebují děti od svých pěstounů, se dostáváme k té-
matu: Co potřebují náhradní rodiče? Shodneme se asi na tom, že po-
třebují velkou podporu. Lektor se zeptá účastníků: Jaké podpory se jim 
dnes dostává? Jakou má podobu? Lektor zapisuje návrhy od účastníků 
na flipchart. Lektor podporuje účastníky, aby se snažili vžít do pocitu 
náhradního rodiče a klidně vyjádřili i hodnocení nabízené podpory.

Možné druhy podpory, které pravděpodobně zazní:

Finance

Doprovázení

Školení, kurzy, semináře

Dary

Společné pobyty 

Hlídání dětí

Klub pěstounů

Podporu ze strany orgánů sociálně-právní ochrany nebo doprová-
zející organizace 

Vděk

• Pochopení

• Nic

• …
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Komentář lektora:
Poděkuje účastníkům za sebrané podněty, a pokud se mezi nimi obje-
ví téma podpůrné skupiny, setkávání pěstounů, klubu pěstounů apod., 
provede pěkné přemostění k tématu svépomocných aktivit.

i
Komentář lektora:
Jako vhodná forma podpory při náhradním rodičovství funguje tzv. 
svépomoc, tedy sdílení starostí a radostí mezi náhradními rodiči na-
vzájem. Svépomoc může mít různé podoby, my se nyní společně za-
měříme na podpůrné/svépomocné skupiny nebo také kluby setkání. 
Taková setkání lidí s  podobnou zkušeností se odehrává mezi lidmi, 
kteří zažívají nejrůznější životní situace.

Téma 3: Svépomoc v NRP 

Pomůcky: 
flipchart, fixy, lepenka

Komentář lektora:
Lektor se zeptá účastníků, jaké svépomocné skupiny znají. V jakých ži-
votních situacích pomáhají lidem? Na flipchart zapisuje návrhy účast-
níků. Případně je doplní o připravené příklady. Stručně doplní historii 
vzniku svépomocných skupin.

Příklady svépomocných skupin: 

Anonymní alkoholici

Podpora lidí s duševním onemocněním

Podpora lidí s poruchami příjmu potravy

Čaje o šesté – setkávání rodin klientů žijících v domově pro seniory 
(Sue Ryder)

Dospělé děti alkoholiků

Další závislosti – gambling, nealkoholové drogy

Rodiče pečující o dítě s postižením

Rodiče dětí s autismem

Rodiče, jejichž dítě zemřelo

Rodiče z řad LGBTQ komunity

Pěstouni

Atd.

Pokud nezazní v příkladech životních situací, ke kterým se může schá-
zet podpůrná skupina, příklady z náhradní rodinné péče, lektor se dop-
tá otázkou: Kdo ještě v náhradní rodinné péči má hlavu plnou otázek?

Typy svépomocných skupin v oblasti náhradní rodinné péče. Kdo se 
může potřebovat scházet, sdílet a ptát se:

• Biologické rodiny, jejichž děti byly adoptovány
• Adoptovaní lidé, kteří hledají své biologické kořeny
• Pěstouni, kteří jsou v příbuzenském vztahu s dítětem, 
 o které se starají
• Pěstouni
• Osvojitelé
• Adoptivní rodiny se staršími dětmi
• Děti, které vyrůstají s adoptovaným sourozencem

Komentář lektora:
Variant situací, při kterých se lidé trápí, mají radost, mají rozporuplné 
pocity, mají potřebu sdílet, chtějí vyslechnout nebo chtějí třeba jen 
chvíli poslouchat příběhy někoho jiného, je bezpočet. V náhradní ro-
dinné péči se všechno točí kolem dětí, pojďme se teď na chvíli zastavit 
u toho, co by mohly chtít sdílet děti, které vyrůstají v náhradní rodinné 
péči. Co je trápí? Co je zajímá? S čím by ony mohly přijít na takové 
společné setkání dětí, které žijí mimo vlastní rodinu.

Téma 4: Svépomoc a děti v NRP 

Pomůcky: 
flipcharty s předkreslenou postavou 2x, časopisy, lepidla 2x, nůžky 2x, 
lepenky 2x
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Průběh cvičení:
Rozdělení do dvou skupin. Každá dostane flipchart s  předkreslenou 
postavou dítěte a sadu časopisů (mainstreamových časopisů), nůžky 
a lepidla. Úkolem je najít témata, se kterými by mohly děti přicházet 
na vlastní podpůrnou skupinu. Témata symbolicky vyjádřete vystihu-
jícími obrázky z časopisů. Obrázky vystřihněte a nalepte do postavy 
dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči. Následně vyzve lektor 
skupiny, aby si navzájem prezentovaly, jaká témata našly. 

Komentář lektora:
Pro děti je vhodná forma klubového setkání s  řízenými aktivitami, 
které děti baví. Setkávání je dobré vést formou hry v  závislosti na 
věku dětí a složení skupiny.

Téma 5: Může být svépomoc skutečně pomocí pro náhradní rodiče?
 
Pomůcky: 
flipchart, fixy, lepenka

Komentář lektora:
Zjistili jsme, že témata ke sdílení mají pěstouni i děti. Co může být 
ale na překážku pro pěstouna, aby se zapojil do svépomocné skupi-
ny? Lektor podněcuje sběr „překážek“ a zaznamenává je na flipchart 
do pravé poloviny papíru. Poté doplní k překážkám zrcadlové řešení  
a výzvy, které mohou napomoci k fungování svépomocné skupiny. 

Příklad překážek a výzev:

Nedůvěra v organizátora. Profesionální prezentace organizáto-
ra a jasné vysvětlení smyslu skupiny, 
dostupnost a srozumitelnost informací 
o svépomocných aktivitách.

Neochota sdílet. 

Obava z toho, že se ztrapním.

Navození důvěrné atmosféry. Otevřenost, 
příjemné prostředí. Zajištění mlčenlivosti. 
Jasná pravidla.

Nedostatek času.

Nevyhovující čas konání.

Nevyhovující místo.

Dobře organizovaná akce, předem zjištěné 
časové a dojezdové možnosti účastníků. 
Dobře dostupné místo.

Není hlídání pro děti. Zajištění hlídání dětí (skupinového, např. 
s aktivitou).

Zbytečné setkávání, stále 
mluví jen jeden.

Zbytečná témata. 

Jasně strukturované a vedené setkání.

Prostor pro vyjádření se k chodu skupiny 
(pravidelné získávání zpětné vazby). 

Nechci si jen povídat, chci se 
něco dozvídat.

Možnost zahrnout příspěvek na určité 
téma (ne forma přednášky, ale spíše 
řízené diskuse).

i
Komentář lektora:
Svépomocná aktivita by měla reagovat na reálnou potřebu potenciál-
ních účastníků skupiny. Měla by být srozumitelně prezentována, měla 
by mít jasně popsaný cíl a průběh. Měla by mít nastavená jasná pra-
vidla. Jak svépomocnou aktivitu dobře nastavit? Jak ji dobře a smys-
luplně vést?  

Odpověď: 

Rezervní cvičení:

Inzerujte vznik a první setkání svépomocné skupiny. Nalákejte lidi. 
Jaké informace nesmí chybět? Formulujte stručně a výstižně smysl 
skupiny.
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Závěr

V České republice se lze setkat se svépomocnými aktivitami v celé 
řadě oblastí. Svépomocné skupiny pomáhají svým členům zvládat 
problémy s  návykovými látkami, duševními onemocněními, s  řeše-
ním partnerských konfliktů. Zajištění podpůrných skupin nebo aktivit 
s prvky svépomoci a vzájemné podpory lidí se stejnou či podobnou 
výzvou však do svého portfolia nabízených služeb řadí i některé orga-
nizace, které pracují s dětmi v náhradní rodinné péči, náhradními rodi-
nami i rodinami, ze kterých jsou děti odebírány. Ve většině případů se 
jedná o aktivity klubového charakteru pořádané organizacemi, které 
pracují v oblasti náhradní rodinné péče řadu let. Přístup těchto organi-
zací je motivován rozšířením nabídky služeb organizace a ve většině 
případů jsou tyto podpůrné skupiny vedeny či facilitovány některým 
odborným pracovníkem.
Organizování svépomocných a podpůrných skupin se může stát vý-
znamným prvkem v systému náhradní rodinné péče. Podpora, která 
se dostane pěstounským rodičům, bude současně podporou dětem 
vyrůstajícím v jejich péči. Stejně tak podpora dalším osobám ve složi-
té spleti vztahů a situací, které obklopují dítě v náhradní rodině, bude 
mít vliv na vývoj, péči a prosperitu dítěte. Jak vyplývá z příkladů uve-
dených v  Příručce svépomoci a podpory, existují i v  České republi-
ce skupiny lidí, kteří jsou „systémem“ opomíjeni. V neposlední řadě 
mohou být svépomocné skupiny silným hlasem v prosazování práv 
skupin, o kterých se jedná. Právě zde mohou svépomocné skupiny se-
hrát významnou roli a přinést praktické podněty a reálné argumenty 
prožitých situací na vlastní kůži. 
V oblasti náhradní rodinné péče mohou svépomocné aktivity zastávat 
tyto nezastupitelné role:
 

Sdílení zkušeností

Poskytování vzájemné podpory („nejsem v tom sám“)

Cesta k přijetí identity náhradního rodiče 

Předávání poznatků týkajících se náhradní rodinné péče (vzdělá-
vací funkce)

Socializační (integrační) funkce

Vytváření sociálních vazeb a sítí 

Způsob, jak zajistit účast dítěte v rozhodovacích procesech

Ochrana zájmů skupiny nebo jednotlivce

Ovlivňování sociální politiky  
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Moc BYCH SI PRAL PSA NEBO ASPON ZELVU

MYSLÍM, ZE UZ JSEM DOST STARA
NA TO, ABY...

CHTEL BYCH VLASTNÍ POKOJ

NEROZUMÍM TOMU, PROC...

NEMOHLA BYCH?
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