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ohrožených dětí je OSPOD 
povinen zpracovat Indivi-
duální plán ochrany dítěte 
(dále IPOD) na  základě pro-

vedeného vyhodnocení situace dítěte. 
V  něm stanoví jednotlivé cíle směřující 
k  ochraně dítěte, naplňování zjištěných 
a  nedostatečně zajištěných potřeb dí-
těte a  odstranění příčin jeho ohrožení. 
Kvalita IPOD je přímo závislá na kvalitě 
vyhodnocení. Aby byla zjištěna validní 
data, jeví se jako logické a  nezbytné za-
pojovat děti do  rozhodovacího procesu 
od  první chvíle, kdy začíná spolupráce 
s rodinou. Právě moment, kdy pracovník 
OSPOD zpracovává vyhodnocení, může 
být zároveň chvílí, kdy ke spolupráci při-
zve SAS.

Proč je důležité děti zapojovat?
Sociálně-právní ochrana má za cíl jednat 

v nejlepším zájmu dítěte, a to s sebou logic-
ky nese nutnost znát názory a  přání dětí, 
počítat s nimi a brát je vážně. Při hledání 
nejlepšího zájmu dítěte je nezbytné praco-
vat s  jeho právem „být slyšen“. Pracovníci 
OSPOD přitom mohou úzce spolupracovat 
se SAS, která má vzhledem ke způsobu své 
práce možnost hlouběji se zaměřit na  ko-
munikaci s dětmi. V rámci svého působení 
v rodině se SAS zaměřuje na podporu dítě-
te, a to prostřednictvím pomoci jeho rodi-
ně. Její významnou součástí je také indivi-
duální práce s dítětem.

Cílem práce OSPOD i  SAS je zmírnit 
nebo zcela eliminovat příčiny ohrožení dí-
těte a  poskytnout rodičům i  dítěti pomoc 
a  podporu k  zachování rodiny jako celku 
(Bechyňová, 2008).

Z každodenní praxe sociálních pracovnic 
SAS Ratolesti Brno vyplývá, že mnohdy je 
hlas dětí zastíněn výraznějšími zakázka-
mi rodičů, které jsou často existenčního 
charakteru (hledání bydlení, řešení mi-

mořádné finanční situace, nezaměstna-
nost rodičů aj.). Návrat k podstatě sociální 
práce s rodinou jako systémem (kde každý 
člen má svůj hlas, a  tedy i  možnost ovliv-
ňovat běh událostí rodiny) se ukazuje jako 
nezbytný při řešení komplexních zakázek 
celé rodiny.

Děti mají právo na informace
Pracovník SAS by měl děti zapojo-

vat v  celém průběhu poskytování služby 
v  rodině od  chvíle, kdy s  ní poprvé přijde 
do kontaktu. K tomu, aby zjistil názor dětí 
na to, co se v rodině děje, by měl využívat 
všech dostupných nástrojů. S dětmi by měl 
mluvit před i  po  všech zásadních okamži-
cích a změnách, které v rodinách nastávají 
(např. odchod dítěte do  náhradní rodinné 
nebo ústavní péče nebo jeho návrat, změna 
pečující osoby aj.). Pokud nastanou situa- 
ce, při kterých jsou svolány schůzky bez 
dětí, měl by sociální pracovník dbát na to, 
aby o jejich výsledku dítě informoval. Pra-
covník by měl plnit zároveň roli průvodce 
a podpůrné osoby dítěte. 

V praxi se ukazuje, že lze zapojit oprav-
du každé dítě. Všechny děti umí sdělit svůj 
názor – jedinou překážkou by mohla být 
schopnost dospělých porozumět jim a umět 
je vyslyšet. Je velmi důležité poskytnout 
dětem prostředky a  volit takové nástroje, 
aby mohly svůj názor sdělit. Je nutné brát 
zřetel na  jejich věk, úroveň rozumových 
schopností, ale také aktuální duševní stav 
(dítě může být rozčilené, smutné, rozdová-
děné, naštvané…). To všechno může ovliv-
nit průběh komunikace sociálního pracov-
níka s dítětem a také výsledky. 

Témata, kterým se pracovník s  dítětem 
věnuje, vycházejí ze zakázek, které jsou 
formulovány v  IPOD (domácí příprava 
na školu, kontakt s druhým rodičem, který 
s rodinou nežije, nastavení pravidel v rodi-
ně…) nebo vycházejí z přání dítěte (aktivní 
trávení volného času, vztahy ve vrstevnic-
ké skupině, zlepšení vztahů s  rodiči). Pra-
covník se s dítětem věnuje také tématům, 
která se ho netýkají přímo, ale jeho životní 
situaci výrazně ovlivňují (závislosti rodičů, 
jejich špatné vztahy aj.). Zapojení dítěte za-
číná mapováním jeho potřeb, přání a zjiště-
ním názoru na témata, která jsou potřeba 
řešit. Dále následuje plánování konkrét-
ních kroků, na jejichž realizaci se podílí jak 
dítě, tak také další členové rodiny. Sociální 
pracovník by měl v tomto procesu plnit roli 
průvodce a mediátora. 

Hlas dítěte jako důležitý faktor 
při práci s ohroženou rodinou
Hovoříme-li o zapojování dětí do rozhodovacích procesů, otvírá se 
před námi široké a velmi důležité téma práce s ohroženou rodinou, 
které se dotýká jak oblasti sociálně-právní ochrany dítěte, tak také 
práce s rodinou v rámci sociálně aktivizační služby. Následující text 
představuje možnost propojení práce Sociálně aktivizační služby 
(dále SAS) a Orgánu sociálně právní-ochrany dětí (dále OSPOD) při 
zapojování dětí do rozhodování o záležitostech, které se jich týkají.

U
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Při práci s  dětmi je dobré myslet 
na to, že:
• vzájemné poznání je základ pro rozhovor 

s dítětem – je třeba se s dítětem poznat, 
aby k  pracovníkovi cítilo důvěru a  bylo 
ochotné se mu svěřit se svým trápením, 
což vyžaduje čas. Je potřeba ho dětem 
dopřát, mluvit i o tom, o čem samy chtějí.

• prostředí napomáhá atmosféře důvěry – 
to, kde s  dítětem komunikujeme o  jeho 
názorech a  potřebách, často předurčuje, 
do  jaké míry bude ochotno se nám ote-
vřít a svěřit se se svým trápením. Vhod-
ným prostředím se jeví to, které už dítě 
zná a ve kterém se cítí dobře (např. herna, 
hřiště, konzultační místnost nebo vlast-
ní pokoj). Je dobré ptát se dítěte, kde by 
se chtělo scházet, a pokud to jde, umožnit 
mu to. Méně vhodné bývají např. sdílené 
kanceláře s dalšími pracovníky, průchozí 
místnosti nebo úřední prostory.

• hravost není nikdy na  škodu – důležité je 
nezapomínat na to, že děti nejsou schop-
ny komunikace jako dospělí. Nemůže 
se po  nich vyžadovat, aby seděly v  kli-
du celou dobu rozhovoru, udržovaly při 
něm plnou pozornost a zároveň mluvily 
o tom, co se u nich doma děje. Pro komu-
nikaci je vhodné používat různé techni-

ky práce, které pomohou dítěti formu-
lovat jeho názory – např. koláže, kresby, 
kameny, hru s  postavičkami simulující 
domácí prostředí atd.

Setkání, při kterých jsou přítomny 
děti, mohou mít různou formu v závis-
losti na tom, kdo se jich účastní. 

Individuální schůzka
V  rámci postupného seznamování a  na-

vazování atmosféry důvěry jsou vhodná 
individuální setkání klíčového sociálního 
pracovníka (který se rodině dlouhodobě 
věnuje) a  dítěte. Cílem schůzek je postup-
né mapování potřeb dítěte, zjišťování jeho 
zájmů a  názorů v  bezpečném prostředí. 
Na  základě těchto schůzek pak často do-
chází k formulaci konkrétních zakázek dí-
těte.

Rodinná schůzka 
V mnoha případech dochází k seznamo-

vání se s dítětem za přítomnosti jeho rodi-
čů (či jiné pečující osoby) a jeho sourozenců. 
Pokud se nejedná o případy týrání a zneu-
žívání, dítě bývá za přítomnosti rodiče ob-
vykle jistější; většinou platí, že pokud při-
jme sociálního pracovníka rodič, přijme ho 

i  dítě. Rodinné schůzky bývají důležitým 
zdrojem informací o vzájemné komunikaci 
mezi rodičem a dítětem, jejich vzájemném 
vztahu aj.

Trojstranné setkání s OSPOD 
Je-li rodina v péči OSPOD, jsou na mís-

tě pravidelné schůzky rodiny (i  za  účasti 
dítěte), sociální služby, která v  rodině pů-
sobí, a OSPOD. Cílem těchto schůzek bývá 
vyjasnění prioritních zakázek pro řešení 
a  posuzování vývoje spolupráce. Úkolem 
pracovníka sociální služby je vytvoření 
takového prostoru pro dítě, ve kterém mu 
poskytne podporu a možnost vyjádřit svůj 
vlastní názor. Pokud se dítě nemůže setká-
ní účastnit, je vhodné informovat ho o nich 
a  vysvětlit, proč k  nim dochází. Můžeme 
tak předejít možným obavám a nejistotám, 
které by mohly z jeho strany vyvstat.

Dalším nástrojem pro řešení situace 
ohroženého dítěte a  jeho rodiny je přípa-
dová konference a  interaktivní případová 
konference. Realizace obou typů těchto 
konferencí a příprava všech aktérů na ně je 
dlouhodobý proces, kterému se podrobně 
věnuje ve  velké míře např. organizace Lu-
mos.1

V  následujících kazuistikách jsou uve-
deny příklady zapojování dětí do rozhodo-
vacích procesů za  použití několika osvěd-
čených technik práce, které využívá SAS 
Ratolest Brno.

Kazuistika 1
U  Ondry (7) se v  poslední době objevil 

problém ve  vztahu s  jeho biologickým ot-
cem, který s  rodinou nežije. Sociální pra-
covnice, která do rodiny docházela, se do-
zvěděla, že Ondra k  tátovi nechce chodit, 
ale matka nezná důvod. Na individuálních 
schůzkách se sociální pracovnicí mohl On-
dra pomocí Ferdy a  much emušáků2 popsat 
své emoce při návštěvě táty. Mezi důvody, 
proč u  táty nechce být, uvedl, že společně 
netráví moc času, nejezdí na výlety, nemá 
u otce svou vlastní postel a chybí mu jeho 
oblíbené hračky. Ondra sám vymyslel, že 
za pomoci maminky tátovi řekne, co ho trá-
pí a že by s ním chtěl více jezdit na výlety. 
Po nějaké době na společných schůzkách se 
sociální pracovnicí Ondra mluvil o tom, co 
všechno s tátou zažil a kde všude byli.

I  přesto, že proběhly ve  vztahu Ondry 
a  táty určité změny, ukázalo se, že On-
dra k  tátovi stále nechce chodit. Pomocí  

1 Více o případových konferencích a interaktivních 
případových konferencích na www.lumos.cz.

2 Emušáci jsou interaktivní nástroj pro komunikaci s dětmi 
především na téma pocitů. Hlavní postava – žabák 
Ferda – má za kamarádky mouchy, které představují 
různé emoce. Pokud dítě seznámíme s těmito postavami, 
mohou plyšové mouchy dětem pomoci vyjadřovat pocity, se 
kterými na schůzku s námi přicházejí.

Ferda a emušáci
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Top Trade Profi, s.r.o  připravil výhradně pro členy APSS

„Profesionální kuchařské školení a audit stávajícího provozu“

školení Se zAměřuje zejménA:
   Provozně-personální audit stávajícího provozu
   optimalizace stávajících postupů v systému stravování,
   obohacení stávajících jídelníčků o originální receptury 
      se zaměřením na seniorské stravování
   Rozšíření kuchařských dovedností a znalostí personálu  
   kontrola návazností systému HACCP
   Využití moderních trendů a technologií pro vyšší efektivitu, 
     usnadnění a zrychlení práce a dosažení vyšší výtěžnosti surovin

školení probíhá individuálně a i délka a náročnost závisí na velikosti a typu provozu.
Pro objednávku školení, případně objednávku konzultace nás kontaktujte:
info@toptradeprofi.cz | infolinka: 773 594 097

www.toptradeprofi.cz

INZERCE

 
techniky Čaroděje3 se sociální pracovnice 
dozvěděla, že by si Ondra nejvíc přál, aby 
s  ním táta dělal „blbosti“. Zde se otevřel 
prostor pro další práci s  otcem, která by 
měla vést ke  zlepšení jejich vzájemného 
vztahu. Nyní pracovníci spolu s  Ondrou 
připravují Interaktivní případovou konfe-
renci, jejímž cílem je najít cestu k tomu, aby 
se Ondra u táty cítil dobře.

Kazuistika 2
Klára (16), Verča (13) a Terka (11) jsou se-

stry. Na začátku spolupráce rodiny se SAS 
se sociální pracovnice potkala s  každou 
z dívek zvlášť a vyplnila s nimi individuální 
profil4. Všechny tři napsaly, že by se chtěly 
potkávat častěji s otcem. Během rozhovoru 
s matkou se sociální pracovnice dozvěděla, 
že si k sobě táta dcery dlouho nevzal. Vzhle-
dem k  tomu, že kontakt otce s  dcerami 
dlouhou dobu neprobíhal, byla po společné 
domluvě naplánována první schůzka. Se-
tkání se zúčastnily pracovnice OSPOD, SAS 

a rodiče bez přítomnosti dcer (jejich přání 
a potřeby byly tlumočeny pracovnicí SAS).

Ještě před samotným setkáním se pra-
covnice SAS potkala znovu s  každou dív-
kou zvlášť a společně si zmapovaly vztahy 
v  rodině pomocí vztahové mapy5. U  děvčat 
se ukázalo, že si nejsou s  tátou blízké, ale 
chtějí to změnit. Představovaly si, že bu-
dou s tátou jezdit na výlety, hrát hry a táta 
pro ně bude osoba, na  kterou se budou 
moci obrátit při řešení svých problémů. 
Na  trojstranném setkání (SAS, OSPOD 
a  rodičů) přinesla pracovnice SAS vyplně-
né individuální profily dívek a předala otci 

informaci, že dcery potřebují jeho přítom-
nost ve svém životě a chtějí se s ním vídat. 
Na základě tohoto setkání byly domluveny 
kontakty s otcem každých čtrnáct dní. Dal-
ší práce s rodinou byla zaměřena na navá-
zání a prohlubování vztahu otce a dcer a zá-
roveň na obnovení komunikace mezi rodiči 
navzájem.

O zapojování dětí do rozhodovacích pro-
cesů se mluví dlouhodobě a  na  nejrůzněj-
ších úrovních. Stále se hledají cesty a způ-
soby, jak tento proces co nejefektivněji 
uchopit.

Propojování rozhodovacích kompetencí 
OSPOD a dlouhodobé spolupráce SAS s ro-
dinou (jehož významnou složkou je vztah 
založený na důvěře) se ukazuje jako vysoce 
efektivní model při řešení situace ohrože-
ného dítěte. 

Tento ověřený způsob spolupráce OS-
POD a SAS je v Ratolesti Brno využíván již 
pátým rokem.
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4 Nástroj, který se využívá na začátku spolupráce s dítětem. 
Na archu papíru se nachází oblasti, které dítě s pomocí 
sociální pracovnice vyplní (např. co má rádo, v čem je 

dobré a co ho trápí, s čím mu může pracovník pomoci).
5 Vztahovou mapu dítě vytváří pomocí panáčků znázorňují-

cích sebe a blízké osoby. Na papír si dítě nakreslí tři kruhy, 
doprostřed dá figurku, která jej znázorňuje, a ostatní 
figurky rozestaví do kruhů nakreslených na papíře podle 
toho, jak je mu tato osoba blízká.

Čaroděj
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