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Pesäpuu ry Národní organizace péče o děti

• Založena v roce 1998

• Nezisková organizace podporovaná 
společností Veikkaus

• Pracuje na zlepšení situace dětí, které 
jsou klienty služeb péče o děti

• Pracuje na posílení zapojení dětí



Statistiky 2020

• Populace ve Finsku je 5,536 milionu

• Kvůli koronové pandemii se zvýšily rodinné potíže a potřeba 
podpory klientů na ochranu dětí

• 48 802 dětí a mladých lidí bylo klienty péče o děti

• Bylo naléhavě umístěno 4 662 dětí

• V péči bylo 9637 dětí, z toho 56% v rodinné péči

• Jedno ze sedmi dětí umístěných do rodinné péče bylo umístěno 
u příbuzných nebo blízkých (743 dětí)

• Novely zákona posílily právo na následnou péči a zvýšily 
věkovou hranici pro osoby mladší 25 let



Děti a mladí lidé umístění mimo domov 1991–2020
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Děti v péči během roku ve vztahu k populaci stejného věku v 
letech 1991-2020,%

Finský institut pro zdraví a sociální péči



Příprava a podpora - Organizace a odpovědnost

• Příprava

• Podpora

• Program PRIDE

• Vývojové 
práce

• Modely, 
nástroje

• Výcvik

• Podpěra, 
podpora

• Zodpovědnost 
za zajištění 
rodinné péče

• Legislativa

• Přehled

Stát Obce

Soukromé 
organizace a 

poskytovatelé 
služeb

Pesäpuu ry



Zákon o rodinné péči:

• Za rodinné pečovatele mohou být přijaty osoby, které mají 
takové vzdělání a přípravu, zkušenosti nebo osobní vlastnosti, 
že jsou vhodné k poskytování rodinné péče.

• Obec nebo příslušný obecní úřad odpovídá za zajištění rodinné 
péče, má za úkol zajistit odpovídající přípravu, dohled nad 
výkonem a následné vzdělávání pečovatele o dítě.



Model příprav pro příbuzné pečovatele

▪ V návaznosti na přípravy, se od roku 2005 používá 
model přípravy specifický pro rodinu

▪ Model klade důraz na spolupráci a práci zaměřenou 
na děti

▪ Je důležité identifikovat a řešit konkrétní problémy v 
příbuzenské péči



Základy:
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Příbuzenská péče
Vzdělávací model přípravy a posuzování specifický pro 

rodinu

Materiály

Pro budoucí pečovatele:Pro lektora:



Pět základních kompetencí

1. Chránit a pečovat o dítě

2. Podpora individuálního vývoje dítěte

3. Podpora vztahů s biologickými rodinami

4. Závazek k dítěti a podpora předvídatelnosti a 
kontinuity v životě dítěte

5. Pracovat jako člen týmu



Setkání příprav Společné posouzení Kompetence

1. Zahájení
2. Každodenní život a 

společenské sítě 
3. Životní události
4. Vzdělání a péče
5. Spolupráce
6. Společné 

posuzování a 
rozhodnutí

Jednotlivé úkoly, 

které podporují

proces příprav

Silné stránky a 

potřeby rozvoje

1.Chránit a pečovat o dítě

2. Podpora individuálního vývoje 

dítěte

3. Podpora vztahů s biologickými 

rodinami

4. Závazek k dítěti a podpora

předvídatelnosti a kontinuity v 

životě dítěte

5. Pracovat jako člen týmu

Dítě potřebuje náhradní péči, které odpovídá jeho potřebám

V nedaleké síti je rodina, která

chce začít přípravy

Nikdo z příbuzenstva nechce 

pečovat

Rozhodnutí: ano Rozhodnutí: Ne. Jak jinak jsou blízcí zapojení a 
podporují život dítěte?

Rodinný specifický přípravný model pro příbuzné pečovatele



Identifikace sítě lidí blízkých dítěti
Cíle:

▪ Existují příbuzní nebo jiné osoby blízké dítěti, které by mohly 
uvažovat o příbuzenské péči?

▪ Dětská práva a individuální potřeby

▪ Otázky a starosti příbuzných nebo blízkých

▪ Informace o příbuzenské péči, péče o děti a možnosti

▪ Informace o přípravách do příbuzenské péče

▪ Absolutní překážky a nezbytná prohlášení

▪ Rozhodování do budoucna (příprava nebo ne)



Zahájení

Cíle:

•Seznamovat se navzájem

•Poskytování informací o péči o děti a jejich přípravách

•Vytvoření písemného plánu

•Seznámení s pěti klíčovými kompetencemi

•Poskytování informací o právech a povinnostech pěstouna



Každodenní život a síť

Cíle:

•Jaký je každodenní život a jaké změny s ním mohou přijít?

•Co jsou sítě?

•Jaký dopad může mít umístění?Změna role



Životní události

Cíle:

•Pomáhá uvědomit si a pochopit minulé zkušenosti dítěte a 
jeho vliv na život dítěte

•Pomáhá pochopit, jak smutek a ztráta souvisí s péčí o 
příbuzenství

•Pomáhá pochopit vlastní i dětské ztráty a pocity s nimi spojené

•Identifikace pocitů a chování spojené se ztrátou,

prostředky zvládání



Vzdělání a péče

Cíle:

Poskytování informací a porozumění:

•Jakou ochranu a péči toto dítě potřebuje

•Co znamená právo dítěte na bezpečnost?

•Jak může dospělý vybudovat spojení a na attachment 
zaměřené rodičovství



Spolupráce

Cíle:

Poskytování informací a porozumění:

•Různé role těch, kteří spolupracují na záležitostech dítěte

•Jaké konkrétní problémy v umístění příbuzenské péči souvisí se 
spoluprací

•Důležitost udržování a podpory rodinných vztahů a jakýchkoli 
souvisejících konfliktů loajality



Společné posuzování a rozhodnutí

• Souhrn silných stránek a potřeb rozvoje

• Rozhodnutí

• Plán je vytvořen pro budoucnost



Příbuzenská péče -
posouzení a příprava

Žádná příprava

Informace

Identita pěstouna 

podpora

Příprava ve skupině

PRIDE-přípravná skupina?

Samostatná skupina pro 

příbuzné?

- Správné načasování

Na rodinu 

zaměřená příprava

-Vrstevnická zkušenost



Podpora

• Specifičnost příbuzných pečovatelů krystalizuje v náklonnosti, lásce, 
oddanosti a péči

• Komunikace s rodiči dítěte je zvláštní výzvou

• S umístěním je spojeno mnoho emocí

• Umístění jsou často náhlá, i když by se to dalo očekávat

• Spolupráce vyžaduje respekt a empatický přístup

• Rodiny prošly krizí. Potřebují zvláštní podporu.

• Důležitá je vzájemná podpora a podpora sociálního pracovníka

• Mentoring, průběžné vzdělávání, pracovní dohled, podpůrná rodina -
musí to být různé formy podpory, které lze zvolit tak, aby vyhovovaly 
potřebám rodin



Otázky?
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