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Norský status na přípravu 
Příbuzných pečovatelů
Současný  a budoucí progrram.



• Přehled

• Příbuzenská péče v Norsku

• Rámec pro příbuzné pečovatele

• Profesionální doporučení

• Aktuální tréninkový program

• Aktuální znalosti- výzkum

Přípravy v Norsku



• Dvě úrovně systému péče o děti v čele s 
norským ředitelstvím pro záležitosti dětí, 
mládeže a rodiny (Bufdir)

• Péče o děti na obecní úrovni (284 
kanceláří)

• Státní úroveň Úřadu péče o děti, 
mládež a rodinné záležitosti
(Bufetat) (5 regionů)

• National Center for Excellence in Foster 
care Training (COE)

Přehled



Do příbuzenské péče patří:

Rodiny: prarodiče, strýcové a tedy, 
sourozenci a více. 

Blízké okruh: 
vedoucí aktivit, přátelé a další v 

místním prostředí.

Norská definice příbuzenské péče



Umístění
Rozdělení
2020

Kinship care Ordinary foster care

Příbuzenská péče Klasická pěstounská péče



• Příbuzní jako první
• Cíl je navýšit počet umístění k 

příbuzným 
• Povinné školení před umístěním.
• Příbuzní mají stejná práva a 

povinnosti jako ostatní pěstouni.
• Hodnota příbuzenské péče

Rámcové podmínky příbuzenské péče v Norsku



• Historie

- PRIDE přípravy pro příbuzné od 2008

• Revize

˃ kulturní práva 

˃ práva na zapojení

˃ Teorie attachmentu

˃ Trauma-informed péče

PRIDE – Příbuzenské rodiny

RVTS



8

1 základní 

trénink

2 
3 Pokročilý trénink

Nástroje jednat
Rámce a podmínky 
kolem konkrétního 

dítěte

Kompetence a porozumění 
v pěstounské/ příbuzenské 

péči

Třífázové přípravy- Znalost porozumět, dovednosti 
jednat.



Digitální školení a schůzky Flexibilní platforma

Profesionální sada nástrojů Znalosti šité na míru



˃ Když se členové rodiny stanou
příbuznými pečovateli, povede to ke
změnám v rodinných vztazích a změnám
v jejich vnímané rodinné struktuře. 

˃ Rozdíl spočívá v povinnostech a 
emocionální kvalitě mezi ostatními
faktory. Podmínky, které jsou současně
považovány za silné stránky
příbuzenských domovů, mohou být
zároveň náročné.

˃ Je pro nás důležité vzít v úvahu norský a 
zahraniční výzkum, když se řeší politika, 
poradenství a školení.

Výzkum

(Holtan, Thørnblad, Skoglund, Eide, Sundt, Backe-Hansen)



Někdy váží příbuzenská péče více, než si 
jakýkoliv trenér dovede představit.

"Ocitl jsem se ve své laskavé rodině." A viděl 
jsem, jak moje pěstounka a moje matka 

vyvinuli hluboké konflikty zakořeněné v lásce z 
obou stran. “ 

Prostřednictvím politických práv, poradenství 
a vzdělávání můžeme pomoci podpořit rodiny 

a přispět nutně lešením!

Drahé příbuzenské rodiny!


