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Slovo úvodem 

Spolek PRIDE-CZ sdružuje lidi, kterým je blízká myšlenka a filozofie 
PRIDE - komplexního modelu pro rozvoj a podporu náhradních rodin.  

PRIDE (v angl. Parent Resources for Information, Development, and 
Education – zdroje pro informování, rozvoj a vzdělávání rodičů) – je 
komplexní program pro rozvoj a podporu náhradních rodin. Byl navržen za 
účelem zlepšení kvality služeb náhradní rodinné péče zavedením 
standardizovaného strukturovaného rámce pro nábor, přípravu a výběr 
náhradních rodičů.  

Model PRIDE vznikl z impulzu náhradních rodičů, jako reflexe jejich 
vlastních zkušeností a potřeb. Byl vypracován na základě víceletého 
interdisciplinárního projektu zahájeného ve státě Illinois a Americkou ligou 
sociální péče o děti. V rámci projektu spolupracovalo 14 státních subjektů 
působících v oblasti sociálně – právní ochrany dětí, jeden soukromý subjekt 
zajišťující náhradní rodinnou péči v několika státech, jedno sdružení 
náhradních rodičů, dvě celostátní střediska pro náhradní péči, jedna 
nadace a několik vyšších odborných a vysokých škol. 

Základem tohoto programu je přesvědčení, že hodnota, kterou 
představuje rodinný život, je pro dítě stěžejní, bez ohledu na to, jak je rodina 
definována. Z tohoto důvodu jsou náhradní rodiče s potřebnými znalostmi 
a dovednostmi pro poskytování kvalitních služeb náhradní rodinné péče 
nepostradatelní. Náhradní rodiče by stejně jako sociální pracovníci měli 
získat odpovídající kvalifikaci. Aby mohli zájemci o náhradní rodinnou péči 
pracovat jako členové týmu, musí mít předpoklady chránit a podporovat 
děti a jejich biologické rodiny. Program PRIDE nabízí takové pojetí 
vzdělávání, které rozvíjí základní kompetence. Tyto kompetence jsou 
seskupeny do kategorií, jsou rovněž uspořádány sousledně, podle toho, kdy 
je třeba je získat, a mají definované potřebné úrovně znalostí/dovedností. 

Program PRIDE vznikl v USA v roce 1993, kde se rozšířil v několika 
státech. Postupně se ale začal ujímat i mimo USA. V Evropě to konkrétně 
jsou Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemsko, Estonsko, 
Ukrajina, Bulharsko, Maďarsko, Makedonie a sousední Polsko a Slovensko.  

V rámci dílčí aktivity rozsáhlého projektu MPSV ČR byla zakoupena 
licence k programu PRIDE. Držitelem licence je právě ministerstvo. V roce 
2013 byly přeloženy potřebné zdroje k realizaci odborné přípravy PRIDE a 
byli vycvičeni první lektoři (školitelé byli z Nizozemska a Srbska), následně 
byla odborná příprava pilotně ověřena v několika krajích ČR. V následujícím 
roce došlo k vyškolení čtyř tzv. master lektorů, tedy školitelů, kteří mohou 
školit další lektory příprav. Do roku 2015 bylo vyškoleno více než 60 lektorů 
odborné přípravy PRIDE a bylo realizováno více než 75 odborných příprav 
PRIDE. O tento program projevilo zájem 10 krajů v ČR. V roce 2015 došlo 



také k rozsáhlé úpravě materiálů, které byly adaptovány na české 
sociokulturní prostředí. 

V roce 2015 také vznikl Spolek PRIDE-CZ, který si klade za cíl šířit 
myšlenku a filozofii PRIDE, poskytovat odbornou podporu a zázemí 
lektorům PRIDE, posilovat týmovou spolupráci a zvyšovat tak kvalitu péče o 
rodinu a ohrožené děti. 

 

Spolek PRIDE-CZ má k 31. 12. 2017 celkem 45 členů. Jeho předsedou je 
Cyril Zákora, dalšími členy Výboru spolku jsou Hana Jurajdová, Hana 
Kušnírová, Zdeněk Moldrzyk a Ondřej Bouša.  

 

Činnost v roce 2017 

 

Akreditované kurzy  
V letošním roce se nám podařilo vytvořit další kurz MiniPRIDE – 

plánujeme stabilitu. Kurz nabízí účastníkům vhled do systému plánování 
pobytu dítěte v náhradní rodinné péči. Během 2,5 dne se především 
zaměřuje na týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému 
SPOD, plánování, souběžné plánování, tvorbu plánu, vyhodnocování 
potřeb. Účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity vedoucí k 
vlastnímu prožitku klíčových témat. Kurz je určen pro sociální pracovníky 
služeb sociální prevence či sociálního poradenství pracující s cílovou 
skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami, sociální pracovníky OSPOD, 
pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD a vedoucí pracovníky 
těchto organizaci s cílem rozvíjet své dovednosti a schopnosti plánovat 
pobyt dítěte v náhradní rodinné péči. Kurz získal akreditaci MPSV ČR.  

Na v zimě tohoto roku jsme realizovali 1 kurz MiniPRIDE – týmová 
spolupráce pro zaměstnance Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí 
v Brně. Celkem se tohoto kurzu zúčastnilo 16 osob.   

 
Pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí 
Spolek je oprávněn dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí: 
 převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení 

nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 
písm. c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2)  

 poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o 
zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování 



poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli 
nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti 
s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 
11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]. 

V roce 2017 jsme zajišťovali přípravy žadatelů o zprostředkování 
osvojení nebo pěstounskou péči pro Kraj Vysočina. Konkrétně jsme 
realizovali 3 kurzy celkem pro 12 žadatelů o pěstounskou péči (6 párů), 7 
žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu (3 páry a 1 
samožadatelka) a 21 žadatelů o osvojení (10 párů a 1 samožadatel).  

 
Mezinárodní konference PRIDE 

Mezinárodní konference PRIDE konané 7. – 9. září 2017 v Praze se zúčastnilo 
celkem 74 zahraničních odborníků na oblast náhradní rodinné péče (ze 17 
cizích států) a 77 českých odborníků. Cílem konference bylo nabídnout 
odborníkům ze Skandinávie, východní a střední Evropy, států západní 
Evropy a USA možnost sdílet své zkušenosti, příklady dobré praxe a 
diskutovat o výzvách, se kterými se při implementaci modelu PRIDE ve 
svých zemích setkávají. Jednalo se o vůbec první mezinárodní setkání 
lektorů systému PRIDE věnované cíleně pouze tomuto systému. Účastníci 
hodnotili setkání velice pozitivně, v rámci diskutovaných témat hovořili 
také o vytvoření oficiální mezinárodní platformy lektorů PRIDE. Během 
konference došlo ke sdílení informací a zkušeností, byl prezentován vývoj 
systému PRIDE v jednotlivých státech od roku 1990 do současnosti. 
Konference se zúčastnili také 4 partneři z Islandu a celkem 9 kolegů 
z Norska. Na konferenci bylo prezentováno celkem 9 přednášek a metodou 
open space proběhlo 11 workshopů.  

Náklady spojené s organizováním konference byly hrazeny s podporou z 
programu EHP/Norských fondů. 

 
 
 
 
 
 
 



















Osoby ve Spolku k 31. 12. 2017 

Statutární orgán: 

Cyril Zákora, předseda Výboru 

 

Další členové Výboru: 

Hana Jurajdová  

Hana Kusnírová 

Zdeněk Moldrzyk 

Ondřej Bouša 

 

Další členové: 

Bažantová Pavla 

Benadová Soňa 

Blažková Marie 

Čadová Lenka 

Erak Petar 

Helešicová Barbara 

Hlásková Alžběta 

Hofmanová Anna 

Horáčková Marcela 

Hrušková Iveta 

Jiráska Ondřej 

Kotek Miloslav 

Klíma Michal 

Kučerová Martina 

Lazecká Anna  

Marková Dana 

Mertová Johana 

Moldrzyková Dana 

Morozová Ljudmila 

Němcová Anna 

Niklová Eliška 

Nosál Igor 

Nováčková Hana 

Pavlištíková Andrea 

Rozsypálková Lucie 

Řezníčková Eva 

Salačová Lucie 

Skárková Renata 

Skokanová Darina 

Stejskalová Monika 

Šimšová Šárka 

Švejdová Jandová Markéta 

Tauberová Markéta 

Tichá Kamila 

Vohralíková Juliana 

Výborný Ondřej 

Vyoral Andrej 

Zárubová Jitka 

Zemánek Petr 
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