
ASISTOVANÝ KONTAKT  

Sdružení pěstounských rodin 



STRATEGICKÝ CÍL PROJEKTU: 

   

Podpořit plnohodnotný psychický a sociální rozvoj 

dítěte v náhradní rodinné péči (dále jen NRP), 

zejména rozvoj jeho identity, a takto předcházet a 

minimalizovat negativní psychické a sociální 

důsledky nedostatečně vybudované identity a 

zabraňovat selhávání výchovy v pěstounské péči. 



PRŮBĚH PRÁCE NA METODICE 

V rámci spolupráce se všemi NNO bylo 
konzultováno 14 případů realizovaných 
kontaktů.  

 

 

Realizovaná spolupráce s NNO: 

 Amalthea, o. s., Centrum náhradní rodinné péče 

 Klokánek Brno, zařízení Fondu ohrožených dětí 

 SOS dětská vesnička Brno 

 Pobočka FOD Brno, Francouzská 

 Středisko náhradní rodinné péče 

 Centrum náhradní rodinné péče při FOD Ostrava 

 



CÍL METODIKY 

 Cílem bylo podat praktický návod pro realizaci 

asistovaných setkání a stanovení podmínek a 

průběhu poskytování služby Asistovaný kontakt 

takovým způsobem, aby se uživatelé cítili 

bezpečně.  

 Usnadňuje orientaci ve všech činnostech a 

kompetencích pracovníků podílejících se na této 

službě i celkové zpřehlednění této problematiky 

z právního hlediska. 



CO OBSAHUJE „MANUÁL SLUŽBY 

ASISTOVANÝ KONTAKT“ 

 Východiska – psychologický pohled, legislativní 

rámec, vymezení pojmů, cílové skupiny, zásady 

služby 

 Obecné podmínky služby 

 Personální zajištění 

 Průběh práce s uživateli služby (výchozí situace, 

jednání se zájemcem, uzavření dohody, fáze 

služby, pravidla, hodnocení služby) 

 Krizové situace, rizika 

 Kasuistiky 

 

 

 



Realizace projektu a metodické zpracování služby 

umožnilo rozvinutí a zkvalitnění 

Asistovaného kontaktu.  

 

Tuto službu i nadále poskytujeme a rozvíjíme.  



CO JE DŮLEŽITÉ 

 Dobře znát pěstounskou rodinu (nevydělovat 
pouze asistovaná setkání, ale být v kontaktu s 
pěstouny i mimo asistovaná setkání, poznat 
rodinu, poznat děti, radosti a starosti) – proto 
navazujeme úzkou spolupráci s rodinou 

 Poznat rodiče (jejich radosti a starosti, 
minulost dítěte v rodině, proč se nemůže starat o 
své dítě z jeho pohledu a z pohledu institucí, lépe 
pochopit jeho názory a pocity, vztahy v rodině, co 
vnímá jako nejvíce ohrožující) 

 Spolupracovat se sociální pracovnicí 
OSPOD  

 Spolupracovat s psychologem a s dalšími 
odborníky, kteří s nimi pracují 

 



CO JE JEŠTĚ DŮLEŽITÉ 

Důkladně připravit všechny 
účastníky na kontakty  (také korigovat nereálné 
představy, pomoci pěstounské rodině pochopit a přijmout 
důležitost minulosti pro dítě a zvnitřnit si ji, stejně tak 
pomoci rodičům přijmout fakt, že je dítě svěřeno do péče 
pěstounů, že jim dítě neodcizili, ale zachránili z ústavního 
prostředí, pomoci účastníkům se podívat na situaci očima 
druhých) 

Se všemi projednat průběh a 
podmínky  
Uzavřít písemnou dohodu upravenou 

individuálně právě pro toto dítě a jeho rodinu (díky tomu, že 
poznáme dobře rodinu a chápeme potřeby a obavy, můžeme 
lépe formulovat dohodu tak, abychom zvýšili bezpečí na asis. 
setkání, s touto dohodou dává souhlas OSPOD) 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST 


