TISKOVÁ ZPRÁVA

Exkluzivní výzkum Medianu: kadý třetí Čech by uvaoval o
pěstounské péči po vychování vlastních dětí
• Nadace Sirius zadala průzkum veřejného mínění na téma náhradní rodinné péče ve snaze
podpořit diskuzi o tématu pěstounské péče a osvojení ohroených dětí.
• Téměř třetina (31 %) respondentů by uvaovala o dlouhodobém pěstounství nebo osvojení
po vychování vlastních dětí.
• Veřejnosti však chybí informace o monostech pěstounské péče, odrazuje také sloitý
proces osvojení dítěte.
Praha, 9. listopadu 2018 – Asociace Dítě a Rodina, sdruující organizace věnující se péči o ohroené děti,
dnes zveřejňuje výsledky exkluzivního průzkumu veřejného mínění, který je zaměřen na postoje české
veřejnosti k pěstounské péči. Výzkum zadala Nadace Sirius, jeden z členů Asociace Dítě a Rodina.
Ochota k osvojení je vysoká, odrazuje ale sloitý systém
Podle výzkumu je ochota Čechů uvaovat o náhradní rodinné péči po vychování vlastních dětí poměrně
vysoká (31 % respondentů). Této monosti jsou více nakloněny eny ne mui (určitě ano 13 % en, 6 %
muů). Lidé s osobní zkušeností (adoptovali nebo byli pěstouni) jsou náhradní péči více naklonění (určitě
ano 38 %) ne lidé se zprostředkovanou zkušeností (určitě ano 12 %).
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Výzkum potvrdil, e v Česku jde o sloitý proces a chybí informovanost o formách náhradní rodinné péče:
zájemci uvedli, e proces získání dítěte do péče je velmi sloitý (59 %) a nevědí, jak postupovat (52 %).
Jako sloitý hodnotí celý proces především lidé s nízkým vzděláním (základní a bez maturity). Dalšími
překákami jsou náročnost péče o takové dítě (55 %) nebo skryté zdravotní problémy dítěte (51 %).

„Proces osvojení dítěte nebo umístění dítěte do pěstounské péče je opravdu z pohledu veřejnosti sloitý,
navíc podmínky a pravidla jsou jednotná jen na úrovni zákona, v praxi se potom liší dle kraje, protoe kraje
si pravidla přizpůsobují své situaci. To zvyšuje nepřehlednost a nejistotu pro adatele,“ říká Dana Lipová,
ředitelka Nadace Sirius, která se dlouhodobě věnuje péči o ohroené děti.
Chybí informovanost
Z výzkumu dále vyplynulo, e osvojení nebo pěstounství zvaují více lidé, kteří mají osobní zkušenost s
osvojením (určitě by ji zvaovalo 37 % těch, co ji někoho adoptovali či byli pěstouny, a jen 7 % z těch, co
nemají), případně ji mají zprostředkovanou.

„Z odpovědí je zřejmé, e náhradní rodinné péči se v České republice věnuje málo prostoru,“ říká PhDr.
Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a rodina a odbornice v oblasti náhradní rodinné péče. „Naším
cílem je podpořit diskuzi o pěstounské péči a informovat o jejím smyslu, monostech i omezeních.“

– KONEC –

Asociace Dítě a Rodina, z. s., vyhlásila petici proti umisťování nejmenších dětí do ústavní péče na adrese
www.petice-kojeneckyustav.cz. Asociace je sdruením respektovaných organizací působících v oblasti péče o
ohroené děti. Svými aktivitami naplňují přání, aby kadé dítě mohlo vyrůstat v rodinném prostředí. Pomáhají
především dětem, které se ocitly v obtíné situaci. Asociace sdruuje desítky společností, mimo jiné Nadaci
Sirius, Nadaci J&T, Amaltheu, organizaci Lumos, společnost Rozum a cit, SOS dětské vesničky, Středisko
náhradní rodinné péče a mnoho dalších organizací spolupracujících s dětskými domovy a centry pro pěstounskou
a rodinnou péči o děti.
Výzkum veřejného mínění realizovala společnost MEDIAN, s. r. o., exkluzivně pro Nadaci Sirius v roce 2018.
Výzkumu se zúčastnilo 823 respondentů ve věku od 18 let kombinací osobního sběru vyškolenými tazateli (CAPI)
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a
sběru
přes
online
panel
(CAWI).
http://www.ditearodina.cz/pro-media/tiskove-zpravy

Kompletní

výsledky

výzkumu

najdete

zde:

Základní pojmy:
Osvojení (adopce) – jedna z forem náhradní rodinné péče. Jedná se o přijetí cizího dítěte za vlastní.
Při osvojení přijímají manelé či jednotlivci plnou rodičovskou zodpovědnost. Osvojením vzniká mezi osvojitelem
a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem. Veškerá vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho
původní rodinou osvojením zanikají.
Pěstounská péče – jedna z forem náhradní rodinné péče. Pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho
výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem
v případě osvojení (adopce). Na rozdíl od rodiče či osvojitele nemá pěstoun ke svěřenému dítěti vyivovací
povinnost. Stát formou dávek pěstounské péče podporuje zajištění hmotného zabezpečení dítěte a zároveň
poskytuje odměnu pěstounům. O svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud. Tuto formu náhradní rodinné
péče můe soud zvolit, pokud o dítě nemůe pečovat ádný z rodičů ani poručník (příbuzný nebo osoba blízká).
Takto rozhoduje na dobu, po kterou trvá překáka bránící rodičům v osobní péči o dítě.
Pěstounská péče dlouhodobá – Péče je koncipována jako stabilní a dlouhodobé opatření. Oficiálně končí
dosaením zletilosti dítěte, ale ve funkčních pěstounských rodinách mají přijaté děti pozici velmi podobnou
vlastním dětem a zůstávají často tak dlouho, a vystudují nebo získají práci a osamostatní se.
Pěstounská péče na přechodnou dobu – bývá někdy označována pojmem „profesionální pěstounská péče“. Jedná
se o dočasnou péči, maximálně na 1 rok. Jejím účelem je poskytnout čas, aby si rodiče mohli upravit své poměry
tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo aby se pro dítě našla jiná vhodná stabilní rodina
(dlouhodobí pěstouni, osvojitelé). Děti se tak vyhnou pobytu v ústavním zařízení. I tato forma je finančně
podporována státem formou pěstounských dávek a příspěvků na úhradu potřeb dítěte. Na pěstouny jsou u této
formy pěstounské péče kladeny zvýšené nároky.

Kontakt:

Mgr. Michael Kudela (tiskový servis)
Tel.: +420 777 663 118
e-mail: m
 ichael.kudela@ditearodina.cz

Ing. Anna Krbcová (tajemnice)
Tel.: +420 257 712 944 / +420 603 402 309
e-mail: anna.krbcova@ditearodina.cz

Kompletní výsledky výzkumu Medianu a další informace najdete zde:
http://www.ditearodina.cz/pro-media/tiskove-zpravy
Informace o petici proti umisťování nejmenších dětí do ústavní péče a její plné znění najdete zde:
https://www.petice-kojeneckyustav.cz
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