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KLIENTSKÉ PĚSTOUNSKÉ RODINY NADAČNÍHO FONDU 
ROZUM A CIT 

 
Prezentované výsledky vycházejí z dotazníkového šetření, jehož autory jsou nadační fond 
Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha. Dva dotazníky – jeden týkající 
se rodiny jako celku a jeden zaměřený na děti v náhradní rodinné péči - byly zaslány do 300 
pěstounských rodin, jež jsou klienty zmíněných nestátních neziskových organizací. Tyto 
náhradní rodiny jsou specifické tím, že se ocitly v situaci, kdy zažádaly o pomoc (finanční 
nebo poradenskou). Návratnost byla přibližně 30%, výsledný soubor tvořilo 102 rodin s údaji 
o 448 dětech. Získaná data byla zpracována společností STEM. 
 
Průzkum, kterého se zúčastnila polovina klientských rodin nadačního fondu Rozum a Cit a 
Střediska náhradní rodinné péče, vyvrací některé vžité představy o lidech, kteří si berou 
opuštěné děti do výchovy. 
 
Náhradní rodiče zkoumaného souboru nemají pouze základní nebo středoškolské vzdělání, ale 
lze mezi nimi nalézt i absolventy vyšších odborných a vysokých škol. Poměrně značná část 
pěstounů je věřící a hlásí se k některé z křesťanských církví. Zaměstnanost náhradních rodičů 
je vysoká zejména u otců, kteří pracují na plný nebo částečný úvazek, či podnikají. Pro matky 
je kromě zaměstnání typické, že zůstávají na mateřské dovolené a v domácnosti. 
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Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;  

zpracováno STEM 
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Náboženské vyznání rodičů
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 Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;  

zpracováno STEM 
 
 
 
 

Zaměstnání rodičů
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Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;  

zpracováno STEM 
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Pro zkoumané pěstounské rodiny je charakteristické, že jsou mnohem větší, než je ve 
společnosti obvyklé, přičemž průměrný počet dětí v náhradní rodině je 5,6. Téměř v polovině 
rodin je 4 – 6 dětí, přibližně třetina jich má 7 a více, a v desetině rodin je dokonce možné 
nalézt 10 a více dětí. 
 
 
 

Celkový počet dětí v rodinách
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Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;  
zpracováno STEM 

 
 
 
 
K péči o opuštěné děti vede náhradní rodiče zejména touha pomoci opuštěnému dítěti, tuto 
možnost zvolily přibližně tři čtvrtiny dotázaných, význam ji nepřikládá jedna pětina. Druhým, 
ovšem o mnoho méně důležitým důvodem, je nemožnost mít vlastní děti. Ostatní možné 
pohnutky jako například možnost seberealizace, práce s dětmi, které nevyrůstají ve své vlastní 
rodině, kontakt s jinými pěstouny, nebo zkušenosti z dětství nehrají při rozhodnutí vzít si dítě 
do péče tak velkou roli. 
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Motivace přijetí dětí do náhradní rodinné péče
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Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;  

zpracováno STEM 
 
Děti přicházejí do rodin ve velké většině z ústavní péče, z kojeneckých ústavů nebo dětských 
domovů. V rodinách si poměrně rychle zvykají, což svědčí o spokojenosti jak dětí, tak rodičů. 
Naprostá většina dětí také snadno navazuje vztahy s vrstevníky i dospělými ve svém okolí. 
 

"Kde bylo dítě před příchodem do vaší rodiny?"
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Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;  
zpracováno STEM 
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"Za jak dlouhou dobu si dítě plně zvyklo ve vaší rodině?"
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Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;  

zpracováno STEM 
 
 
 
 
 
Z podmínek vytvořených pro umístění dítěte do pěstounské péče je nejlépe hodnocena práce 
sociálních pracovníků, služby poskytované nestátními neziskovými organizacemi, 
různorodost forem náhradní rodinné péče (osvojení, poručnictví, pěstounská péče) a možnosti 
kontaktu s jinými náhradními rodinami. Naopak jako kritické vnímají oslovení rodiče 
zabezpečení mladých lidí odcházejících z pěstounské péče a důchodové zabezpečení 
pěstounů, které je vnímáno mnohem hůř než třeba aktuální materiální a finanční podmínky 
pěstounů, se kterými rodiny také nejsou spokojeny. 
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Hodnocení podmínek pro náhradní rodinnou péči
(podíl kladných odpovědí)
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Pramen: nadační fond Rozum a Cit, Praha a Středisko náhradní rodinné péče, Praha;  

zpracováno STEM 
 


