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Úvod 
Trocha historie… 

Nezisková organizace Rodinné mosty, z.s. vznikla 7. ledna 2016 na základě dlouholeté spolupráce 

zakládajících členů. Hlavním architektem „mostů“ je PhDr. Lenka Průšová PhD, stavět je pomáhá Mgr. 

Tomáš Řezníček a Mgr. Ivana Mičínová. Ochotnými spolupracovníky se stala řada kolegů ze sociální práce, 

speciální pedagogiky, psychologie, školství apod. Seznam nemůže být nikdy úplný, a abychom nezapomněli 

někomu poděkovat, uděláme tu raději tři tečky… 

Proč právě Rodinné mosty… 

Když jsme přemýšleli, jak naši organizaci pojmenovat, aby název vystihoval hlavní motto a cíl našeho 

snažení, vzpomněl si někdo z nás na nestárnoucí melodii od Simona a Garfunkela Most přes rozbouřené 

vody. Od toho už zbýval jen krůček, aby vznikly Rodinné mosty.  

Život si představujeme jako krajinu, kterou občas protne potok, říčka či řeka. Jednou za čas se rozvodní a 

pak bývají pěkně divoké, berou všechno, co jim stojí v cestě. Někdy nezbývá než počkat, až se nepohoda 

přežene, jindy je třeba vydat se na druhou stranu. Aby se člověk dostal bezpečně na opačný břeh, 

potřebuje most. Někdy stačí úzká lávka, jindy pevná klenba, vždycky ale musí udržet celou rodinu. Naši 

odborníci takové mosty umějí stavět a jejich konstrukce se mnohokrát osvědčila. Pomáhají rodinám 

s řešením každodenních problémů i v náhlé tísni a stávající se ochotnými a zkušenými průvodci. 

Kdo jsme a čemu se věnujeme…  

Rodinné mosty jsou sdružením odborníků, kteří se dlouhodobě věnují práci s náhradními rodinami a dětem, 

které v nich vyrůstají. Velmi dobře vědí, že náhradní rodiny se potýkají s jinými problémy, než se vyskytují 

ve vlastních rodinách. Jsou tu otázky přípravy na příchod dítěte, jeho adaptace na nové prostředí, sžívání 

s pěstounskou rodinou a novými sourozenci, zajištění a realizace vhodného kontaktu s biologickou rodinou, 

vytváření společných hodnot a rituálů, příprava na odchod dětí do samostatného života a udržení 

vzájemných vztahů.  

Rodinné mosty poskytují náhradním rodičům profesionální podporu širokého týmu odborníků. Cílem nás 

všech je, aby děti v náhradních rodinách prožily plnohodnotné dětství a vykročily pevným krokem do 

dospělosti.   
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Jak dosáhnout změny… 

Věříme, že když se děje něco špatného, když něco dobře nefunguje, bývá to často tím, že lidé nevědí, jak to 

změnit, neumějí opustit staré zvyky, netuší, že lze uvažovat jinak, nevěří, že by mohlo být lépe. Klíčem ke 

změně je učení. Umět se poučit z chyb, umět si všímat, umět sdílet, umět naslouchat, umět se rozhodovat, 

umět spolupracovat… je toho hodně, co se člověk může naučit, aby přispěl k lepšímu životu svých dětí a 

celé rodiny.  

Protože víme, že rodinné problémy jsou komplexní, je naším hlavním cílem vzdělávat všechny, kteří se 

podílejí na výchově dětí, k tomu, aby lépe vnímali jejich potřeby a stavěli je na přední místo, jak nám velí 

nejen cit, ale i Úmluva o právech dítěte.  Proto nabízíme vzdělávání pěstounům, rodičům, sociálním 

pracovníků i učitelům a opět se je snažíme propojovat a stavět společný most. 

Naše vize 

Věříme, že náš elán a zaujetí do práce nakazí další, kteří mohou přispět k tomu, aby děti prožívaly klidné a 

spokojené dětství, aby se nebály vykročit do budoucnosti, aby rozvíjely svůj potenciál a jednou založily 

stabilní vztahy a partnerství, z nichž vzejde nová generace, v níž se bude zrcadlit to nejlepší z nás všech.  

 

PhDr. Lenka Průšová, PhD 

Ředitelka NRP  
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Etický závazek 
Etický závazek organizace vychází ze schváleného kodexu, jehož plný text je k dispozici na webových 

stránkách. Z něho vybíráme ty nejdůležitější zásady pro naši práci.  

 

 Všichni členové spolku Rodinné mosty a jeho zaměstnanci respektujeme v plném rozsahu principy 

zakotvené v Úmluvě o právech dítěte.  

 

 Dítě a jeho rodinu vnímáme jako rovnocenného partnera, s jehož aktivní pomocí hledáme a 

vytváříme autentická řešení, která podpoří jejich samostatnost a zplnomocnění.  

 

 

 Naším posláním je chránit zájem a blaho dítěte z krátkodobého pohledu i v dlouhodobém 

horizontu.  

 

 

 Podporujeme sounáležitost dítěte s osobami blízkými. 

 

 

 Respektujeme práva dítěte, protože jejich dodržováním chráníme budoucnost dítěte. 
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Přehled činnosti a výsledky  
 

Čím se zabýváme… 

Rodinné mosty doprovázejí náhradní rodiny a nabízejí pomoc a podporu při výchově a péči o svěřené děti. 

Podporujeme rozvoj pěstounské péče a snažíme se o osvětu v této oblasti. Službu poskytujeme v rámci 

sociálně právní ochrany dětí. Zajišťujeme vzdělávání, odborné poradenství v oblasti vzdělávací, výchovné a 

psychologické.  

S čím jsme nejčastěji pomáhali… 

 poradenství a podpora budování identity dítěte svěřeného do pěstounské péče 

 problematika rizikového chování dítěte v pěstounské péči 

 poradenství v oblasti vzdělávání dětí 

 podpora a poradenství v oblasti výchovy a vývoje dítěte 

 řešení šikany, podpora pěstounských rodin při zvládání krizových situací spojených s vývojem dětí 

Tuto pomoc ve formě odborných konzultací pěstounům jsme poskytovali pro rodiny trvale žijící v Praze a 

Středočeském kraji.  
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18. 4. 2016 jsme získali od Magistrátu Hl. m. Prahy pověření k výkonu sociálně-právní činnosti 

v následujících oblastech:   

1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

Naším cílem je zaměřit se na rozvoj psychosociálních dovedností v rodině, na poskytování poradenské 

pomoci při péči o dítě nejrůznějšího věku, zajišťování poradenství rodičům ve věcech výchovných problémů 

s dítětem, sociálního zabezpečení rodiny, bydlení, poskytování informací směřující k řešení nepříznivé 

sociální situace prostřednictvím návazných služeb, apod.  

Poradenství se zaměřuje na aktivní řešení konkrétních výchovných a jiných sociálních problémů v péči o 

dítě. Opírá se o komplexní diagnostiku a navržení vhodných opatření sociální intervence podle individuálně 

stanoveného plánu, průběžně vyhodnocovaného a upřesňovaného na základě vývoje problému. Zahrnuje 

práci s celou rodinou jak v domácím prostředí, tak v prostorách organizace s podporou dalších činností či 

sociálních služeb poskytovaných jinými subjekty. 

Shrnutí činnosti… 

Zahájili jsme spolupráci s OSPOD v Rakovníku, Nymburku a v Praze 6 - Řepy v oblasti odborné pomoci 

pěstounům a svěřeným dětem do pěstounské péče. Za sledované období jsme realizovali celkem 

13  konzultací s jednotlivými pěstounskými rodinami. 

 

2. Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou v rámci poradenské činnosti 

28. 4. 2017 jsme se zúčastnili metodické porady  na setkání nestátních neziskových organizací na 

Magistrátě Hl. m. Prahy, kde jsme naši nabídku prezentovali a na jejím základě začali dojednávat budoucí 

spolupráci. 

Poradenskou činnost jsme podpořili několika kurzy, které se týkají výchovných problémů dětí, např. ADHD, 

Autismus a Rizikové chování. Kurzy jsou otevřené nejen rodičům, ale i učitelům (a pro ně jsou akreditované 

na MŠMT). S aktuální nabídkou se může široká veřejnost seznámit na webových stránkách organizace.   

Na objednávku OSPOD a doprovázejících organizací připravujeme nabídku vzdělávání pro rodiče a 

pěstouny. S realizací však počítáme až v roce 2017.  
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Pro sociální pracovníky máme v nabídce kurzy: 

 ADHD 

 Řešení konfliktů v sociální práci s rodinou  

 Násilné a majetkové trestné činy dětí a mládeže akreditované u MPSV 

20. 6. 2016 jsme ve spolupráci se Středočeským krajským úřadem připravili seminář k 10-letému výročí 

ustanovení pěstounské péče na přechodnou dobu v České republice. Na programu byly právní otázky a 

ohlédnutí za vývojem systému, stejně tak zkušenosti z realizace této péče prezentované metodikem NRP 

Středočeského kraje Mgr. Liborem Možíšem a metodičkou Ústeckého kraje Mgr. Ivou Dvořákovou. K otázce 

přípravy a doprovázení pěstounů zazněl příspěvek doc. A. Škoviery z FF UPCE , který se zabýval 

emocionálními a výchovnými problémy pěstounské péče.  Účastníci semináře měli rovněž možnost sdílet 

osobní zkušenosti z realizace reformy ústavní péče na Slovensku.  

 

3. Výkon pěstounské péče 

Za rok 2016 evidujeme 3 uzavřené smlouvy o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu. Naše 

pěstounské rodiny mají trvalé bydliště ve Středočeském kraji. K dispozici máme 2 sociální pracovníky 

s pracovní náplní, která se váže k doprovázení, a jejich kapacita je stále ještě nevyužita a čeká na doplnění. 

Metodické vedení NRP a SPO zajišťuje PhDr. Lenka  Průšová PhD.  

K zajištění osobního kontaktu s osobami pečujícími využíváme přednostně návštěvy v rodinách jako 

nenahraditelný zdroj informací k vytvoření uceleného přehledu o výkonu pěstounské péče, o potřebách 

dítěte, případných problémech atd. Vzhledem k rozlehlosti Středočeského kraje a umístění našich rodin je 

to logisticky náročný problém. Doufáme, že s vyšším počtem dohod získáme lepší finanční stabilitu, a 

zajistíme našim pracovníkům efektivnější způsob dopravy než doposud. 

 
4. Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení a 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 

 

Systém náhradní rodinné péče se stále potýká s nedostatkem vhodných zájemců, proto využíváme všech 

našich vzdělávacích aktivit k tomu, abychom objasnili možnosti, jak se stát pěstounem, a poskytli kontakty 

pro další poradenství. 
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Kdo rodinám pomáhá…  

Složení odborného týmu:  

 PhDr. Lenka Průšová, Ph.D. – sociální pracovník a etoped 

 Mgr. Tomáš Řezníček – speciální pedagog 

 PhDr. Milada Popelková – psycholog 

 Mgr. Martina Hyžová – psycholog 

 PhDr. Karel Hrubý – speciální pedagog 

 Mgr. Olga Pařízková – psycholog  

 PhDr. Hana Delongová – psycholog 

 

Kde nás najdete… 

Poradna sídlí na adrese U Zlaté studně 3, Praha 1 
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Závěr 
 

Co nás těší… 

Nejvíc nás těší, že nápad stavět mosty se ujal. Všichni řešíme stejné problémy a situace – a když se 

naučíme hledat, co nás spojuje a hledat společné řešení, máme skoro vyhráno.  

Náhradní rodiče, kteří v určité situaci nestačí na výchovu svých dětí, potřebují oporu v širokém týmu 

odborníků. 

Školy, které hledají nové způsoby jak řešit problémy s chování dětí a jejich motivací k výuce, potřebují 

navazovat spolupráci s rodiči, odborníky a sociálními pracovníky OSPOD.  

Sociální pracovníci OSPOD, kteří se potýkají s řešením náročných případů, potřebují rovněž oporu 

multidisciplinárního týmu.  

Doufejme, že se nám v příštím roce podaří postavit více takových pevných mostů, které vedou ke 

vzájemné spolupráci a úspěchu.  
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Účetní uzávěrka 
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