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Metodické doporučení MPSV č. 4/2009 k přechodu dítěte                
do náhradní rodiny 

 
 
 
 

Přechod dítěte do rodiny je třeba realizovat ve fázích: 
 

1. Seznámení dítěte (odborným pracovníkem) na jeho úrovni podle věku, 
mentální a emocionální kapacity s tím, že se pro ně hledá náhradní rodina 
(pěstounská nebo adoptivní) a proč. 

2. Seznámení žadatelů s informacemi o dítěti.  
3. Žadatelé jsou odborným pracovníkem připraveni na postupné seznamování 

s dítětem, jsou jim doporučeny postupy a postupné kroky, které umožní 
dítěti i rodině si bezpečně a pomalu zvykat na novou situaci 

4. Seznámení dítěte s žadateli je podpořeno odborným pracovníkem.  
 

Samotný přechod nezletilého dítěte do náhradní rodiny by měl vycházet 
z individuálního posouzení situace konkrétního dítěte (např. věk dítěte, vztahy           
a vazby dítěte, jeho osobnost, temperament apod.) a rodiny. V návaznosti               
na vyhodnocení dané situace lze proces přechodu nezletilého dítěte do náhradní 
rodiny provést např. v následujících krocích: 

 
 návštěva na 1 – 2 hodiny v ústavu, 
 návštěva v ústavu, ukazování fotografií z domova žadatelů, společná 

procházka do okolí ústavu, 
 návštěva u žadatelů doma (1 – 2 dny), 
 rozhovor žadatelů s odborným pracovníkem o pocitech, dojmech, obavách, 

souhlas nebo nesouhlas s přijetím dítěte, 
 rozhovor dítěte s odborným pracovníkem o jeho pocitech, dojmech, 

obavách, souhlas nebo nesouhlas s přestěhováním k žadatelům, 
 přechod do rodiny. 

 
V případě pěstounské péče je nutné vyhodnotit kontakty s biologickou i širší 
rodinou a osobami blízkými dítěti a jako vhodné vidíme jejich seznámení s rodinou 
náhradní, včetně určení dalšího postupu (např. kontakty, korespondence, 
předávání informací, rozdělení rolí, apod.).  
 
 
 
Poznámka: 
 
Odborným pracovníkem je míněn vybraný člen multidisciplinárního týmu  
v návaznosti na individuální plán a v souvislosti s vyhodnocením individuální 
situace konkrétního dítěte (např. pracovník OSPOD, psycholog, pracovník 
zařízení, pracovník KrÚ atd.). 
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Péče o náhradní rodinu a dítě po přijetí dítěte 
 
Pracovník OSPOD je v kontaktu s rodinou nejméně jednou za tři měsíce. Sleduje 
vývoj situace, podporuje rodinu i dítě, pomáhá jim zvládnout změnu. Navrhuje 
možnosti, jak proces dobře a co možná bez obtíží zvládnout. Podporuje také 
biologické děti v rodině. 
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