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Formulace a vstupní řešení problému
Aktuálním tématem v České republice zůstává již řadu let problematika dětí
umístěných do ústavních zařízení. Na rozdíl od jiných zemí je u nás stále možné umísťovat
děti do zařízení tohoto typu. Je povinností státu se postarat o děti, které nemohou vyrůstat
ve vlastních rodinách. Jako vhodnější řešení situace těchto dětí se nabízí svěření do některé
z forem náhradní rodinné péče. Dle ustanovení občanského zákoníku se může jednat
o osvojení, pěstounskou nebo poručenskou péči.
Tato péče se v mnohém podobá péči rodinné. Dává dětem možnost vyrůstat
v přirozeném rodinném prostředí, které má na rozdíl od ústavní výchovy pozitivní vliv na
jeho psychomotorický a psychický vývoj (Novotná, in Kolektiv autorů, 2016, s. 20)
V současné době však systém náhradní rodinné péče řeší problém s nedostatkem
pěstounů. Jak uvádí Pazlarová (2016, s. 23) se získáváním vhodných zájemců
o pěstounskou péči se potýkají i v dalších zemích. Podle ní patří Česká republika mezi

státy, které mají velký prostor pro zlepšení. Jednou z možností, jak podpořit pěstounskou
péči, je zajistit kvalitní služby pro pěstounské rodiny.
Podle novely zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, která vešla v platnost od 1.1.2013, má osoba pečující nebo osoba
v evidenci povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Tuto dohodu může
s pěstouny uzavírat obecní úřad, krajský úřad nebo pověřená osoba. Z Analýzy fungování
dohod o výkonu pěstounské péče v ČR agentury SocioFaktor s.r.o. ze začátku roku 2015
vyplynulo, že větší část dohod uzavíraly v té době obce. Dohody mělo uzavřeno 172 obcí a
109 pověřených osob. Dle seznamu pověřených osob k výkonu sociálně právní ochrany
dětí a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče k září 2018, který uvádí Ministerstvo
práce a sociálních věcí, vzrostl počet pověřených osob již na 152. Jedná se o organizace,
které získaly pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče od krajského úřadu,
respektive od magistrátu.

Výchozí situace
Každá rodina má u své doprovázející organizace přiděleného svého průvodce.
Pracovník bývá s rodinou v dlouhodobém a intenzivním kontaktu. Jedním z jeho
nejdůležitějších úkolů je získat důvěru rodiny, což není vždy jednoduché a někdy se to
podaří třeba až po roce práce (Šustrová, in Kolektiv autorů, 2018, s. 145). Mohu to potvrdit
i ze své praxe průvodce pěstounských rodin, kterou vykonávám již čtvrtý rok v nestátní
organizaci Rozum a Cit, z.s.
Ve své diplomové práci uvádí Suchá (2018), že práce klíčových pracovníků
(průvodců) je velice náročnou a specifickou disciplínou. Bohužel z praxe vyplývá, že
náročnosti neodpovídá finanční ohodnocení pracovníka. Průvodce musí být vybaven
širokou paletou znalostí a dovedností napříč náhradní rodinnou péčí i dalšími oblastmi.
Jedná se o sociální práci, která by se z jejího pohledu dala hodnotit jako mezioborová.
Jak tedy vyplývá z praxe a zkušeností, je žádoucí, aby se osoba průvodce
pro pěstouny často neměnila. Pro organizace to znamená, aby dokázaly zajistit stabilní
personální situaci, najít vhodné zaměstnance na pozice průvodce a na této pozici je
dokázaly udržet.

Pro vedení neziskových organizací je to nelehký úkol. Státní příspěvek na výkon
pěstounské péče, který tvoří hlavní zdroj financování mzdy pracovníků, zůstává od roku
2013 stále ve stejné výši, přitom platy ve státní sféře se za tu dobu již několikrát zvyšovaly.
Nízké mzdy a finanční ohodnocení bývají někdy důvodem odchodů průvodců
z organizace. Jsou však také důvody, pro které někteří průvodci v práci zůstávají i po delší
období.
V moderním managementu se nedávají všeobecně platná doporučení, jak aplikovat
různé formy odměn pro zaměstnance. Patří i k umění manažera, aby posoudil vhodnost
volby odměňování pro různé podmínky práce, různé lidi, procesy, mimořádné situace.
Kritérium racionality odměňování je motivační účinek ve prospěch organizace, jednotlivce
i kolektivu (Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 117)
V praxi neziskových organizací nabývá na důležitosti zejména nefinanční
odměňování, ale nebývá využito v takovém rozsahu, jak by si zasluhovalo. Odměňování
souvisí přímo s motivací a stimulací pracovníků (Šedivý, Medlíková, 2017, s. 106)

Cílová situace
Cílem mojí práce bude zjistit, jakým způsobem se daří doprovázejícím organizacím
získávat nové zaměstnance a jakým způsobem probíhá v organizacích nefinanční
ohodnocování a motivace pracovníků. Zajímá mě, co může doprovázející organizace
nabídnout průvodcům, aby zůstávali ve své pozici, byli spokojení s pracovními
podmínkami a svojí prací přispívali ke zkvalitňování služeb pro pěstouny.
Chtěla bych se také zabývat tím, co je pro samotné sociální pracovníky v pozicích
průvodců důvodem pro jejich setrvání v jejich pozici a jaké benefity od organizace jsou
pro ně důležité a motivující.

Teoreticko-metodologické východisko, pracovní postupy
Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na systém doprovázení
pěstounských rodin v České republice, pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí,
standardy kvality pověřené osoby, osobu průvodce pěstounských rodin. Dále budu

popisovat oblast řízení nestátních neziskových organizací, vedení a řízení lidských zdrojů,
personální strategii, získávání zaměstnanců, systém hodnocení a odměňování, motivace a
péče o zaměstnance.
Praktickou část diplomové práce budou tvořit popisy vybraných doprovázejících
organizací a výstupy z rozhovorů s průvodci pěstounských rodin a personalisty organizací.

Výzkumné metody a techniky
V rámci mojí diplomové práce bude proveden kvalitativní výzkum metodou
dotazování, technikou polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory budou provedeny
s personálními pracovníky a průvodci pěstounských rodin v šesti organizacích, které mají
pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Doprovázející organizace budou
osloveny v rámci dvou krajů České republiky.
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Informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a s využitím informací
získaných ze zaznamenaného rozhovoru pro účely výzkumného šetření
Vážený pane, vážená paní,
ráda bych Vás tímto požádala o souhlas s Vaší účastí ve výzkumu. Výzkum je
zpracováván pro mou diplomovou práci s názvem ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍ
STABILITY V DOPROVÁZEJÍCÍCH ORGANIZACÍCH na Katedře řízení a supervize
v sociálních a zdravotnických organizacích, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
v Praze, vedoucí práce je Mgr. Petr Vrzáček.
Výzkum je založen na rozhovorech s pracovníky neziskových organizací, které mají
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a k uzavírání dohod o výkonu pěstounské
péče, a to s vedoucími pracovníky doprovázení, případně personalisty organizací a
samotnými průvodci pěstounských rodin. Diplomová práce je zaměřena na sociální
pracovníky na pozici průvodce pěstounských rodin, jejich získávání, výběr, péči ze strany
organizace a motivaci.
Z rozhovoru bude pořízen digitální audiozáznam a následně jeho přepis. Veškeré
údaje získané během i mimo rozhovor budou zcela anonymizovány a budou využity pouze
pro účely zpracování diplomové práce. Autorka práce Bc. Lenka Rubešová se zavazuje
k zachování mlčenlivosti o skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s prováděným
výzkumem a sběrem dat.
Děkuji za Váš čas a ochotu
Lenka Rubešová

Souhlas informanta
Já níže podepsaný/á, souhlasím se svou účastí ve výzkumném šetření a s využitím
poskytnutých informací při zpracování výzkumu, jenž je součástí diplomové práce Bc.
Lenky Rubešové. Byl/a jsem informován/a o cíli výzkumného šetření a jeho průběhu.
Souhlasím se zveřejněním výsledků této studie.
Jméno informanta: ……………………………………………
V .......................... dne ....................

Podpis ...........................................
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Okruhy otázek k polostrukturovanému rozhovoru s vedoucími pracovníky
1. Úvod


Kolik zaměstnanců na pozici průvodce pěstounských rodin zaměstnává organizace?



Jaký je název této pozice ve Vaší organizace (průvodce, klíčový doprovázející
pracovník, klíčenka…..?)



Jaká je organizační struktura v doprovázení v rámci organizace?

2. Získávání zaměstnanců


Jakým způsobem se Vám daří získávat nové pracovníky na pozici průvodce
pěstounských rodin?



Jakým způsobem informujete o volné pracovní pozici průvodce?



Využíváte například i sociálních sítí nebo doporučení kandidáta ze strany
stávajícího zaměstnance?



Jaké máte zkušenosti s počty přihlášených zájemců?



Splňuje většina zájemců požadavky na výkon průvodce?



Můžete popsat, jaké bývají motivace přihlášených zájemců pro výkon průvodce
v neziskové organizaci?



Jak postupujete, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců? Redukujete svoje
požadavky?

3. Výběr zaměstnanců


Můžete popsat, jak probíhá výběrové řízení?



Kdo z pracovníků organizace se účastní výběrového řízení?



Jakou metodu používáte při výběru doprovázejícího pracovníka?



Jaké máte požadavky na výkon doprovázejícího pracovníka?



Co je pro vás zásadní při jeho výběru?

4. Adaptační proces


Máte zpracovaný postup při zaučování nového doprovázejícího pracovníka?



Popište adaptační proces – délka, přidělení mentora, na co se zaměřujete,
hodnocení průběhu zaučování?

5. Odměňování, péče o zaměstnance


Jak organizace odměňuje doprovázející pracovníky? (základní plat, další složky)



Jaké benefity jim nabízíte?



Jakými dalšími způsoby organizace pečuje o doprovázející pracovníky?

6. Motivace a spokojenost


Zjišťujete spokojenost zaměstnanců v organizaci, např. prostřednictvím hodnocení
zaměstnanců případně jinými výzkumnými metodami?



Jaká je podle Vás motivace průvodců k setrvání na pozici?



Jakým způsobem zvyšuje organizace motivaci průvodců k setrvání v pozici?

7. Stabilizace a fluktuace


Jak hodnotíte personální situaci na pozici průvodců ve Vaší organizaci z hlediska
stability a fluktuace?



Co by podle vás mohlo přispět ke zvýšení stabilizace personální situace?

Příloha 4
Okruhy otázek k polostrukturovanému rozhovoru s klíčovými doprovázejícími
pracovníky
1. Úvod


Jak dlouho působíte v organizaci na pozici průvodce?



Jaké jsou Vaše předchozí pracovní zkušenosti?



Působil/a jste již dříve na pozici sociální pracovník/ce?

2. Situace před nástupem do organizace – výběrové řízení


Jak jste se o pozici dozvěděla?



Co Vás na nabídce zaujalo?



Jakým způsobem probíhal přijímací pohovor, případně celé přijímací řízení?



Měla jste představu, co obnáší výkon práce na pozici průvodce pěstounských
rodin?



Co bylo důvodem Vašeho rozhodnutí pro přijetí pozice?

3. Situace po nástupu do organizace – adaptační proces


Můžete popsat, jakým způsobem a jak dlouho probíhalo zaučování v organizaci na
Vaší současné pozici?



Kdo byl pověřen zaučováním, byl Vám přidělen mentor?



Jak hodnotíte toto období? Máte z vlastní zkušenosti nějaké doporučení na zlepšení
průběhu adaptačního procesu?

4. Současný stav – spokojenost, motivace, péče o zaměstnance, odměňování


Kolik pěstounských rodin doprovázíte?



Jste spokojen/a na své pozici?



Co Vás baví na práci průvodce?



Co Vám tato práce přináší?



Jak hodnotíte náročnost této práce? V čem případně spatřujete tuto náročnost?



Jste spokojen/a s pracovními podmínkami, které máte v organizaci?



V čem by mohlo dojít ke zlepšení?



Jak hodnotíte finanční ocenění Vaší práce?



Dostáváte od organizace kromě základního platu ještě další finanční složky (osobní
ohodnocení, odměny)?



Jaké benefity Vám nabízí organizace?



Které z nich jsou pro Vás nejdůležitější?



Jsou pro Vás dostačující nebo byste uvítala ještě nějaké další?



Co Vás motivuje k tomu, abyste na pozici setrvával?



Jsou nějaké důvody, pro které byste zvažoval/a ukončení své pracovní pozice
průvodce?

