Seznam příloh
Příloha č. 1: Tabulka č. 1 (tabulka)
Příloha č. 2: Tabulka č. 2 (tabulka)
Příloha č. 3: Struktura rozhovoru s ředitelem/ředitelkou dětských domovů
Příloha č. 4: Struktura rozhovoru s pracovnicemi neziskových organizací
Příloha č. 5: Struktura rozhovoru s pracovnicemi OSPOD
Příloha č. 6: Informovaný souhlas

1

Příloha č. 1: Tabulka č. 1
Tabulka 1
Zákon č. 109/2002 Sb., zákon o výkonu ústavní výchovy nebo
Legislativní veřejně

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné

politické dokumenty

péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Zákon č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Úmluva o právech dítěte
Evropská úmluva o výkonu práv dětí
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Rámcová koncepce MŠMT ČR v oblasti transformace systému

Strategické veřejně

náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro

politické dokumenty

výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivní
výchovnou péči
Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené
děti – základní principy
Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o
ohrožené děti na období 2009 – 2011
Národní strategie ochrany práv dětí: Právo na dětství

Zdroj: autorka, 2019

2

Příloha č. 2: Tabulka č. 2
Tabulka č. 2
Instituce

Pozice

Praxe

Délka
rozhovoru

Respondent A

Dětský domov

ředitel

20 let

120 min.

Respondent B

Dětský domov, o.p.s.

ředitel

30 let

50 min.

Respondent C

OSPOD

sociální pracovnice

8 let

30 min.

Respondent D

OSPOD

sociální pracovnice

6 let

30 min.

Respondent E

Dejme dětem šanci

Koordinátorka

8 let

30 min.

15 let

45 min.

projektu
Respondent F

Mimo domov

Koordinátorka
projektu

Zdroj: autorka, 2019
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Příloha č. 3: Struktura rozhovoru s ředitelem/ředitelkou dětského domova
WARM-UP
➢ Popište mi, prosím, jak jste se dostal k pozici ředitele dětského domova?
➢ Co máte na své práci nejraději?
KLÍČOVÁ ČÁST
Dětský domov a jeho fungování:
➢ Jak osobně vnímáte život dětí v domově?
➢ Jakým způsobem se děti snažíte připravovat na samostatný život?
o bydlení
o každodenní povinnosti
o finance
o psychologická podpora
➢ Mohl byste se pokusit vysvětlit, jakou roli hrají tety/vychovatelky v domově v životě
dětí?
➢ Jak se děti snažíte motivovat?
➢ Jaké oblasti identifikujete jako nejproblematičtější, když děti opouštějí dětský
domov?
o zaměstnání, sociální síť, bydlení, …
Fungování domova s ohledem na politiku:
➢ Jakým způsobem nebo kdo reflektuje obecné cíle strategií, akčních plánů a jiných
strategických dokumentů do reality? Jakým způsobem se cíle týkají samotných DD?
➢ Každý dětský domov funguje dle svého vlastního řádu/plánu/osnovy. Odvíjí se tento
plán od již zmiňovaných strategií?
➢ Může se z Vašeho pohledu lišit kvalita péče v různých dětských domovech?
o Například na zřizovateli a tom, jaké má k dispozici finanční prostředky?
➢ Nabízíte dětem možnost tréninkových bytů?
➢ Nabízíte byty startovací?
o realizace
➢ Jsou tyto možnosti bydlení legislativně ukotvené? Jakým způsobem probíhá celé
zajištění, kdo bydlení financuje?
Stát:
➢ Dokázal byste nějakým způsobem charakterizovat současný stav z pohledu vládní
politiky?
➢ Co všechno děti mohou dostat za podporu?
o bydlení, zaměstnání, …
➢ Mohl byste shrnout největší problémy, které Vás v souvislosti se současným stavem
vládní politiky směrem k ohroženým dětem napadají?
➢ Co by podle Vás měla být největší priorita státu ve snaze zlepšit celý systém?
➢ Na koho se může dítě po odchodu obrátit a jakou může dostat pomoc?
Neziskové organizace:
➢ Jak vnímáte fungování neziskových organizací?
o Mohl byste shrnout význam jejich aktivit? Jakou hrají roli v celém systému?
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ZÁVĚR
➢ Na co byste z celé problematiky chtěl upozornit nejvíce?
➢ Je ještě něco, co byste chtěl zmínit?
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Příloha č. 4: Struktura rozhovoru s pracovnicemi neziskových organizací
WARM-UP
➢ Popište mi, prosím, jak jste se dostala k pozici, na které nyní pracujete?
➢ Co máte na své práci nejraději?
KLÍČOVÁ ČÁST
➢ Jaké oblasti identifikujete jako nejproblematičtější, když děti opouštějí dětský
domov?
➢ Jakými způsoby pomáháte dětem v okamžiku jejich odchodu z dětského domova a
v oblasti jejich integrace do společnosti a běžného života?
➢ hmotná pomoc?
➢ vzdělání
o Jak byste popsala typickou cestu vzdělávacím systémem dítěte z dětského
domova? Jaká zde existují úskalí?
➢ bydlení
o Jaké problémy pozorujete v oblasti bydlení?
o Existují podle Vás rozdíly napříč dětskými domovy? Mám tím na mysli
možnosti domovů poskytnout dětem například startovací nebo tréninkové
bydlení? A na čem to závisí?
➢ každodenní záležitosti
o Jaké problémy děti zažívají v oblasti každodenních záležitostí jako jsou
například pochůzky na úřadech po odchodu ze zařízení? V jakých oblastech
mají problémy?
o Jak těmto situacím předchází systém formální péče?
➢ zaměstnání
o Objevují se dle Vaší zkušenosti problémy i v oblasti hledání zaměstnání?
➢ Jakou roli dle Vás hrají dětské domovy v procesu přípravy dětí na odchod?
➢ Shrnutí: Jaký je tedy obecně Váš názor na systémovou péči o děti v oblasti podpory
při odchodu z ústavního zařízení?
➢ Jak byste si ideálně představovala systém formální péče o děti z DD v oblasti jejich
integrace do společnosti?
➢ Mohla byste shrnout největší problémy, které Vás napadají v souvislosti se
současným stavem vládní politiky směrem k dětem z dětských domovů?
➢ Jak vnímáte roli neziskových organizací v této oblasti?
ZÁVĚR
➢ Je ještě něco, co byste chtěla k tématu zmínit?
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Příloha č. 5: Struktura rozhovoru s pracovnicemi OSPOD

WARM-UP
➢ Popište mi, prosím, jak jste se dostala k pozici, na které nyní pracujete?
➢ Co máte na své práci nejraději?
KLÍČOVÁ ČÁST
➢ Jaké oblasti identifikujete jako nejproblematičtější, když děti opouštějí dětský
domov?
➢ Jakými způsoby pomáháte dětem v okamžiku jejich odchodu z dětského domova a
v oblasti jejich integrace do společnosti a běžného života?
➢ hmotná pomoc?
➢ vzdělání:
o Jak byste popsala typickou cestu vzdělávacím systémem dítěte z dětského
domova? Jaká zde z Vaší zkušenosti existují úskalí?
➢ bydlení:
o Jaké problémy pozorujete v oblasti bydlení?
o Existují podle Vás rozdíly napříč dětskými domovy? Mám tím na mysli
možnosti domovů poskytnout dětem například startovací nebo tréninkové
bydlení? S jakými problémy se v tomto ohledu často setkáváte?
➢ každodenní záležitosti:
o Identifikujete nějaké problémy, které děti zažívají v oblasti každodenních
záležitostí jako jsou například pochůzky na úřadech po odchodu ze
zařízení? V jakých oblastech mají problémy?
o Máte možnost dětem v těchto situacích případně pomoci?
➢ Jak se jakožto sociální pracovník podílíte na přípravě dítěte na odchod z dětského
domova?
➢ Jakými způsoby pomáháte dětem přímo v okamžiku jejich odchodu z dětského
domova a v oblasti jejich integrace do společnosti a běžného života?
➢ Mohou se na Vás děti obrátit s žádostí o pomoc i po jejich odchodu?
➢ Jaký je tedy obecně Váš názor na systémovou péči o děti v oblasti podpory při
odchodu z ústavního zařízení?
➢ Jaké jsou největší bariéry při výkonu Vaší práce? Představuje někdy legislativa
bariéru ve výkonu Vaší práce?
➢ Jak byste si ideálně představovala systém formální péče o děti z dětských domovů
v oblasti jejich integrace do společnosti?
➢ Jaký máte názor na současnou politiku vůči ohroženým dětem a dětem z dětských
domovů? Máte pocit, že se situace zlepšuje, zhoršuje, či stagnuje?
➢ Jak vnímáte roli neziskových organizací v této oblasti?
ZÁVĚR
➢ Je ještě něco, co byste chtěla k tématu doplnit?
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Příloha č. 6: Informovaný souhlas
Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím
Děkujeme, že souhlasíte se zapojením do výzkumu k mé bakalářské práci s názvem „Systém formální pomoci
dětem z dětských domovů při přechodu do samostatného života“. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem
funguje systém formální péče o děti z dětského domova v oblasti jejich přípravy na odchod ze zařízení a jaké
v něm existují bariéry, se kterými se děti musí potýkat. Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná, je na
Vás, jaké informace a zkušenosti mi v rozhovoru sdělíte.
Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Na Vaši žádost může být nahrávání kdykoliv
přerušeno.
Celý rozhovor bude přepsán do textové podoby. Při práci se záznamem rozhovoru budou bezvýhradně
respektována

jakákoli

omezení,

která

pro

využití

záznamu

uložíte:…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………
K záznamu budu mít přístup pouze já, jako autor výzkumu a můj školitel PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. a
bude využíván výhradně pro výzkumné účely. Veškeré informace sdělené v rámci rozhovoru budou důvěrné
ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zvolte, prosím, jednu z následujících možností:
Souhlasím s účastí na výzkumu a přeji si, aby byl rozhovor anonymizován.
Souhlasím s účastí na výzkumu a nepřeji si, aby byl rozhovor anonymizován.

Datum uskutečnění rozhovoru: ……………

Jméno výzkumníka: ……………………………………
Podpis výzkumníka: ……………………………………
Vaše jméno ………………………………………..........
Váš podpis: …………………………………..................
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