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Před 12 lety byla naše organizace založena na pomoc dětem, které byly různými způsoby 

sociálně znevýhodňovány. Toto rozhodnutí je platné dodnes, ale především hlubší znalost 

dané problematiky nás nasměrovala do jiného, a vzhledem z pohledu sociálně právní ochrany 

citlivějšího, prostředí. 

Ke změně nás vedla zejména přítomnost u příprav novely Zákona o sociálně právní ochraně 

dětí, která kromě jiného jasně definovala péči o děti v pěstounských rodinách, jejichž 

problematikou jsme se v té době již 3 roky aktivně zabývali. Naší prioritou bylo pomáhat 

právě těmto rodinám zejména v oblasti občanské a sociálně právní. 

 Právě na základě této své činnosti jsme si uvědomili, že primární sociálně právní ochrana 

dítěte spočívá, alespoň z našeho pohledu, v udržení stávajících kontaktů nezletilých dětí 

s biologickými rodiči.  A to třeba i formou asistovaných styků rodičů s dětmi v případě, kdy 

se rodina rozpadá. Alespoň touto cestou z části napomáhá k přiměřenému citovému a 

sociálnímu vývoji dítěte žijícího v tomto prostředí. 

 Proto jsme roku 2014  začali spolupracovat s kolizními opatrovníky nezletilých a 

opatrovnickými soudy v případech, kdy se rodina rozpadá, rodiče nejsou schopni se domluvit, 

ale přesto je třeba zajistit péči o děti. Spolupráce těchto institucí s naší organizací se stala od 

roku 2016 velmi intenzivní a aktivní. 

 Rodičům, kteří se na nás obrací, nabízíme poradenství, terapii a asistenci při setkávání 

s dětmi nebo při bezpečném předávání dětí. Cílem našich služeb je ochránit zejména právo 

dětí na oba rodiče, ale také umožnit rodiči, který s dítětem trvale nežije, pravidelný kontakt, 

během kterého může na své děti výchovně působit.  

 Služba asistence u setkávání rodičů s dětmi je z hlediska sociálně právní ochrany považována 

za velmi významný prvek, zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že ze strany 

opatrovnických soudů je o takovou službu v současné době velký zájem, protože taková 

služba soudům umožňuje v delším časovém prostoru mezi jednotlivými soudními jednáními 

(kdy spory o nezletilé trvají roky) sledovat na základě této asistence celkový vývoj dítěte a 

jeho vztah k jednotlivým rodičům. 

 Smyslem zákona je poskytnout ochranu rodině jako celku a právě z tohoto důvodu vyžaduje 

po osobě, která má takovou ochranu poskytovat, přesně specifikované profesní znalosti, a to 

včetně doložitelnosti získaného vzdělání ve studijních programech v oblasti pedagogických či 

společenských věd. Podrobnosti viz § 49a zákona č. 359/1999 Sb. 

 Časově je asistenční služba zapotřebí zejména v odpoledních hodinách, tj. po pracovní době 

rodičů. Každá rodina má svého asistenta a využívá jeho služeb v pravidelném režimu na 

základě předchozí domluvy. Délka samotné asistence se různí, zpravidla trvá 1-2 hodiny. 

Četnost je zhruba 1x14 dnů.  



 Na asistenci nahlížíme jako na práci nárazovou, přizpůsobenou potřebám rodin. Jak se 

střídají rodiny, mění se požadavky na asistenta. Práce je pestrá, ale nejde ji vykonávat 8 hodin 

denně. Napadlo nás, že by mohla být dobrou praxí pro někoho, kdo se vrací na trh práce, 

splňuje zákonem daná pravidla pro výkon takové činnosti a chtěl by zakotvit v sociální sféře 

s danou problematikou nebo má třeba jen otevřené srdce pro potřeby našich klientů. 

  

Pro Vaši informaci ještě uvádím, že naše společnost s asistenty uzavírá Dohody o provedení 

práce v intencích příslušných právních norem. Rozsah si domlouváme společně na 

individuálních pohovorech. Odměna se řídí tabulkami pro platy zaměstnancům ve veřejných 

službách a správě. 

 Vedle odborných asistentek/tů bychom uvítali i pomoc s medializací a osvětou, resp. 

zpřístupněním problematiky široké veřejnosti.  

www.mikulasops.cz 
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Výňatek ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zde je stanoveno, jaké vzdělání mají mít 

osoby poskytující tuto ochranu: 

 

Odborná způsobilost pro poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami 

(ust. § 49a zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů) 

1) Sociálně-právní ochranu mohou přímo poskytovat osoby, které získaly odbornou 

způsobilost. 

2) Odbornou způsobilostí pro účely poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými 

osobami se rozumí 

  

a) řádně ukončené vysokoškolské studium ve studijních programech v oblasti 

pedagogických a společenských věd zaměřených na sociální péči, sociální politiku, 

sociální práci, pedagogiku, právo, psychologii, vychovatelství nebo ošetřovatelství, a v 

oblasti lékařství zaměřených na všeobecné a dětské lékařství, 

   

  

b) řádně ukončené studium ve vzdělávacích programech uskutečňovaných vyššími 

odbornými školami v oboru sociální práce, pedagogika, charitní a sociální péče, 

charitní a sociální činnost, sociálně-právní činnost, dvouoborové studium pedagogika a 

teologie a ukončené studium pro diplomované zdravotní sestry nebo řádně ukončené 

maturitní studium v těchto oborech, 



   

  

c) vzdělání v rozsahu, ve kterém se vyžaduje pro získání osvědčení o zvláštní odborné 

způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany podle zvláštního právního předpisu[1], 

a praxe v trvání nejméně 1 roku, 

   

  

d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky podle 

zákona o sociálních službách[2] v rozsahu nejméně 200 hodin a praxe v oblasti péče o 

rodinu a dítě v trvání nejméně 2 roky, jde-li o osoby, které 

  

1. řádně ukončily vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v jiné oblasti studia 

nebo v téže oblasti studia, ale v jiném zaměření, než jsou uvedeny v písmenech 

a) a b), 

   
2. dosáhly středního nebo základního vzdělání 

   

3. absolvovaly přípravu pro dobrovolníky organizovanou vysílající organizací, 

které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra podle zvláštního právního 

předpisu[3], je-li tato příprava zaměřena na pomoc při péči o děti, mládež a 

rodiny v jejich volném čase. 

3) Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o absolvování studia a potvrzením o 

odborné praxi, které vystavují ty orgány nebo osoby, u nichž byla odborná praxe 

konána. 

4) Při uznávání odborné kvalifikace a praxe nebo jiné způsobilosti, kterou státní 

příslušníci členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci[4] získali v 

jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního 

předpisu[5]. 

6) Na přímém poskytování sociálně-právní ochrany se mohou podílet také osoby, které 

nezískaly odbornou způsobilost, pokud tuto činnost vykonávají pod dozorem odborně 

způsobilé osoby a nejde o poskytování poradenství dětem, rodičům nebo jiným osobám 

odpovědným za výchovu dítěte, osvojitelům, pěstounům a zájemcům o osvojení dítěte 

nebo o přijetí do pěstounské péče. Osoby uvedené ve větě první jsou povinny získat 

odbornou způsobilost podle odstavce 2 ve lhůtě 2 let od zahájení přímého poskytování 

sociálně-právní ochrany. Do lhůty 2 let se nezapočítává doba, po kterou se osoba bez 

odborné způsobilosti přímo na poskytování sociálně-právní ochrany nepodílela. 
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