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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
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7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Proč hledáme rodiče?
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Motivace pro pěstounskou péči
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Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16
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9
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3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 
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měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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27
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7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48

43
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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osvojení

Počet podaných žádostí v ČR o
pěstounskou péči celkem (PP +
PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48

43

29
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19
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16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
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na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 
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955 
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dotazů v 
poradně 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 



3

Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Počet podaných žádostí v ČR o
pěstounskou péči celkem (PP +
PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 

0

20

40

60

80

100

120

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2012

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2013

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2014

Zájemci o PP v jednotlivých krajích
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48

43

29

29
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3
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6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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27
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Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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pěstounskou péči celkem (PP +
PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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osvojení

Počet podaných žádostí v ČR o
pěstounskou péči celkem (PP +
PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48

43

29

29
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz



2

O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26
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3

1
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10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně
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Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně
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Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %



7

Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 

0

20

40

60

80

100

120

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2012

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2013

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2014

Zájemci o PP v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 

0

50

100

150

200

250

300

Počet podaných žádostí o pěstounskou péči v jednotlivém kraji ČR
2012

Počet podaných žádostí o pěstounskou péči v jednotlivém kraji ČR
2013

Počet podaných žádostí o pěstounskou péči v jednotlivém kraji ČR
2014



9

Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 



3

Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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pěstounskou péči celkem (PP +
PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19
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16
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9

3
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7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27
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10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48
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29
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48

43

29

29

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%

Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
0

10

20

30

40

50

60

70

věk 25 - 34věk 35 - 44věk 45 - 54věk 55 - 64

Věkové složení volajících 2014

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Volající dle krajů 2014



5

Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
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poradně 
kampaně
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19
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16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62

48

48

43

29

29

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%

Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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osvojení

Počet podaných žádostí v ČR o
pěstounskou péči celkem (PP +
PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 



3

Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
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3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782



1

Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Počet podaných žádostí v ČR o
pěstounskou péči celkem (PP +
PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace

62
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48
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
0

10

20

30

40

50

60

70

věk 25 - 34věk 35 - 44věk 45 - 54věk 55 - 64

Věkové složení volajících 2014

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Volající dle krajů 2014



5

Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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3

1
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10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.



4

JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 

0

20

40

60

80

100

120

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2012

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2013

Počet podaných žádostí o osvojení v
jednotlivém kraji ČR 2014

Zájemci o PP v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 

0

50

100

150

200

250

300

Počet podaných žádostí o pěstounskou péči v jednotlivém kraji ČR
2012

Počet podaných žádostí o pěstounskou péči v jednotlivém kraji ČR
2013

Počet podaných žádostí o pěstounskou péči v jednotlivém kraji ČR
2014



9

Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014
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pro rodiny
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
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27
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7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.



4

JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání

27

26

24

16

15

13

9

9

8

3

1

6

10

Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz



2

O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně

http://www.hledamerodice.cz 
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně
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27
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16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]



6

Motivace pro pěstounskou péči

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již odrostly

Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem

Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)
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Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782
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Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na 
pěstounskou péči

TISKOVÁ KONFERENCE 
24. 3. 2015 

POMOC OHROŽENÝM DĚTEM
Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám. Průměrně rozdělí nadační fond
kolem 30 milionů korun ročně, zároveň se ale věnuje i vlastním projektům. Kromě kampaně Hledáme rodiče
(www.hledamerodice.cz ) jsou to projekty zaměřené na práva dětí v náhradní péči, kde je nadační fond partnerem
o.p.s. Kruh rodiny (www.kruh-rodiny.cz ).

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Nadační fond J&T se již téměř deset let intenzivně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje jednak
pěstounské rodiny, jednak organizace, které poskytují podpůrné, odlehčovací a vzdělávací služby stávajícím a
budoucím rodinám pěstounů.

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY
Nejen na kampani Hledáme rodiče spolupracuje Nadační fond J&T s odborníky na náhradní rodinnou péči z ČR i ze
zahraničí. Vedle pomoci jednotlivým rodinám a neziskovým organizacím nadační fond podporuje nebo sám
organizuje odborné semináře, konference a vzdělávací projekty pro sociální pracovníky z neziskového i státního
sektoru.

SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nadační fond také podporuje preventivní projekty v oblasti sanace rodiny (prevence odebrání dítěte z rodiny) a
pomáhá rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky www.nadacnifondjt.cz
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O KAMPANI HLEDÁME RODIČE

Proč hledáme rodiče?

DĚTI PATŘÍ DO RODINY 

Odborné studie potvrzují, že pro vývoj dítěte je optimální rodinné prostředí. Děti, které vyrůstají v rodině (i náhradní), mají 

oproti dětem z ústavní péče pevnější zdraví, dosahují vyššího vzdělání a znatelně méně často se dostanou do konfliktu se 

zákonem. Materiální zázemí ani  vysoké nasazení a odbornost personálu v ústavech není s to nahradit milující rodinu.   

8.000 DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI

Česká republika je tak v rámci EU jednou ze zemí s nejvyšším počtem dětí v ústavní výchově. I přes postupující transformaci 

péče o ohrožené děti upřednostňují v praxi mnozí sociální pracovníci za vhodnější umístit dítě do kojeneckého ústavu 

či dětského domova před náhradní rodinnou péčí.  

NEDOSTATEK NÁHRADNÍCH RODIČŮ 

Novela zákona o sociálně-právní ochraně 

dětí sice do značné míry zlepšila podmínky 

pro poskytování podpory a služeb 

náhradním rodinám, v ČR je ale stále 

nedostatek pěstounů, kteří by byli ochotni  

a schopni poskytnout kvalitní péči 

ohroženým dětem. 
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Co je cílem kampaně?

NÁBOR
Hlavním cílem kampaně je 
pomoci najít 1000 nových 
pěstounů, kteří  by byli ochotni 
a schopni postarat se o děti, jež 
se z různých příčin ocitly v 
ústavní péči.   

INFORMOVANOST
Chceme zvýšit povědomí 
české veřejnosti o pěstounské 
péči, přesvědčit veřejnost o 
důležitosti  stabilního 
rodinného zázemí. 

REPUTACE
Kampaní se snažíme zvýšit 
reputaci náhradních rodičů, 
kteří často bojují s předsudky 
nebo nedostatkem 
pochopení

Jak kampaň funguje?

PROBUZENÍ ZÁJMU
Pozitivně laděnou kampaní s hlavním sloganem „Jsou 
situace, které zažijete jen v rodině“ chceme vzbudit zájem 
veřejnosti o náhradní rodinnou péči a ochotu vzít si do péče 
dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči.  
Reklama a články v médiích (především příběhy z 
pěstounských rodin)  odkazují na webové stránky  a 
bezplatnou telefonickou linku. 

INFORMAČNÍ SERVIS
Na webových stránkách a na zelené lince  získá zájemce 
základní informace o náhradní rodinné péči, fundované 
odpovědi na své otázky a také kontakt na důvěryhodnou 
organizaci v jeho regionu, která poskytuje služby náhradním 
rodinám.   

NAVAZUJÍCÍ PODPORA
Partnerské neziskové organizace pomohou zájemcům získat 
všechny potřebné informace k tomu, aby se správně 
rozhodli, zda si na příslušném úřadě podají žádost. Nadační 
fond zároveň intenzivně spolupracuje s orgány sociálně-
právní ochrany dětí, a to nejen v rámci kampaně Hledáme 
rodiče, ale také prostřednictvím vzdělávacích projektů.
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JAK SE DAŘÍ HLEDAT NOVÉ NÁHRADNÍ 
RODIČE

Statistiky kampaně 2012-2014

6.400 
fanoušků

na 
facebooku

15.000

účastníků 
na akcích 
pro rodiny

3000
unikátních 
uživatelů 

webu 
měsíčně

955 
cílených 
dotazů v 
poradně 
kampaně
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Průzkum: Češi a pěstounská péče 2014

> Zadavatel

• NADAČNÍ FOND J&T , iniciátor kampaně Hledáme rodiče

> Primární cíle projektu

• Názory na pěstounskou péči a případné limitující faktory této péče

• Vědomosti o pěstounské péči

> Metoda projektu a detaily terénního šetření

• Kvantitativní výzkum realizovaný metodikou internetového
dotazování

• Cílová skupina : reprezentativní internetová populace ve věku 18-65
let

• Kvótní znaky: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj

• Lokality: celá Česká republika

• Data: nevážená

• Celkový počet rozhovorů : 1001

• Termín dotazování : 6. – 10. března 2015

• Dotazník: vytvořen zadavatelem výzkumu ve spolupráci s agenturou

STEM/MARK

Pod pojmem pěstoun si lidé nejčastěji vybaví 
náhradní rodiče/rodinu či starost o cizí dítě 
nebo děti obecně

46
5

27
19

6

16

11

9

3

6
7

Nemají/nemohou mít vlastní děti, vlastní děti již…
Chtějí mít o koho pečovat

Touha/potřeba pomáhat, pomoc dětem
Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné
Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají 
pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]
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Motivace pro pěstounskou péči
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Mají rádi děti, láska, vztah k dětem

Chtějí dát dítěti zázemí/domov/novou šanci

Pro peníze/příspěvek od státu

Soucit/lítost/empatie/dobrosrdečnost

Z přesvědčení, je to pro ně poslání, baví je to, chtějí

Musejí mít předpoklady/povahu/prostředky/čas

Jiné

Nevím

Proč myslíte, že se lidé stávají pěstouny?

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Více než polovina respondentů 
zvažovala/zvažuje péči o cizí dítě

Uvažovali jste někdy o tom, že byste si vzali do péče 
cizí dítě? Umíte si to představit?

Výzkum 2012 (Perfect
Crowd), N=628, CAWI, 

reprezentativní 
populace 18+, osoby 
zvažující pěstounství 

nebo adopci
Vážný zájem - 11 %
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Lidé nejčastěji uvažují o adopci (osvojení)

Srovnání zájmu o různé typy péče v ČR
2012-2014 (pěstounská péče vs. adopce)

627

553
523544

982

1121

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014

Počet podaných žádostí v ČR o
osvojení

Počet podaných žádostí v ČR o
pěstounskou péči celkem (PP +
PPPD)

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Zájemci o adopci v jednotlivých krajích

Zdroj: Krajské úřady, 2015 
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Největší bariérou je strach z nedostatku peněz, 
dlouhého čekání na dítě a z vlastního selhání
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Obavy z finanční nouze

Obavy z dlouhého procesu

Obavy z vlastního selhání (výchovy)

Obavy z kontroly ze strany sociálních pracovníků

Obavy z nepochopení ze strany vlastních dětí

Věk, zdravotní důvody

Obavy z nepochopení okolí

Obavy z nepochopení ze strany partnera

Mám vlastní děti/vnoučata

Nechci cizí dítě, zatím děti neplánuji

Žiji sám

Jiný důvod

Nevím

Uvedli jste, že byste nechtěli dítě do péče přijmout. 
Co je důvodem? Co Vás odrazuje, jaké máte obavy?

ZÁKLAD: Respondenti, kteří odmítají péči o cizí dítě, n=478 [údaje v grafu v %]

Lidem zvažující péči o cizí dítě by nejvíce vadilo 
mentální, případně tělesné postižení dítěte
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Češi mají o PP zájem, ale chybí jim informace
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Právní vztah rodičů-osvojitelů k adoptovanému
dítěti je stejný, jako je mezi rodičem a jeho

vlastním dítětem

Pěstouni na přechodnou dobu dostávají měsíčně
plat

Maximální počet dětí v pěstounské péči není
omezen

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může v určitých
případech přijmout příjmení svých pěstounů

Dítě v dlouhodobé pěstounské péči může získat
cestovní doklad jen se souhlasem biologického

rodiče, poručníka nebo soudu

Horní věková hranice pěstouna není omezena

Podíl správných odpovědí u jednotlivých otázek

ZÁKLAD: Všichni respondenti, n=1001 [údaje v grafu v %]

Děkujeme za pozornost a podporu

Kontakt pro média
Jana Rydlová

rydlova@nadacnifondjt.cz
Nadační fond J&T

nadacnifondjt@nadacnifondjt.cz
tel.  221 710 782


