
 

 

 

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům od září 2019 realizuje projekt na podporu hostitelů, 
zaměřený na vyhledávání, proškolování a kontinuální podporu zájemců o hostitelství. Níže 
naleznete stručné informace k tématu. Pokud Vás problematika opuštěných dětí cizinců 
zajímá a uvažujete o této formě pomoci, kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.  
 
Domluvíme si termín přednášky, která bude zaměřena na následující témata: 
- Seznámení s cílovou skupinou a procesem, kterým prochází 
- Základní informace o hostitelské péči 
- Plusy hostitelské péče pro dítě a pro rodinu 
- Rizika hostitelské péče 
- Informace o podpoře hostitelů 
- Kazuistiky rodin a dětí 
 
Vzhledem k tomu, že jsou všechny děti nyní umísťovány do pražských či středočeských 
ústavních zařízení, není bohužel reálné, aby ve chvílích volna dojížděly do vzdálenějších míst. 
Hostitelství proto nedává smysl u rodin s horší dopravní dostupností do Prahy. 

 



 

 
O KOM SE BAVÍME? 

 
Nezletilý bez doprovodu (zkráceně NBD) je termín označující osobu mladší 18 let, která se 
ocitne nebo přicestuje na území EU bez doprovodu dospělé osoby, která za ně odpovídá. 
V posledních letech přichází do ČR pod 50 nedoprovázených dětí cizinců ročně. 
 
Co se týče skladby dětí cizinců, které bez rodičů dorazily do ČR, tak jde v posledních letech 
převážně o chlapce z Afghánistánu (více než 1/3 celkového počtu). Malé skupinky dětí přichází 
z Vietnamu či Iráku, z dalších zemí jsou to jednotlivci. Dívky přicházejí pouze výjimečně, 
většina dětí je nad 15 let, a do několika dní po přijetí do ústavního zařízení utečou a pokračují 
do jiné země EU za vzdálenými příbuznými, čímž se vystavují dalším rizikům. 
 

CO DĚTI CIZINCE ČEKÁ? 
 

Děti cizinci jsou po identifikaci převezeny do Zařízení pro děti cizince, což je specializované 
ústavní zařízení pro cizince. Nezletilý zde projde diagnostikou, intenzivní výukou ČJ a poté je 
přemístěn do následných ústavních zařízení, kde zůstává do 18ti let, v případě studia může 
zůstat do 26ti let. Mladí cizinci zde takto pobývají na oprávnění k trvalému pobytu, studují 
na běžných základních, středních či vysokých školách a chodí na brigády. Po 18. roce téměř 
všichni získávají trvalý pobyt z humanitárních důvodů. 
Stejně jako o české děti je v ústavním zařízení i o osamělé děti cizince materiálně dobře 
postaráno, zvlášť ve srovnání s dětmi v sociálně slabých rodinách. Vzhledem k tomu, že většina 
nezletilých bez doprovodu pochází z funkční rodiny, která zůstala doma, jejich sociální vazby 
byly narušeny, ale ne zcela zpřetrhány, a s rodinou jsou často přes telefon v občasném 
kontaktu. Co těmto dětem schází, je orientace v české společnosti a psychické podpora. 
Přes výrazné zlepšení práce ústavních zařízení v posledních letech jsme přesvědčeni, že i jen 
občasný pobyt v rodině pomůže dětem daleko lépe se integrovat než pobyt v ústavním 
zařízení. 
 
OPU se se všemi NBD v ČR setkává, popisujeme jim život v ČR a jejich možnosti co se týče 
pobytu, studia, bydlení, práce a dalších aspektů, které je zajímají. Těm, kteří mají zájem, 
zprostředkováváme kontakt s hostitelskou rodinou, se kterou mohou trávit svůj čas. 
 

O ČEM SE BAVÍME? 
 
Hostitelská péče jsou dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v ústavním zařízení 
s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte (většinou o víkendech, 
možné i s přespáním). Účelem je poskytnout dítěti možnost navázat citový vztah, možnost 
zažít fungování běžné rodiny a vztahů v ní, zažít úspěch a rozšířit společenské zázemí dítěte. 
O povolení hostitelské péče rozhoduje ředitel zařízení ve spolupráci s OSPOD. V současnosti 
jde o jedinou možnost, jak můžou NBD trávit v ČR volný čas s rodinou.  
Podmínkami pro povolení hostitelské péče jsou trestní bezúhonnost, absolvování prošetření 
rodinných a sociálních poměrů a psychologický posudek. Následně je pro zájemce vytipováno 
vhodné dítě a jsou vzájemně představeni. Pokud si sednou navzájem, začnou spolu trávit 
volný čas. S hostiteli dále pracujeme, pravidelně se scházíme a podporujeme je. 


