Program vzdělávání rodičů, kurz Silní rodiče – Silné děti® - HISTORIE
Program vzděláváni rodičů, kurz Silní rodiče – Silné děti® původně pochází z Finska. Základem k „Cestě
k výchově bez násilí“ byl původní finský program „Mannheimer League for Child Welfare“. V Německu
byl kurz Silní rodiče – Silné děti® prvně uveden v roce 1985 paní Paulou Honkanen-Schoberth. Program
byl v Německu dále úspěšně rozvíjen Německým svazem na ochranu děti, který působí od roku 1953.
Program vzdělávání rodičů je v Německu patentován pod číslem 302 12 193. Práva na název, logo,
metodiku kurzu a všechny s ní spojené materiály vlastní Německý svaz na ochranu dětí, Spolkový svaz,
z.s. (Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e. V.). Tento projekt je ve Spolkové republice
Německo provozován zemskými, okresními a místními svazy na ochranu dětí. Všechny tyto svazy
provozují projekt „SR-SD®“ na základě stanovených standardů a směrnic. Německý svaz na ochranu
dětí je nevládní organizací, má 50.000 členů; má svoje sídlo v Berlíně. Má 16 zemských svazů a 430
okresních/místních svazů. Ve společnosti se angažuje 10.000 dobrovolníků a 5.000 stálých
zaměstnanců. Svaz na ochranu dětí je politicky a konfesně nevázaný svaz. Základ aktivit tvoří Konvence
o právech dítěte, především právo pro dítě na náležitý vývoj, podporu a vzdělání, právo na dobré
zaopatření a zdraví a rovněž na přiměřené životní podmínky pro každé dítě. Jsou to důležitá práva na
spolurozhodování a spoluúčast i na ochranu před násilím.
Také základní principy programu vzdělávání rodičů, kurzu Silní rodiče – Silné děti® vycházejí z
mezinárodních právních ustanovení Konvence o právech dítěte, které byly převzaty také do právních
podmínek členských států OSN. Kurzy pro rodiče Silní rodiče - Silné děti® byly v Německu při
implementaci zákona pojaty jako doprovodný program a byly po dobu tří let podporovány Spolkovým
ministerstvem pro rodinu. Ministerstvo pro rodinu vycházelo ze základního principu, že pokud rodičům
zakážeme tělesné tresty, jako např. pohlavky, jako výchovný prostředek, pak jim musíme ukázat, jak
jinak než těmito násilnými metodami mohou být jejich děti vychovávány.
Cílem kurzu tedy je, aby byli rodiče posíleni jako vychovatelé, aby se zlepšilo zacházení mezi rodiči
navzájem a v rodině a také aby se s rodiči rozvíjely jiné výchovné metody než ty násilné.
O kurz byl stále větší zájem, a to nejen v Německu, ale i v řadě dalších evropských i mimoevropských
zemích. Jednou ze zemí, které jsou v implementaci programu vzdělávání rodičů velmi úspěšné, je např.
Jižní Korea.
První kroky k implementaci výchovného programu pro rodiče, kurzu Silní rodiče – Silné děti® byly
v České republice učiněny v roce 2005. Došlo tak k průlomu k nové kvalitě v česko-německé spolupráci
v oblasti ochrany děti. DKSB–LV Sasko (Svaz na ochranu dětí, Zemský svaz Sasko) se obrátil na
tehdejšího hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiřího Šulce s prosbou o pomoc při zprostředkování
regionální nevládni organizace, která je činná v oblasti ochrany děti. Dne 18. 5. 2005 se v Ústí nad
Labem uskutečnilo pracovní setkání s pracovnicemi Krajského úřadu Ústeckého kraje. V rámci setkání
bylo doporučeno navázání kontaktu s ředitelkou Dobrovolnického centra, pani Mgr. Lenkou Černou.
Dobrovolnické centrum, z.s. jako nezisková organizace vykazuje podobnou obsahovou a organizační
strukturu jako DKSB–LV Sasko a je pověřena sociálně právní ochranou děti. Od té doby se rozvinulo
úzké partnerství, jehož spolupráce je v obou zemích vysoce ceněna.
V průběhu prvního pracovního setkání v červenci 2005 mezi Dobrovolnickým centrem a DKSB–LV Sasko
došli partneři k přesvědčení, že by implementace německého projektu vzdělávání rodičů Silní rodiče –
Silné děti® v Česku mohla být startem pro trvalou kvalitativně náročnou přeshraniční kooperaci obou
partnerů.
Bylo dohodnuto, že nejdříve budou vytvořeny předpoklady pro převzetí projektu v Ústeckém kraji a že
budou ve zkušební fázi v letech 2006 až 2008 získány poznatky pro další rozvoj projektu v Česku. Velkou
pomoci bylo pracovní setkání s autorkou příručky, Paulou Honkanen-Schoberth, která jako jednatelka
Spolkového svazu na ochranu děti přislíbila projektu podporu.

Dobrovolnické centrum navázalo kontakt s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad
Labem a dosáhlo toho, že PhDr. Michal Slavik z Pedagogické fakulty UJEP poskytl implementaci
programů pro vzdělávání rodičů vědecky doprovod a pomoc s aplikaci pro české prostředí.
Dne 12. 1. 2006 se na Ministerstvu práce a sociálních věci v Praze uskutečnila porada se zástupci
Dobrovolnického centra a DKSB–LV Sasko. Na tomto setkání byla projektová myšlenka implementace
programu v České republice výslovně vítána. Tehdejší vedoucí oddělení ministerstva, paní Michaela
Marksová Tominová, upozornila na fakt, že na každých 300 rodin s ohroženými dětmi je k dispozici jen
1 sociální pracovník. Ústecký kraj vykazuje nejvyšší procento rozvodovosti a nejnižší stav vzdělání v
Česku. Dobrovolnické centrum pracuje ve svých sociálních programech s mladými matkami a otci, aby
jim předalo určitou jistotu při péči a výchově jejich děti. V operačních programech EU na období 2007–
2013 byl region pojímán jako stěžejní oblast podpory.
Dalším krokem k rozvoji spolupráce za účelem implementace programu vzdělávání rodičů a partnerství
mezi Dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a DKSB–LV Sasko byl projekt „Přeshraniční výměna
projektů a další vzdělávání odborníků v oblasti sociální práce podporující děti a rodinu“. Projekt byl
financován Evropskou Unii prostřednictvím programu Interreg III A. Dne 23. 5. 2007 se v Ústí nad
Labem uskutečnil oficiální podpis partnerské smlouvy mezi DKSB–LV Sasko a Dobrovolnickým centrem
se sídlem v Ústí nad Labem.
Dalším postupným krokem mezi Dobrovolnickým centrem a DKSB–BV, jako vlastníka licence, byl podpis
licenční smlouvy se Spolkovým svazem Německého svazu na ochranu děti (Bundesverband des
Deutschen Kinderschutzbundes). Dobrovolnické centrum v Ústi nad Labem tak získalo právo užívat
český překlad názvu programu s původním logem a další práva vyplývající ze smlouvy. Rovněž získalo
užívací práva na příručku a další materiály potřebné k realizaci kurzů Silní rodiče – Silné děti®. Ve
zkušební fázi v letech 2006 až 2008 podpořil DKSB–LV Sasko české účastníky projektu řadou pracovních
setkání a kurzů dalšího vzdělávání. Zvláštní poděkování je směřováno trenérkám kursu Německého
svazu na ochranu děti, Petře Verhees, Cordule Lasner-Tietze a Katje Braunling.
V Ústeckém a Karlovarskem kraji vznikla síť účastnických zařízení, kde mají v budoucnosti pro tento
projekt vzdělávání rodičů vzniknout vzdělávací zařízení.
Úspěšnost pilotní fáze lze také odvodit z toho, že se o projekt stale vice zajímají odbornici z oblasti
sociální práce. Evaluace kurzů pro rodiče ukazuje jednoznačný obraz: rodiče se cítí ve své výchovné roli
posíleni a také děti hodnotí školení svých rodičů pozitivně.
V současné době s programem vzdělávání rodičů Silni rodiče – Silné děti® úspěšně pracuje již 8
severočeských měst. Nyní byly vytvořeny dobré podmínky pro to, aby mohlo byt započato s
implementací kurzu vzdělávání rodičů také v ostatních krajích Česka. Při další spolupráci s Německým
svazem na ochranu děti je usilováno o čilou výměnu odborníků, aby mohly být tímto způsobem
využívány synergické efekty. Aby bylo zajištěno financování, je zapotřebí včas zjistit podmínky podpory
nových operativních programů EU pro naše Euroregiony v letech 2014–2020. DKSB prodloužil
Dobrovolnickému centru licenci na používání a odbyt příručky až do 31. 12. 2022.
Zpracovala Mgr. Monika Moravcová v rámci diplomové práce: Výchova bez násilí Výchova bez násilí problematika implementace německého projektu "Silní rodiče - Silné děti" do českého prostředí.
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