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Služba Trojlístek

TROJLÍSTEK sblížení tří generací®

• služba nabízí partnerství mezi rodinami s dětmi 
a náhradními babičkami

děti

náhradní
babičky

rodiče



Služba Trojlístek

• nedostatek míst v mateřských školách a předškolních 
zařízeních

• nedostatečná podpora pro sladění profesního 
a rodinného života

• nepřítomnost třetí generace v rodinách (vzdálenost / 
nedostatek času / zpřetrhané vazby)

• ženy zralého věku bez uplatnění 

Proč služba vznikla?



Služba Trojlístek

Jak s tím naložit?

• Inspirace ze zahraničí – rakouská služba Oma Dienst 
(„babička na pronájem“) – od 1973

• Centrum pro rodinu a sociální péči - díky projektu 
financovaného z ESF (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR 
zavedení služby v roce 2012 v Brně



Trojlístek a rodiny

Trojlístek rodinám

• kontakt se třetí generací, který z různých důvodů 
v mnoha rodinách chybí

• budování vztahu dítě + babička

• podpora při výchově dětí

• pomoc při zvládání náročných životních situacích

• čerpání z životních zkušeností starší generace

„Dobrý den, děkuji za sehnání senzační babičky na hlídání našich dětí. Paní M. je 
babička v pravém slova smyslu. Děti se na ni vždy těší, vyhlíží ji z okna, získala si nás 
svojí dobrosrdečnou a obětavou povahou. S pozdravem, P.“



Trojlístek a babičky

Trojlístek babičkám

• radost a smysluplná činnost

• pocit naplnění

• čas strávený s dětmi, náhradní vnoučata

• rodinná pohoda – zamezení pocitu osamělosti

• pravidelné setkávání s ostatními náhradními babičkami

• podpora stabilní organizace – vzdělávací semináře, 
volnočasové aktivity

„Dobrý den, hlásím se Vám se zpětnou vazbou na výběr rodiny, ve které jsem se stala 
náhradní babičkou. Váš odhad byl naprosto přesný a z mé strany to byla "láska na první 
pohled" :-) nejen k O., ale i k jeho mamince. Děkuji Vám a přeji mnoho dalších 
spokojených babiček a dětí. S přáním pěkných dní, P.



Služba Trojlístek

„Jsem náhradní babička – co mi to přináší?

• Hurá! Žiju!
• Radost, nová přátelství, 

zkušenost
• Pocit užitečnosti a 

seberealizace
• Vděk za moji důvěru
• Pokaždé se něco přiučím i 

u dětí
• Náhrada chybějících 

vnoučat
• Omlazení a potěšení
• Radost ze setkání
• Pocit vlastní potřebnosti



Jak funguje

Jak TROJLÍSTEK funguje?

Principy služby:

• dobrovolnost a účast na vlastní riziko

• péče pouze o dítě, ne domácí práce

• výpis z rejstříku trestů babiček

• uzavření smlouvy mezi zájemcem a zprostředkující 
organizací

• ocenění babiček za službu 50 Kč/hod.

• službu Trojlístek v Brně finančně podporují:



Jak se zapojit

Jak se zapojit a co vás čeká?

• domluva vstupního pohovoru

• představení služby, seznámení se zájemcem

• navázání spolupráce, podpis smlouvy, zařazení 
do databáze

• vyhledání rodiny / náhradní babičky – předání 
kontaktu

• spolupráce rodiny a náhradní babičky

• účast na akcích a seminářích, podpora ze strany 
organizace



Jak se zapojit

Vstupní pohovory

• příjemné prostory CRSP

• zajištění soukromí pro rozhovor

• představení služby, seznámení s dokumenty
(etický kodex, smlouva, + náhradní babičky výpis z RT)

• zjišťování informací



Jak se zapojit

Co zjišťujeme?

• motivace

• představy o spolupráci (počet a věk dětí, vzdálenost 
a dojíždění, společné trávení času, doprovody, časové 
možnosti)

• místo bydliště

• rodinná situace

• postoj k víře

• zvířata

• možná omezení

• zájmy, zkušenosti



Jak se zapojit

Propojování

• elektronická databáze

• ochrana osobních údajů

• vyhledávání vhodných partnerství

• předání kontaktu

• první setkání na neutrálním místě

• seznámení, vyjasnění očekávání

• spolupráce funguje / 
spolupráce nebyla navázána



Akce Trojlístku

AKCE Trojlístku

• První pomoc dětem

Interaktivní seminář, který 
náhradní babičky naučí 
základní ošetření dítěte v 
různých nenadálých 
situacích.

• Tematické vzdělávací 
semináře

Např. Komunikace s dítětem 
nebo Proč děti zlobí?



Akce Trojlístku

AKCE Trojlístku

• Kafe s Trojlístkem

Společné posezení u kávy pro náhradní babičky, 
příjemně strávený čas, sdílení zkušeností.



Akce Trojlístku

AKCE Trojlístku

• Společné akce pro rodiny s dětmi a náhradní babičky

Výlet parníkem, 2013

Pohádková cesta, 2014Konference Napříč generacemi, 2014

Mikulášská besídka, 2012



Akce Trojlístku

AKCE Trojlístku

Adventní věnce, 2015 Výlet do Lama centra, 2016

Večerníček na výletě, 2017 Večerníček na výletě, 2017



Příklady z praxe

Příklad z praxe I.

• Úplná rodina, 2 dcery (věk 5 a 4)

• Potřebují vyzvedávat z MŠ 5× týdně 
16–18h + příležitostně hlídat

• Uvítají věřící babičku, mají malého 
psa

• Babičku našli na 2. pokus, první 
propojení se nezdařilo (babička 
ukončila ze zdrav. důvodů)

• Náhradní babička (74 let)

• Žije sama, má partnera

• Přátelská, komunikativní, věřící

• Ve službě od roku 2012, 
s některými rodinami nevyšlo, 
u jiných komplikace př. rozvod

• Nyní hlídá ve 3 rodinách

Spolupráce funguje od května 2016. Babička hlídá děti několikrát 
týdně a je moc spokojená. Říká, že děti jsou živé a temperamentní, 
což ji ale neodrazuje. Rodiče mohou díky hlídání chodit 1x týdně 
večer tancovat a mít čas sami pro sebe.



Příklady z praxe

Příklad z praxe II.

• Úplná rodina, 5 dětí (věk 10, 9, 5, 5 a 1)

• Ve službě od roku 2013, bydlí mimo Brno, rádi by věřící babičku

• Potřebují pomoc 1× týdně min. 3 hodiny, hlídání dvojčat – neví, 
jak to bude s MŠ

• Duben 2013 - 1. babička zrušila hlídání

• Září 2013 – propojena s 2. babičkou

• V červnu 2015 - zjištění, že se spolupráce nerozběhla, babička 
studuje kurz v Praze a nemá čas

• Duben 2017 narození dítěte, zájem o babičku trvá

• Říjen 2017 – 3. babička, nevyšlo kvůli dojezdové vzdálenosti

Obtížné propojení – rodina daleko od Brna, náročná doprava, 
nedostatečná zpětná vazba ze strany rodiny a babiček.



Příklady z praxe

Příklad z praxe III.
• Náhradní babička (60 let)
• Žije s dcerou mimo Brno, důchodkyně se ZTP, má ráda ruční práce, 

divadlo, čtení
• Ve službě od roku 2014
• Preferuje hlídání v delším časovém úseku
• Leden 2015 – propojena s 1. rodinou, docházela málo často, 

nevyhovovalo jí to
• Listopad 2015 – přidělena 2. rodina se 2 dětmi, nerozběhlo se, babička 

by chtěla hlídat v rodině s 1 dítětem nebo dostávat fin. odměnu za každé 
dítě

• Červen 2016 – v databázi není rodina, která by vyhovovala představám
• Září 2017 – pozvánky na akce, babička je k hlídání skeptická – chtěla by 

rodinu, ve které je řád a spolehlivost v domluvě

Babičku se zatím nepodařilo propojit s rodinou, kde by panovala 
oboustranná spokojenost.



Příklady z praxe

Příklad z praxe IV.
• Náhradní babička (64 let)

• Bývalá vychovatelka, nyní v důchodu, žije s manželem

• Hledala náhradní vnoučata, vlastní rodinu má daleko

• Říjen 2013 – přidělena 1. rodina (matka samoživitelka, 2 děti ve 
věku 10 a 8) , 1× měsíčně na 1 hodinu, což je pro babičku málo, 
přála by si spojit s ještě jednou rodinou

• Květen 2014 – spojena s 2. rodinou (úplná rodina, 1 dítě, věk 4, 
vycházky ven), spolupráce funguje, 1× týdně

• Březen 2015 a září 2017 – informace o spolupráci, babička velmi 
spokojená, hlídání dětí, doprovázení z kroužků, procházky

Babička má elán pokračovat v hlídání, chce být užitečná. Příjemně ji 
překvapilo, že se zapojuje i její manžel, př. vzali spolu děti na výlet. Čas 
s dětmi je pro ně radostí a pomáhá to i jejich manželství. Babička je ráda, 
že může na Kafi podpořit ostatní babičky vlastní pozitivní zkušeností.



TROJLÍSTEK sblížení tři generací ®



Aktuálně z Trojlístku

Aktuálně z Trojlístku

• 148 aktivních rodin

• 72 aktivních náhradních babiček

• 87 propojených partnerství →→→

Hledáme náhradní babičky



Kde působíme

Kde působíme

• Licenční partneři:

– Hodonín

– Pohořelice

– Roztoky



www.trojlistek.com

webové stránky www.trojlistek.com



Najdete nás na Facebooku

Facebook: trojlistekcrspbrno



Kontakt

Kontakty

Trojlístek sblížení tří generací®
Mgr. Blanka Krotká
vedoucí služby Trojlístek
e-mail: blanka.krotka@crsp.cz
tel.: +420 / 605 234 509

Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
e-mail: info@crsp.cz
tel.: +420 / 542 217 464



Program

Centrum pro rodinu a sociální péči

Biskupská 7, 602 00 Brno

tel.: 542 217 464 (recepce)

e-mail: info@crsp.cz

www.crsp.cz

Děkuji za pozornost

Marcela Ondrůjová

ředitelka organizace

tel.: 737 976 946

e-mail: marcela.ondrujova@crsp.cz

mailto:info@crsp.cz
mailto:marcela.ondrujova@crsp.cz

