Chcete se stát pěstounem
nebo osvojitelem?
Obraťte se na Váš sociální odbor nebo na doprovázející
organizaci, kde Vám poskytnou veškeré informace.

Jaké děti

jsou v náhradní
rodinné péči?
Zajímají Vás další informace
o náhradní rodinné péči?

Uvažujete o tom, že byste se stali pěstouny?
Které děti potřebují možná právě Vás?

V této edici vyšly letáky:
• Cesta k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče
• Co bych měl jako pěstoun splňovat?
• Jaké děti jsou v náhradní rodinné péči?
• Pěstounská péče pro děti se zdravotním znevýhodněním – otázky a odpovědi
• Pěstounská péče pro děti mladšího a středního školního věku (6–12 let) – otázky
a odpovědi
• Identita dětí v náhradní rodinné péči
• Děti v náhradní rodině mají svou historii
• Pěstounská péče a vlastní děti pěstounů
• Doprovázení pěstounů – na pěstounství nejste sami

„S city si připadáte, jako když lijete vodu
do cisterny a ona druhou stranou vytéká.
Musíte lít pořád a pořád!“

Najdete je na: www.pravonadetstvi.cz

pěstounka Jana

Všechny děti potřebují
láskyplný domov…

Pěstouny potřebují i tyto
skupiny dětí:

Děti se během svého života mohou ocitnout v situaci, kdy se rodiče o ně z nějakého důvodu nemohou postarat a zajistit jim jejich základní potřeby. Takové děti
jsou zařazeny do evidence dětí, pro které jsou vyhledáváni náhradní rodiče.
V této evidenci najdeme děti nejrůznějšího věku, vlastností, talentů i schopností.

• děti ve věku vyšším než 6 let – tyto děti si často mohou zpracovávat bolest

Některé z nich mohou mít specifické potřeby, to ale neznamená, že by péče
o ně byla nutně náročnější.

danou odchodem z vlastní rodiny. Častou představou je i to, že tyto děti špatně
navazují vztah s pečující osobou a mohou tak působit odtažitě. Nicméně i ony se
navázat dovedou, jen je většinou potřeba dát jim více času. Jejich velkým tématem, již od samotného počátku péče, je potřeba uvědomění si vlastní identity.

• děti, které mají zdravotní nebo mentální handicap – postižení může při-

nášet zvýšené nároky na péči. Na podporu pěstounů pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním však existuje nabídka služeb, která jim péči usnadňuje.
Rodinu potřebují i děti s postižením.

• děti minoritního etnika – spolu s příchodem do nové rodiny se dítě minoritního etnika může vyrovnávat také se svou etnickou odlišností od rodiny pěstouna.
Je nutné, aby dítě svou etnickou příslušnost mohlo vnímat, dostalo příležitost poznat zvyky, tradice, ale i významné osobnosti, historii apod. svého etnika, tak aby
nepodlehlo tíze předsudků a stereotypů.

• sourozenci – ne každý si troufne na péči o sourozence, i když mohou být jen dva.

A protože je v zájmu dětí sourozence nerozdělovat, je často obtížné pro ně najít
pěstounskou rodinu. Někdy ovšem právě skutečnost, že jsou sourozenci spolu, jim
pomůže situaci změn v nové rodině lépe zvládnout.

I přes těžkosti, jež mohou péči o děti se specifickými potřebami, které jsou svěřené do pěstounské péče provázet, umí tyto děti rozdávat radost a opětovat lásku,
kterou jim pěstoun nabídne. Stejně jako jiné děti si chtějí hrát, učit se, hledat si
kamarády. Pobyt v náhradní rodině může jejich situaci zásadním způsobem zlepšit
a mohou se i velmi výrazně posunout ve svých dovednostech.

Nezapomeňte, že na péči o přijaté dítě NIKDY nebudete sami! Součástí
Vaší podpory a pomoci bude také sociální pracovník OSPOD i doprovázející organizace, případně další odborníci. Náhradním rodičovstvím
se stáváte součástí týmu!

