
• Diskusní fóra:
— Nadace Terezy Maxové dětem:

http://www.adopce.com/beta/adopce/diskuze/
— Rodina.cz.:

http://www.rodina.cz/scripts/diskuse/novep.asp?z podkategorie=no&id=71
— Rozum a cit: http://www.pestounskapece.cz/diskuse.php
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Občanské sdružení

HANNAH
www.denca.eu www.org-hannah.org

Vyhledávání a podpora náhradních rodin

Pojmy
• Druhy náhradní rodinné péče:

— Adopce: Nezrušitelné osvojení. Dítě musí být právně volné, dostane nový
rodný list, ve kterém jsou uvedeni jeho adoptivní rodiče, dostane jejich příjmení.
Osvojitelé mají veškerá práva biologických rodičů. O adopci většinou žádají
bezdětné páry.

— Pěstounská péče: Na rozdíl od adopce dítě nemusí být právně volné. Pěstoun
není zákonným zástupcem dítěte a nemá k němu vyživovací povinnost; stát na
výživu dítěte přispívá.

— Příbuzenská pěstounská péče: Pěstounská péče, vykonávaná příbuznými
dítěte.

— Hostitelská péče: Dítě je u hostitelských rodičů na krátké návštěvě — na
víkend, na týdenní prázdniny, na Vánoce apod. Pak se vrátí do ústavu, kde
bydlí.

— Poručnická péče: Dítě je z právního hlediska volné jako u adopce, pěstoun
se stává poručníkem, má k dítěti rozhodovací práva. Stát nadále přispívá na
výživu dítěte.

• Druhy ústavní výchovy:
— Kojenecký ústav: Státní zařízení, ve kterém jsou umístěny děti do věku tří

let, které z jakéhokoliv důvodu nemohou vyrůstat v rodině.
— Dětský domov: Instituce zajišťující výchovu pro děti od tří do osmnácti let.
— Diagnostický ústav: Zařízení zajišťující vyšetření dítěte při výchovných

potížích. Po určení problémů (diagnostice) putuje dítě zpět do rodiny, do
dětského domova nebo do výchovného ústavu.

— Výchovný ústav: Zařízení pro děti s výchovnými problémy, poruchami
chování, těhotné nezletilé dívky a další děti, které kvůli svým potížím nemohou
být v rodině či dětském domově.

• Druhy nestátních zařízení rodinného typu:
— Klokánek: Zařízení neziskové organizace Fond ohrožených dětí, kam jsou

umisťovány děti vyžadující okamžitou pomoc. Je to místo přechodného pobytu,
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děti jsou zde zpravidla ne déle než jeden rok, pak odcházejí do svých (nebo
pěstounských) rodin nebo do dětského domova. Zařízení vypadá jako velký
dům s mnoha byty, ve kterých bydlí maximálně čtyři děti s jednou „tetou“.

— SOS vesničky: Provozuje Sdružení SOS dětské vesničky. Každá vesnička má
12–15 domů, je to organizované společenství. Rodinu tvoří 7–8 dětí různého
věku, které žijí se svými náhradními rodiči (většinou matkou) jako přirozená
rodina, sourozenci se nikdy nerozdělují. Veškerou činnost koordinuje ředitel
vesničky, který zajišťuje odbornou pomoc rodičům. V současnosti jsou v ČR tři
SOS vesničky.

— Rodinný dětský domov: Projekt různých charit, neziskových organizací
a rodin, který poskytuje zázemí rodinného typu dětem, které by jinak skončily
v ústavní péči. Podobně mohou fungovat i Zařízení pro výkon pěstounské péče.

— Dům na půli cesty: Zařízení nestátní neziskové organizace Sdružení pěs-
tounských rodin, kde jsou ubytováni mladí lidé zpravidla ne déle než jeden rok
poté, co dovršením plnoletosti opustili Dětský domov. Naučí se zde postarat se
o sebe samostatně.

• Psychická deprivace: psychický stav, vzniklý dlouhodobým neuspokojováním zák-
ladních psychických potřeb dítěte. Jedná se zejména o absenci vazby na jednu pečující
osobu, nedostatek různorodých podnětů, fyzických libých pocitů jako hlazení a ma-
zlení, ztráta vědomí jedinečnosti a sounáležitosti s milující osobou a bezpečným,
předvídatelným prostředím. Mívá různé projevy od monotónního kývání přes psy-
chosomatické potíže až po citovou plochost a deprese v dospělosti. Často zapřičiňuje
opoždění celkového vývoje dítěte a je na překážku učebním a poznávacím procesům.
Je prokázáno, že těžce deprivované děti postrádají spojení mezi příčinou a násled-
kem. V dospělosti se pak např. mohou chovat jako recidivisté v přesvědčení, že za
jejich selhání může stát. Neuvidí souvislost mezi svým chováním a jeho důsledky.
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Když děti vylétnou z hnízda

Můj život donedávna nebyl ničím neobvyklým. Vystudovala jsem VŠ, vdala se,
porodila dva syny, rozvedla se. Děti odešly z domova, založily své vlastní rodiny a můj
život byl náhle prázdný. Dělala jsem sice práci, co mě baví, ale vracet se do prázdného
domu nebylo příjemné. Stále jsem myslela na svou touhu, kterou jsem v sobě měla od svého
útlého mládí, a sice nabídnout domov opuštěnému dítěti, avšak realizovat ji jsem si dosud
netroufla.

Až jednou se do naší ulice přistěhovala zvláštní rodinka s mnoha dětmi. Pěstouni.
Moje touha se opět obnovila a zesílila. Uvědomila jsem si, že vzhledem k mému věku déle
čekat nemohu. Bylo mi již téměř padesát let.

Úřední proces byl rychlý a za necelý rok mi byl nabídnut šestnáctiletý chlapec. Věděla
jsem, že nemohu dostat malé dítě, a tak jsem byla spokojená. S výchovou synů mám své
zkušenosti. Zatím jsme spolu teprve půl roku a zvykáme si na sebe. V mnoha ohledech mě
překvapuje, někdy je to těžké. Ale nelituji. Možná jen toho, že jsem do toho nešla dřív.

B.D., Šumava

Statistiky
• Počet dětí do 3 let věku na 10.000 dětí v populaci: ( pro srovnání: Slovinsko: 0;

Island: 0; Norsko: 2; Rakousko: 3) Česká Republika: 60 !!!!!!!
• V ústavní péči v ČR: 20.000 dětí

Užitečné odkazy

• Poradny specializované na náhradní rodinnou péči:
— Po telefonu:

Rozum a cit: 323 605 782 (denně v dopoledních hodinách)
Středisko náhradní rodinné péče: 233 355 309; 233 356 701

— E-mailem a on-line:
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.: www.mikulasops.cz,
Nadace táta a máma : www.nadacetm.cz
Rozum a cit: poradna@rozumacit.cz (mohou dotaz zveřejnit)
Středisko náhradní rodinné péče: www.nahradnirodina.cz
Sdružení pěstounských rodin: spr.unas.cz
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stali. Viděli jsme, že děti z dětských domovů nejsou žádní ufoni, ale docela obyčejné, milé
děti. Došlo mi, že jsme se báli neznámého.

Poslední kapičkou byl leták Sdružení pěstounských rodin, který manžel viděl kdesi
v tramvaji. Měl nadpis: DĚTI HLEDAJÍ RODIČE. Manžel přišel se slzami v očích:
„Mámo, a co když hledají zrovna nás?“

Netrvalo dlouho a dostali jsme holčičku, necelé dva roky starou. Chtěli jsme pomoci
znevýhodněnému dítěti, a tak jsme v dotazníku uvedli, že nám nevadí fyzické postižení.
Naše holčička měla po operaci srdíčka a poruchu imunity. Během svého pobytu v kojeneckém
ústavu byla v podstatě nepřetržitě nemocná, vždy čtrnáct dní v nemocnici na antibiotikách
a čtrnáct dní v ústavu, pak zase onemocněla a zase čtrnáct dní v nemocnici atd. V diagnóze
měla astma a atopický ekzém. Byli jsme varováni před fyzickým neprospíváním, že srdíčko
nebude zvládat a bude velmi unavená. Na to všechno jsme byli připraveni.

U nás se její fyzický stav začal velmi rychle zlepšovat. Nemocná nebyla vůbec,
a po astmatu a ekzému nebylo ani památky. Díky neuvěřitelné chuti k jídlu (v KU jídlo
odmítala) brzy zesílila i fyzicky a ukázala se jako velký vytrvalec.

Ovšem na co jsme připraveni nebyli, byl její mentální hendikep. Velmi, opravdu
velmi dlouho nám lékaři nebyli schopni říct, proč se nevyvíjí po mentální stránce, a vše
zdůvodňovali psychickou deprivací v ústavu. Zaostávala za vrstevníky stále víc a dělala
věci, které normální děti nedělají. Bylo to pro nás těžké, ale vzdát jsme se nechtěli. Když
jsme se v jejích sedmi letech dozvěděli od paní psycholožky, že je na hranici lehké a středně
těžké mentální retardace, začalo nám její chování dávat smysl. Byla to pro mě velká úleva
a konečně jsem pochopila, proč nebyla schopna reagovat ne mé snahy „posunout ji dál“.
Došlo mi také, že se k ní nemohu chovat a očekávat její chování úměrně jejímu biologickému
věku, ale podle věku mentálního, co má ve své hlavičce.

Nutno říci, že tato zkušenost nás donutila přehodnotit celý život, změnit svoje
nároky a vážit si každého malého pokroku, protože není samozřejmý, natož nárokovatelný
(ani u zdravých dětí). Myslím, že toto zvláštní dítě nás činí lepšími a nedivím se,
že v indiánských kulturách jsou takové děti pokládány za mluvčí božstev. Skrze její
jednoduchost, přímost a naivitu i k nám často mluví Bůh a ukazuje nám, kde je naše srdce
zhrublé, náročné či netolerantní.

Po letech těchto zkušeností mohu zhodnotit pěstounskou péči takto: Vždy je náročná.
Do PP přicházejí děti, které zažily odmítnutí, zradu a často i násilí. Jejich výchova obnáší
hodně pokory, hledání, trpělivosti a bezpodmínečné lásky. Ať už ale dopadne jakkoliv,
může být cestou, která nás velmi obohatí a přinese požehnání do našich domovů.

A.K., Praha
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PŘÍBĚHY PĚSTOUNŮ
Skutečné příběhy pěstounských rodičů

s upravenými jmény či iniciálami

Náš život s „downíky“

Měli pravdu. Od rána do večera se nezastavím, mám pořád pocit nehotového,
neuklizeného. Jsem často unavená. Ve věku, kdy moje spolužačky z gymplu už bojují se
svými dospívajícími dětmi, já ještě pořád myju zadky a mluvím ve zdrobnělinách. Odměnu
ale cítím. Naši dva malí „downíci“ prospívají, jak by v kojeňáku nikdy nemohli. Paní
z klubu Downova syndromu to zrovna tuhle, když u nás byla, dovedlo k slzám. Ostatní
děti, naše vlastní, si ty osvojené oblíbily a dojemně nám s nimi pomáhají, jsou pro ně
nevyčerpatelným zdrojem podnětů, které by jim v jejich původním prostředí určitě chyběly.

Proč jsme si vzali ke svým třem zdravým dětem ještě dvě postižené? A proč právě
s Downovým syndromem? Proč?

Protože. Protože jsme chtěli s manželem velkou rodinu. Protože jsme před lety byli
v kempu náhodně s táborem z dětského domova. Protože jsme tehdy viděli jak se ty děti
touží aspoň vždy na chvíli zúčastnit rodinného provozu, měli jsme je v chatce po celý týden
vařené pečené. Protože jsme poznali jednu rodinu, která si ke svým zdravým dětem vzala
postiženou holčičku. Protože jsem před svatbou pracovala v ústavu sociální péče s mentálně
postiženými ženami. Protože jsme s manželem zajedno, že tento život máme sloužit. Ne
prožít s plnými břichy, s vědomím dostatku peněz na účtu, přemýšlením kam zase pojedeme
na zahraniční dovolenou, obklopeni elektronikou, technologiemi atd. . .

A máte prý pak ze života vůbec radost při takovém zápřahu? Jak říkám, odměna
je už teď a „downíci“ vracejí vloženou lásku ve stejné míře jako běžné děti zdravé, ba
předvídatelněji a jaksi spolehlivěji. Jedině, že dnešní doba jim nepřeje, děti se pořizují
hlavně na ukazování, v počtu jednoho nejvýš dvou, aby to tolik nebolelo.

A není to na úkor vlastních dětí? No, ve smyslu, jak je dnes chápáno dítě, tak asi
ano. Nemůžete je moc rozmazlovat, a učí se čekat až na ně přijde řada. Ale slíbili jsme
si s manželem, a daří se to, že každému z větších dětí každý den věnujeme zcela osobní
čas. Myslím, že láska jim neschází, musíte se ale rozhodnout to tak dělat a snést celkem
masivní ztrátu svého pohodlí a soukromí.

Ještě chci říct, že se necítíme opuštěně ani z odborného hlediska. Věnují nám pozornost
z Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem. Děti navštěvuje dětská psycholožka
a dětská speciální fyzioterapeutka. Velmi vstřícní jsou ve středisku Náhradní rodinné péče,
radí nám po právní stránce. Nadace Rozum a cit nás víckrát finančně podpořila. Prostě
máte se kam obrátit. Zní nám dosud v uších jako dost nevěrohodné, co uvedl u soudu
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právník biologických rodičů jednoho z našich „downíků“, že rodiče dítě prý museli dát do
kojeňáku, protože „by nevěděli, jak se o dítě starat“. Je to nakonec tak šikovné a hezké
a milé dítě! Ti lidé by dnes trpce litovali, že se ho vzdali jen proto, že je k tomu svedl duch
doby a nemocniční perzonál v porodnici s vykreslením nejhrůznějších scénářů. Ale tak to
chodí.

A co budoucnost? Vždyť nám tyto věčné děti zůstanou na krku napořád, až do věku,
kdy nebudeme mít sílu. Možná to tak dopadne. Ale když něco dobrého můžete udělat
a místo toho se jen dokola strachujete co by kdyby, nic po vás nezůstane. To by se člověk
raději neměl ženit nebo vdávat, protože přece statistiky jsou jasné, v ČR je 53,7 rozvodů na
100 sňatků. Neměl by mít děti, protože co kdyby ho jako rodiče zajelo auto a děti tu na
světě zanechal samotinké!

I.S., Praha

Dům plný dětí

Prvních deset let našeho manželství jsme žili jako bezdětný pár. Dítě jsme si velmi
přáli, ale marně. Po hormonální přípravě a umělém oplodnění jsme konečně čekali své
vytoužené první dítě. Naše naděje však skončily neštěstím — synáček se narodil mrtvý,
oběsil se na pupeční šňůře. Byli jsme velmi zdrceni a brzy jsme se pustili do celého kolotoče
umělého oplodnění znova.Opět neúspěšně, embrya se neujala.

Kdo to nezažil, jen těžko může chápat, jak náročná a vyčerpávající může tato
procedura být. Byli jsme příliš unaveni, než abychom to absolvovali znovu. Všechna ta
vyšetření, aplikování injekcí do břicha, odběr vajíček, dojíždění, doufání a zklamání. . .

A tak jsme si řekli: „Dost, už nic takového.“ Vždyť je dost dětí, které nemají
rodiče, a my zase nemáme děti. Zažádáme si o adopci. Netrvalo dlouho a prošli jsme
celým procesem přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči. Bylo nám řečeno, že na
adopci miminka se čeká velmi dlouho. I pět a více let. My jsme ale toužili po dětech teď
a nechtěli jsme čekat. Věděli jsme, že délka čekací doby se odvíjí od nároků žadatelů. Na
blonďaté, zdravé miminko od studentky se čeká nejdéle. Proto jsme změnili své požadavky
a do formuláře uvedli, že si přejeme sourozence, mohou být i starší. Do čtrnácti dnů od
ukončení přípravy žadatelů zazvonil telefon: „Paní M., dobrý den, máme pro vás dva
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chlapce!“ Klukům bylo čtyři a pět let a my neváhali ani chviličku. Zvykli si u nás velice
rychle, a proto jsme brzy zažádali o holčičku, tentokrát jsme uvedli, že nám nevadí jiné
etnikum. No a do roka u nás byla krásná roka půl stará bronzová princezna, která se hned
stala miláčkem rodiny.

Byli jsme již naprosto spokojeni. Dětí jsme si přáli tolik, aby „se vešly do auta“.
Jenomže jednoho dne nastala ta nejméně pravděpodobná situace, o jaké se nám ani ve snu
nezdálo. Poté, co jsme se nadobro rozloučili se všemi nadějemi, otěhotněla jsem. Přirozenou
cestou. Malý se narodil předčasně, ve dvacátém sedmém týdnu těhotenství, ale díky péči
lékařů je v pořádku a nedávno slavil druhé narozeniny.

Čtvrté dítě tedy vše rozhodlo. Přemýšleli jsme s manželem, co dál. Vrátit se do práce
na směnný provoz už bylo nemožné. Být zaměstnanou matkou čtyř dětí je velmi náročné,
obzvláště když manžel pracuje jako montér a je často mimo domov. V té době, kdy jsme
takto uvažovali, jsme se seznámili s jednou pěstounskou rodinou. Pozvali nás na návštěvu
a my jsme mohli sledovat, jak kolem poletuje sousta dětí a přitom vše funguje, jak má. A to
se nám líbilo.

A tak jsme překvapili naši sociální pracovnici žádostí o pěstounskou péči. Kvůli věku
našeho nejmenšího syna bylo vše trošku složité, nakonec ale již za pár měsíců u nás našli
domov tři sourozenci ve věku desíti, devíti a čtyř let. Na tři děti v pěstounské péči mohu
dostávat odměnu pěstouna, dávku podobnou platu i s roky započítanými do důchodu,
a tak jsem vlastně úplně spokojená. Děti, které nemají nikoho, bydlí u nás a my můžeme
dělat to, co nás naplňuje: starat se o ně.

D.M., Vysočina

Překvapení

O tom, že se staneme pěstouny, jsme nikdy neuvažovali. Jako správné křesťany nás
sice znepokojoval osud opuštěných dětí, ovšem spíše jen při náhodném shlédnutí nějakého
televizního programu na toto téma. Občas jsme se i modlili za to, aby Pán Bůh povolal
více rodičů pro opuštěné děti. Že bychom to ale měli být my, o tom jsme nechtěli ani slyšet.
Ne že bychom se zalekli historek o tom, jak se které adoptované dítě zvrhlo a co tropilo,
vždyť to může udělat i vlastní dítě. Ani úřední proces nás neodrazoval. Chybu jsme viděli
v sobě. Vždyť my jsme jen obyčejní lidé, se dvěma dětmi, žádní super rodiče obdařeni shůry
neskutečnou trpělivostí a laskavostí, jak jsme si představovali správné pěstouny. A my
takoví nejsme, ba ne, to po nás Pán Bůh nemůže chtít. Vždyť nám občas na nervy lezou
i vlastní děti, natožpak cizí!

O tom, že máme v srdcích zaseto semínko, jsme netušili. Ono ale začalo klíčit a růst. Ve
stejné době jsme se seznámili s několika pěstouny a dokonce naši blízcí přátelé se pěstouny
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