
V dnešní době se stále častěji objevuje kritika ústavní péče o děti a objevují se snahy tuto péči zlepšit.
Není pochyb o tom, že dítě vstupující do ústavní péče prožívá značný stres a to se projevuje na jeho
chování a ovlivňuje ho to i v dalším vývoji. Měla jsem možnost poznat dvě ústavní zařízení, Dětský
domov Nymburk a Ústav sociální péče Milovice. V těchto zařízeních jsem mohla pozorovat děti, které
zde pobývaly. Zabývám se otázkami: Jaké jsou reakce dětí na vstup do ústavu? Jaké techniky a přístupy
pomáhají pracovníkům zmírnit nepříznivé projevy při vstupu dítěte do ústavu?
Abych poodhalila odpovědi na tyto otázky navštívila jsem výše zmíněná zařízení a vedla rozhovory
s jejich pracovníky. Položila jsem jim šest základních otázek, které jsem rozvinula o další individuálně
dle odpovědí pracovníků. Těmito rozhovory jsem chtěla potvrdit své hypotézy. Rozhovory se
uskutečnili
v první polovině roku 2007. Cílem těchto rozhovorů bylo zjistit jakých negativních projevů si všimli
pracovníci ústavů u dětí, při vstupu do ústavů. Jak dlouhá je podle nich adaptace dítěte na ústav. Co
podle
nich pomáhá při zmírňování negativních projevů při vstup do ústavu u dětí.
Potvrdili se obě mé hypotézy. Z rozhovorů vyplynulo, že hypotéza o nepříznivých
reakcích na vstup do ústavních zařízeních je pravdivá a přes veškerou snahu personálu
k ní dochází.
Pracovníci obou ústavů potvrdili, že pokud se dětem při vstupu do ústavu věnuje
zvýšená pozornost a péče, bývají nepříznivé projevy v chování dětí méně výrazné.
Z rozhovoru i kasuistik, které jsem v práci uvedla, lze vypozorovat příznaky uvedené
v teoretické části práce a to jak deprivační, tak PTSP. Tyto příznaky se prolínají a nelze
je dobře od sebe oddělit. Což je pochopitelné už z hlediska toho, že samotná deprivace
je trauma. Samotný vstup do ústavu se pak nápadně podobá traumatické události, která
vyvolává PTSP. Je to událost pro dítě nepochopitelná a jeho silami neovlivnitelná.


