
 

 

Přílohy:   

1. Rozhovory se sociálními pracovnicemi OSPOD 

2. Novinové články Litoměřického deníku z let 2006-2010 

3. Rozhovory s pěstouny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rozhovor se sociálními pracovnicemi na OSPOD 

Zajímalo mne s jakými problémy nebo obecně záležitostmi se obracejí pěstouni na pracovnice 

OSPOD. Uvádím dva rozhovory, neboť odpovědi byly velmi podobné, pravděpodobně 

ovlivněné vzájemnou spoluprací na jednom oddělení. 

1. S jakými problémy se setkáváte nejvíce? V jakých záležitostech se na Vás pěstouni 

obracejí?  

Aneta: Nedá se specifikovat, že by se nějaký problém vyskytoval častěji. Je to individuální. 

Pravděpodobně v období puberty je to lhaní, drobné krádeže, toulání. Pěstouni přijdou, až 

když si s problémem nevědí rady. 

Beata: Když už má rodina více problémů a neumí je už sama řešit, mezi členy rodiny jsou 

hádky a narušené vztahy, tehdy přijdou žádat pomoc. 

2. Zkušenosti s řešením těchto problémů? 

Aneta: Pokud se vyskytují, řeší se ve spolupráci s kurátorem pro mládež, návazně zasíláme 

do Poradny pro náhradní rodinnou péči, v závažnějších případech na probační a mediační 

program, středisko výchovné péče. 

Beata: Snažíme se je nakontaktovat s poradnou pro náhradní rodinnou péči, případně 

využít služeb psychologa nebo manželské poradny. 

3. Váš názor na možnost nápravy, a zda si myslíte, že tyto problémy mohou pěstouni 

zvládat, jako by byli rodiči? 

Aneta: V našem případě je většina pěstounských rodin příbuzenských. Problémy, které se 

vyskytují hlavně během dospívání a puberty, prarodiče těžko zvládají. Děti nemají 

nastavena žádná pravidla. Prarodiče pomoc odborníků ve většině případů odmítají, 

problémy bagatelizují. 

Beata: Při pěstounské péči příbuzenské, která převažuje, je snaha nebudit na venek špatný 

dojem, snaží se řešit problémy sami. Neradi problémy prezentují, berou to jako vlastní 

selhání a náprava začíná až naší vlastní intervencí v rodině. Snažíme se navázat kontakt. 

 

 



 

 

4. Myslíte si, že za tyto problémy může to, jak tyto děti mnohdy prožily část svého 

života? 

Aneta: Ano, je to možné. 

Beata: Ano, je to jedna z variant. Záleží na různých faktorech jako na věku dítěte, jak 

dlouho bylo v disfunkční rodině, jak rychle navazuje emoční vztahy, jak se sžilo 

s pěstounem atp. 

5. Jaký je zájem o pěstounskou péči v poslední době? 

Aneta: Zájem je zvýšený a to zejména v rodinách, kde již nějaké dítě v pěstounské péči je. 

Daří se umístit do pěstounské péče i děti jiného etnika. 

Beata: Zájem je zvýšený, ovšem máme také proškolené pěstouny v PP, kteří bohužel nejsou 

vhodní pro konkrétní dítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Novinové články Litoměřického deníku z let 2006-2010 

Litoměřický deník  -  29.12.2006 

Pěstounských rodin je v současné době v okrese pětatřicet. V letošním roce však přibylo k 

těmto náhradním rodinám pouhé jedno dítě. 

Novinkou, která vešla v platnost ve druhé polovině letošního roku, je takzvaná péče na 

určitou dobu. "K adopci mohou dát rodiče dítě až po šesti týdnech od jeho narození. Poté však 

putuje do kojeneckého ústavu či zařízení rodinného typu Klokánek. Této cesty může být 

miminko nyní ušetřeno," vysvětluje Simona Barčíková z oddělení náhradní rodinné péče na 

Městském úřadu v Litoměřicích. 

Tu velice těší, že o zmíněnou péči již projevil zájem jeden pár. "Pro dítě je pochopitelně 

mnohem lepší péče těchto lidí, než jej nechat vláčet po různých zařízeních," tvrdí Barčíková. 

V současné době je stále větší zájem o osvojitelskou péči neboli adopci. Ačkoliv podmínky 

pro získání dítěte jsou složitější než u pěstounů, protože potencionální rodiče musejí splnit 

více kritérií, která se týkají věku, zdravotního stavu či ekonomické situace, větší uzavřenost 

takovéto rodiny je rozhodující. 

"K tomuto kroku přistupují většinou lidé, kteří nemají možnost mít své vlastní děti a touží se 

stát rodiči. V případě adopce totiž není možný kontakt s biologickými rodiči dítěte," uvádí 

Barčíková s tím, že letos byly k adopci na Litoměřicku umístěna dvě děvčátka. 

"U pěstounů je tomu jinak. Tam mohou biologičtí rodiče dětí do jejich života v náhradní 

rodinné péči zasahovat. V těchto případech se pěstounské rodiny obávají možného návratu 

dětí ke svým původním rodičům. Je to pro ně velký strašák," podotýká odbornice. 

Po podání žádosti o přidělení dítěte na něj mohou jeho noví rodiče čekat i několik let. 

Rozhodujícími faktory jsou náročná kritéria, podle kterých si rodiče dítě vybírají. 

"Pokud u nich převládá například obava z jiných etnických skupin, zejména romské, je to 

samozřejmě složitější. Když požadavky nejsou nijak zvlášť náročné, může takový pár získat 

dítě třeba i do roka," poznamenala Barčíková. 

Takovou zkušenost má i Luděk Šantora, ředitel Dětského domova v Dlažkovicích, kde 

romské děti žijí. "Jsem tady již přes třicet let a za tu dobu se podařilo úspěšně umístit do rodin 

pouze dvě nebo tři děti," sdělil již dříve ředitel. 

Nejpočetnější pěstounská rodina na Litoměřicku čítá pět dětí. "Velké pěstounské rodiny již 

patří minulosti," uvedla Barčíková. Na maximálním počtu pěti dětí se podle ní shodují i 

psychologové. 

V okrese jsou nejen rodiny, v nichž mají pěstouni pouze děti z dětských domovů, ale i takové, 

kde tyto děti žijí společně s biologickými dětmi svých pěstounských rodičů. 

 

 



 

 

Rok 2006 

Jako v ročnících minulých i letos proběhne několik divadelních kusů, jimiž se představí deset 

ochotnických souborů našeho kraje – pořadatelské HHD, Li-Di – Litoměřice, Pik-Art Úštěk, 

Rádobydivadlo Klapý, DS Scéna Libochovice, Nové divadlo Mělník, DS 4 pod peřinou – 

Teplice, DS Karel Čapek – Děčín, DS Černá ovce – Radotín, DS Počerníčci Horní Počernice 

a zahajovat bude Sváťovo dividlo. 

Divadelní soubory dospělé, ale i dětské, s letitou tradicí, ale i nověji založené. Stejně tak 

žánrová škála je pestrá – od hudební pohádky, veršované frašky, přes hořkou komedii, 

Čechovovy aktovky až po psychologické drama či příběh až hororově laděný. 

 

Divadelní benefiční festival zaštiťuje svou patronací režisérka, scénáristka, hudebnice a také 

„náhradní" matka dvou osvojených dětí Alice Nellis, která je patronkou Centra pro NRP. 

Náhradní rodinná péče je forma péče dítě, které je vychováváno jinými než biologickými 

rodiči, tzv. „náhradními" rodiči. Není to forma neznámá, ale také není vždy jednoduchá. 

Možná ne každý si uvědomí, že děti v NRP mají častěji problémy ve škole – poruchy učení, 

pozornosti, mívají narušený či opožděný vývoj, problémy v kolektivu apod. 

V roce 2006 bylo založeno nynější Centrum pro NRP s úmyslem pomoci rodinám s dětmi v 

osvojení (adopci) a pěstounské péči, které od té doby podporuje rodiny od samého počátku 

přijetí dítěte až do jeho dospělosti. Kromě poradenství nabízí Centrum pro NRP i další služby, 

vzdělává nejen osvojitele a pěstouny, ale také odbornou veřejnost, organizuje skupinová 

setkání náhradních rodičů, víkendové pobyty, zajišťuje asistenci ve školách, doučování dětí 

aj. 

 

Podpořit výše zmíněné snahy a pomoci dobré věci napadlo principála HHD Romana 

Munčinského před více než dvěma lety, kdy s Centrem pro NRP započala spolupráce při 

organizování 1. Divadelní benefice, jejíž výtěžek byl tehdy určen na sportovní potřeby a další 

vybavení pro děti v „náhradních" rodinách. Zdařilý počin dal podnět k uspořádání 2. ročníku, 

který byl více než dvojnásobně úspěšný a pomohl rodinám financovat např. školné pro děti v 

uměleckých a jazykových školách, volnočasové aktivity sportovního charakteru, skauting 

apod. Nečekaný výtěžek 56 tisíc korun velice mile překvapil a jen podpořil již započatou 

tradici. 

 

„Cílem benefičního divadelního festivalu je zviditelnit problematiku náhradního rodičovství a 

ocenit práci rodičů, kteří pomáhají opuštěným dětem a zároveň prostřednictvím amatérských 

souborů přiblížit veřejnosti divadlo a v neposlední řadě pobavit diváky" uvádí Margita 

Šantavá, vedoucí Centra pro NRP v Litoměřicích. 

Vytyčený cíl se bezesporu daří plnit a baví se dospělí diváci i děti. Ve stejném duchu bude i 

letošní 3. ročník, na který se už těší po předchozích veskrze pozitivních zkušenostech 

zasvěcení účastníci ať už z řad diváků či účinkujících. 

 

Výtěžek 3. Divadelní benefice je plánován na podporu vzdělávání dětí v osvojitelských a 

pěstounských rodinách – na službu doučování. 



 

 

Jak již bylo zmíněno, děti přicházející do náhradní rodinné péče mají častěji problémy ve 

škole, trpí  poruchami učení, pozornosti, mohou mít potíže s navazováním vztahů, mají nižší 

sebevědomí aj. Do pěstounských rodin jsou přijímány i děti se zdravotním postižením. 

 

Poptávka po službě doučování vzešla od samotných rodičů, kteří postrádali pomoc s řešením 

výukových problémů dětí. Škola přináší mnohdy složité situace a každodenní příprava do 

školy bývá nejen časově velmi náročná. Služba doučování probíhá od roku 2007 a ročně ji 

využívá více než čtyřicet dětí, kterým pomáhá zlepšit školní výsledky, zmírňuje výukové 

problémy, zkvalitňuje spolupráci se školou, motivuje děti ke vzdělání, posiluje jejich 

sebevědomí a šance na budoucí profesní uplatnění. Velkou vzpruhou je také pro rodiče, 

kterým odlehčí s plněním části povinností a starostí, které převyšují běžný standard. 

 

Doučování je služba dlouhodobá,  pro rodiny bezplatná a pro děti opravdu potřebná, a proto si 

zaslouží podporu. Nyní se nabízí příležitost, kdy můžete pomoci a ještě se přitom výsostně 

pobavit. 

Autor: Redakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.5.2007 

Pěstouni z Litoměřicka nacházejí pomoc v Poradně pro náhradní rodinnou péči. 

LITOMĚŘICKO - Dvacet z pětatřiceti pěstounských a osvojitelských rodin na Litoměřicku 

projevilo v minulém roce zájem setkávat se a předávat si zkušenosti. Právě jeden 

rok činnosti má za sebou Poradna pro náhradní rodinnou péči v Komenského ulici v 

Litoměřicích. 

Podporuje následnou péči o adoptivní a pěstounské rodiny a nabízí jim pomoc rodinných 

psychoterapeutů. 

„Chodíme sem každý čtvrtek a těšíme se na každé setkání,“ říká Olga Zieglerová z Litoměřic, 

maminka osvojených pětiletých dvojčat. „K našim dvěma dětem jsme si chtěli jedno osvojit. 

Přišlo nám to smysluplné. To, že jsme si nakonec vzali dvojčata, je náhoda. Marušku a 

Šimona máme již rok a půl a jejich pokroky nám dělají radost. S manželem proto uvažujeme 

ještě o dalším osvojeném dítěti,“ svěřuje se mladá žena. 

„Šli jsme do osvojení s elánem a nasazením. Nejvíc mě překvapilo, že to nebylo hned takové, 

jak jsem si představovala. Než se děti dostanou člověku do srdce, nějakou dobu to trvá,“ 

vzpomíná Olga Zieglerová. 

Náhradní rodičovství přináší jiné problémy než rodičovství biologické. Řada náročných 

situací, které při výchově vznikají, může být nad síly náhradních rodičů. Jsou rodiny, které se 

pod vlivem těchto narůstajících problémů rozpadnou a dítě se ocitá zpátky v ústavu. 

„Takovým situacím se snažíme předcházet prevencí, odbornou pomocí, informacemi, 

podporou a pochopením do hloubky problémů,“ vysvětluje Margita Šantavá, vedoucí Poradny 

a matka čtyř osvojených dětí. „Náš program totiž představuje dlouhodobou a systematickou 

pomoc, která přijetím dítěte do rodiny teprve začíná,“ dodává. 

Pracovníci Poradny připravují zejména skupinová setkání, zážitkovou a rodinnou terapii, 

poradenství, semináře, arteterapii, víkendové pobyty pro rodiny nebo doučování dětí v 

náhradní rodinné péči. 

Až do konce měsíce budou v Salva Guardě vystaveny fotografie Nadačního fondu Rozum a 

Cit, nahlédnutí do života pěstounských rodin očima Jana Voběrka, který ke svým třem dětem 

přijal dalších šest. „Neustále zápasíme s problémy genetickými i výchovnými. Uvědomili 

jsme si, jak obrovskou zodpovědnost máme při výchově dětí,“ dodal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.12.2007 

Litoměřice - Na Městském úřadě v Litoměřicích bylo v neděli dopoledne živo. Probíhalo 

tu tradiční předvánoční setkání pěstounských rodin. 

„Chceme si s nimi posedět a popovídat. Součástí programu je výroba vánočních ozdob a 

gelových svíček, po společném obědě pak návštěva divadelního představení pro děti,“ 

prozradila ještě před začátkem setkání Simona Barčíková, pracovnice náhradní rodinné péče z 

litoměřického odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Jsme rádi, že město Litoměřice tato 

setkání finančně podporuje,“ poznamenala. 

Jednou z osmi rodin, které se setkání účastnily již potřetí, byli manželé Zieglerovi z 

Litoměřic. „Přijmout do rodiny děti, které neměly v životě štěstí být se svými biologickými 

rodiči, a dát jim lásku, nám připadá smysluplné,“ říká Olga Zieglerová. „Ke svým dvěma 

dětem jsme si vzali ještě tři další, takže teď máme doma děti ve věku od tří do deseti let. 

Funguje to skvěle, protože manžel s jejich výchovou a v domácnosti hodně pomáhá,“ směje 

se Olga Zieglerová, která přiznala, že do budoucna uvažují s manželem ještě o přijetí dalšího 

dítěte do rodiny. 

Ke svým třem dětem si vzali ještě další čtyři děti do pěstounské péče i manželé Culkovi z 

Terezína. 

„Svoje děti jsme mít nemohli, proto jsme se rozhodli, že si k sobě vezmeme děti, abychom 

měli pro koho žít a abychom jim připravili lepší život, než který by je čekal v dětském 

domově,“ přiznala na setkání Antonie Šimková ze Štětí, která si vzala děti do pěstounské 

péče, když jim bylo zhruba 3 a 4,5 roku. 

„Bylo mi tenkrát jedno, jaké děti dostaneme, jen když už je budeme mít doma. Sama 

pocházím z velké rodiny. Žít bych bez nich nedovedla,“ řekla upřímně.  

Manželé Kotkovi ze Snědovic a také Marcela Procházková z Mladé tu řekli, že se v životě 

ocitli v situaci, kdy stáli před rozhodnutím, zda se postarají o svá vnoučata. 

„Dostali jsme se do situace, kdy naše vlastní dcera po porodu těžce onemocněla a nebyla 

schopna se o svého syna postarat,“ svěřila se Alice Kotková. 

„Chlapec má vysoké IQ, je mu osm let, ale už chodí do 4. třídy, na matematiku do 5. třídy. Z 

toho občas vyplývají drobné problémy. Jsme ale v pravidelném kontaktu s psycholožkou. 

Potýkáme se jen s tím, že je náš vnuk hyperaktivní, takže někdy se cítíme vzhledem k našemu 

věku unaveni, ale navzájem jsme si s manželem oporou a dodáváme si energii. Jinak by to ani 

nešlo,“ dodala žena s láskou. 

 

 

 

 



 

 

3.2.2009 

Litoměřice - Poradna pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích hledá dobrovolníky z 

Roudnice nad Labem, Štětí a okolí pro aktivity s dětmi v rodině s pěstounskou péčí. 

„Rádi bychom oslovili ty, kteří by chtěli dát těmto dětem část svého volného času, jenž 

by mohli společně trávit hrami, výlety, povídáním, návštěvou kulturní akce nebo sportem,“ 

říká Monika Marková z poradny. 

Rodiny s NRP přijímají často velké sourozenecké skupiny nebo děti s postižením. Výchova a 

péče o ně bývá náročná a na potřebný odpočinek již rodičům nezbývá čas. 

Projekt dobrovolnictví pomůže nejen dítěti, ale i rodině, protože dobrovolník rodině tzv. 

„odlehčí“. Rodiče získají prostor, aby mohli načerpat nové síly a měli opět z čeho dávat. 

„Velice si vážíme těch, kteří rodinám s NRP již svou spolupráci nabídli a jsou aktivně 

zapojeni. Na projektu dobrovolnictví spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Ústí nad 

Labem. Díky této spolupráci můžeme dobrovolníkům nabídnout potřebná školení a zázemí. 

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, chcete se stát dobrovolníkem, nebo chcete projekt 

nějakým způsobem podpořit, neváhejte a kontaktujte přímo mne na tel. 737 903 843 nebo e-

mail: Markova@seznam.cz nebo přijďte do Poradny pro náhradní rodinnou péči do Teplické 

ulice č. 3 v Litoměřicích,“ dodala Marková. 

11.10.2009 

Podpořený projekt „Šance pro novou rodinu“ je určen dětem vyrůstajícím v pěstounských 

rodinách. Jeho hlavním cílem je pomoci dětem a mládeži v náhradní rodinné péči, překonat 

jejich sociální znevýhodnění a zjednodušit jim začlenění do běžné občanské společnosti. 

Centrum pro rodinu Terezín bylo Nadací podpořeno jako jedna ze 34 nestátních neziskových 

organizací tohoto typu, jimž bylo v Čechách věnováno celkem 6,25 milionů korun. Dalších 

3,75 milionů korun rozdala Nadace na Moravě. 

„V tomto projektu, který začne v roce 2010, budeme realizovat různé aktivity. Doučování 

dětí, asistenci při školním vyučování, osobnostně rozvojovou skupinu, dobrovolnické aktivity 

a terénní sociální práce ve formě doprovázení,“ říká Margita Šantavá, vedoucí Centra pro 

rodinu Terezín. 

Peníze ze stejné nadace získalo Centrum již v loňském roce. „Letos je do projektu zapojeno 

18 dětí na doučování, jednomu dítěti je poskytována asistence při vyučování, osobnostně 

rozvojovou skupinu navštěvuje 8 dětí, dobrovolníci spolupracují se třemi dětmi a doprovázení 

probíhá ve třech rodinách, které mají dohromady 10 dětí,“ počítá Michaela Andrlíková, 

koordinátorka projektu. 

Centrum pro rodinu Terezín je jediná nezisková organizace v Ústeckém kraji, která poskytuje 

služby pěstounským rodinám. „Cílem naší činnosti je nabídnutí odborného zázemí rodinám, 

poskytování dlouhodobé pomoci a doprovázení rodin od přijetí dítěte do rodiny až do jeho 

dospělosti,“ dodává Margita Šantavá. 



 

 

15.10.2009 

Litoměřice - Centrum pro rodinu Terezín opět rozšířilo své služby, jež mají pomoci 

rodičům s adoptovanými nebo do pěstounské péče svěřenými dětmi. V současné době 

nabízí již patnáct způsobů, jak ulehčit osvojitelským rodinám často náročnou péči o 

svěřené děti. 

Společně řeší rodinné problémy 

Působnost Centra zasahuje celý Ústecký kraj a zájem o jeho služby se zvyšuje. Služby 

pravidelně využívá kolem padesáti rodin. 

„Není pochyb o tom, že náhradní rodičovství doprovází specifické problémy. Děti často 

přicházejí do rodin ze špatného sociálního prostředí. Proto počáteční radost rodičů ze získání 

dětí do péče často vystřídají pocity bezmoci, únavy a jistého zklamání,“ popisuje hlavní úskalí 

pěstounské a adoptivní péče o děti vedoucí Centra a matka čtyř adoptovaných dětí Margita 

Šantavá. 

Jak nám vysvětlila, v Centru se snaží skupinově i individuálně s rodinami tyto problémy řešit. 

„Náš program odborné pomoci představuje dlouhodobou, komplexní a systematickou pomoc, 

která nekončí přijetím dítěte do rodinné péče, ale doprovází rodinu s dětmi až do dospělosti,“ 

vysvětluje Margita Šantavá. 

Mezi nové služby Centra patří například doprovázení rodin. Jedná se o terénní službu, která je 

v ČR dosud málo rozšířená. Sociální pracovnice tráví určitý počet hodin v rodinách a pomáhá 

rodičům najít řešení problémových situací. 

Nabízejí komplexní a dlouhodobou péči 

Další bohatě využívanou službou Centra je doučování, které oceňují především rodiny se 

školou povinnými dětmi. S učením a studiem svěřených dětí jim individuálně pomáhají 

studenti pedagogických škol. Některé děti využívají i asistenci při školním vyučování. 

Třetí novou a velice oblíbenou službou je pořádání výletů s dobrovolníky. „Neobyčejně 

obyčejné výlety jsou u dětí velmi populární. Vyráží během nich společně s dobrovolníky ven 

bez rodičů a ti si mohou zatím odpočinout. Samozřejmě dobrovolníky jsou vždy spolehliví a 

odborně proškolení lidé, se kterými si rodiny vytvářejí vzájemná přátelství,“ říká asistentka 

projektů Centra pro rodinu Terezín Lenka Mašková. 

S všestrannou péčí centra jsou spokojeni i sami klienti. „Je nás doma sedm, od roku 1996 

jsme si osvojili pět dětí. S Poradnou pro náhradní rodinnou péči jsme začali spolupracovat 

před dvěma lety a od samého začátku jsme byli velmi povzbuzeni. Získali jsme tu užitečné a 

praktické rady a hlavně jsme přestali být sami. Zjistili jsme, že naše problémy nejsou dány 

naší rodičovskou neschopností, ale že se s nimi potýkají i další rodiny. Dnes jsme součástí 

projektu doprovázení. Je lepší, než jsme očekávali. To samé platí i o doučování, které nám 

poradna zprostředkovala. Jsme rádi, že jsme její součástí a děkujeme,“ svěřila se jedna z 

náhradních rodin. 



 

 

8.10.2010 patronka poradny Centrum pro rodinu Terezín z tisku Deník Litoměřicka 

Ve středu se jí stala scenáristka a režisérka Alice Nellis. Ta při této příležitosti ocenila práci 

poradny a zamyslela se nad podobností svého osudu s životem vedoucí poradny Margity 

Šantavé. Obě ženy mají doma adoptované děti. 

„Práce Poradny pro náhradní rodinnou péči, komplexnost jejích služeb a především osobní a 

srdečný přístup Margity Šantavé, zakladatelky a vedoucí poradny, mne naprosto nadchly. 

Jsme ženy s podobným životním osudem a nyní i se společným cílem – posílit povědomí o 

náhradním rodičovství u široké veřejnosti a náhradním rodinám usnadnit jejich fungování,“ 

uvedla Alice Nellis. 

Ocenila zejména komplexnost péče poradny, která se zaměřuje na doprovázení rodin od 

samého počátku přijetí dítěte do rodiny, až po jeho dospělost, vzdělávání osvojitelů a 

pěstounů, odborné veřejnosti, podílení se na legislativních změnách.„Ráda bych, aby se o 

NRP vědělo více a aby se na veřejnost dostaly nejen odstrašující nebo skandální případy, ale i 

příběhy, které jsou možná mnohem obyčejnější, ale neméně důležité. Nejde o to NRP chválit 

nebo s ní někoho děsit. Je důležité, aby začala být brána jako něco přirozeného, co má svá 

pravidla, možnosti a případná úskalí, ale co je stejně cenné, zavazující a přitom naplňující 

jako biologické rodičovství,“ říká patronka. 

 

Alice dobře ví, o čem je řeč: 

„Já sama mám dvě adoptované děti, a proto vím, že vytvořit náhradní rodinu není 

samozřejmost, ale hledání a nikdy nekončící proces. Věřím v to, že každé dítě má právo na 

rodinu a že stát se náhradním rodičem je plnohodnotná forma rodičovství. Zároveň ale věřím 

tomu, že by na to měl být člověk dobře připraven. I proto jsem se rozhodla podpořit poradnu, 

která nabízí rodinám komplexní pomoc od přijetí dítěte do rodiny až do jeho dospělosti.“ 

 

Její příběh je pro poradnu přínosem 

Margita Šantavá, vedoucí Poradny pro NRP a osvojitelka čtyř dětí o partnerství s patronkou 

říká: „Alice a její životní příběh je pro naši činnost velkým přínosem. Adoptováním dvou dětí 

se ocitla tváří v tvář stejným problémům jako řada rodin, se kterými spolupracujeme, umí se 

vcítit do jejich životních situací. Je spolu s námi na stejné lodi, a to je pro mnohé stávající 

nebo možná i potenciální klienty motivující.“ 

 

Rodiny se s Alicí Nellis budou moci seznámit osobně během víkendových vzdělávacích 

pobytů na téma NRP, nebo během besed o dané problematice, na nichž patronka přislíbila 

svou účast. 

 

O tom, zda sama se svou rodinou využije některé ze služeb Poradny pro NRP, Alice Nellis 

říká: „Když bude potřeba, tak určitě. Vychovávat děti není nikdy jednoduchá záležitost. 

Myslím, že i biologičtí rodiče jsou občas s rozumem v koncích. Je dobré vědět, na koho se 

obrátit. Normálně hledá člověk radu u kamarádů nebo třeba u rodičů, sourozenců. Odborník 

s léta zkušeností a užitečným odstupem má však často mnohem větší šanci daný problém 

pochopit a navrhnout řešení. Mnohdy je mnohem jednodušší promluvit si o svých problémech 

s někým, kdo do vašeho života nepatří,  a tudíž ho vidí objektivně a bez zbytečných emocí.“  

 



 

 

Rozhovory s pěstouny 

Anna 

Anamnéza: matka 42 let, prodavačka, tč. Rodičovská dovolená, otec 48 

let, pracovník v zahraniční firmě, 3 děti vlastní z toho dvě dcery 

vdané, doma tedy jeden vlastní syn 15 let, dvě děti v pěstounské 

péči kluk 15 let a kluk 3 roky lehká mozková disfunkce /nejsou to 

sourozenci/, bydlí ve městě 3+1, není to příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                   

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

O NRP jsme se dozvěděli od cery, která pracovala v klokánku. Občas 

nám vozila děti domů na návštěvu. Jednou nám přivezla chlapce, který 

byl v zařízení s mladším bratrem a rozdělili je. A tím to všechno 

začalo, přišel Tomáš ve věku 12ti let. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

U tohoto chlapce to bylo jednoduché, neboť byl svým chováním 

neumístitelný do rodiny. A proto od podání žádosti to trvalo 4 

měsíce, než rozhodl soud. Ještě jsme si vzali druhého chlapce 2,5 

roku, kterého nám dcera vozila od miminka. Byl po nějaké době matkou 

předán do dětského domova. Tam to trvalo to umístění 1 rok. 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Rodina chlapce znala, takže nebyl sebemenší problém, náš syn byl 

navíc pro, abychom si chlapce vzali, neboť jsou od sebe věkem necelý 

rok. Pak jsme si vzali druhého a toho všichni také moc dobře 

přijali. Už jen proto, že to je mazánek rodiny jelikož ho všichni 

znali od miminka, školku zatím nenavštěvuje, větší je ve škole 

celkem oblíben. 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                                

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Nevyužily ani nevím, že něco podobného existuje. Nikdo mi nic 

neříkal 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Neměnila bych, znovu bychom s manželem do toho šli. Na náš popud 

jsme známé také inspirovali, kteří se v brzké době stanou též 

pěstouny. 



 

 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                           

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Děti se s naším synem snáší dobře, v učení je to slabší neboť 

chlapcovi chybí některé základy nižších tříd, u nás šel až do páté 

třídy. Chování je stejné jako u vlastního dítěte jen s tím, že mi 

neříká mami ale této. Ten menší nám říká mami, tati, starší chlapec 

si myslím bude mít problém, neboť nemá respekt k dospělým. Ale jinak 

je šikovný na manuální práce a práce se nebojí, rukama se zapojit 

umí. U menšího chlapce se ještě nedá říct, ale je milý. 

 

Blanka 

Anamnéza: matka 52 let, invalidní důchod 3.stupně, otec 56 let, 

dělník, dvě děti v pěstounské péči kluk 15 let a holka 11 let, oba 

romové /nejsou to sourozenci/, bydlí na vesnici v rodinném domku, 

jsou sociálně potřební, není to příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                   

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

Začalo to, že jsme nemohli mít děti – pauza – myslím že jsem o tom 

někde četka a šla na výbor se na to zeptat. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Chtěli jsme i romské děti, na ty se tak dlouho nečeká, obě děti jsme 

měly za pár měsíců bez problémů 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                                

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Rodina úžasná, babičky, sousedi i ve škole všechno bylo dobré. 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Ne a o ničem takovém jsem neslyšela. 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Šli bychom do toho znovu, škoda že jsem tolik nemocná, chtěly bych 

aby z nich vyrostli slušní lidé, jsou oba na zvláštní škole. 

 



 

 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                            

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Biologické děti nemáme, vím, že se o romech říká, že jsou jiná 

mentalita, ale jsou přátelští. Snažíme se, aby z nich byli dobří 

lidé, ale někdy je to obtížní. Máme je rádi, děti za to nemůžou 

v jaké rodině se narodily. 

 

Cilka 

Anamnéza: matka 28 let, vychovatelka v Klokánku, tč. Rodičovská 

dovolená, otec 30 let, pracovník v zahraniční firmě, 1 dítě kluk 

vlastní 2,5 roku,  v pěstounské péči kluk 3 roky, bydlí ve městě 

3+1, není to příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                    

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

Pracovala jsem v zařízení Klokánek, kde to bylo součástí a tam jsem 

byla s touto možností seznámena. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Bylo to velmi komplikované, u Ústeckého soudu to dlouho trvalo. Na 

svěření do péče jsem čekala rok a půl, proběhly tři soudy. Žádala 

jsem ve třech měsících věku dítěte a svěřen mi byl v 17ti měsících. 

Problém dělala sociální pracovnice dítěte. Chtěla ho dát do rodiny, 

která je v registru. 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Vše bylo v pořádku, zatím školku nenavštěvujeme. Rodina ho přijala 

bez problémů. S druhým synem mají krásný vztah, nevidím v tom 

rozdíl. 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Nikdy jsem nic podobného nevyužila. 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Do budoucna budu žádat ještě o jedno dítě. Nic bych neměnila, jsem 

spokojená. 



 

 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                            

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Snad jen že je velmi temperamentní. Nepozoruji rozdíl mezi vlastním 

a osvojeným dítětem. 

 

Dana 

Anamnéza: matka 58 let, důchodkyně, otec 60 let, důchodce   

v pěstounské péči od roku 2000 2 kluci ve věku 15 a 17 let 

/sourozenci/ , bydlí v rodinném domku na vesnici, není to 

příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                   

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

Nemohli jsme mít děti a o náhradní rodinné péči jsme se dozvěděli ze 

sdělovacích prostředků, informace jsme dostali na sociální péči. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Dělali jsme psychologické testy, čekací lhůta asi 1 a půl roku. 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Reakce byla vynikající, příbuzní je přijali velmi dobře. 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Nevyužili, jen jsme chodili do psychologické poradny.  

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Velmi kladně, nic bychom neměnili, doporučuji trpělivost a vřelý 

přístup. 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                        Jak 

se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, přátelství/, 

jací z nich vyrůstají lidé  

Zcela jako jiné děti, jsou slušné a pracovité. 

 



 

 

Eva 

Anamnéza: matka 35 let, pěstounka + práce ve středisku NRP, otec 30 

let, ekonom, dvě děti vlastní holka 9 let + kluk 5 let, dvě děti 

v pěstounské péči kluk 5 let + holka 3 roky, nejsou to sourozenci, 

bydlí v rodinném domě ve městě, není to příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                     

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

O nějaké formě náhradní rodinné péče jsme uvažovali od počátku 

našeho vztahu, kdy nebylo jisté, zda budeme moci mít vlastní děti. 

Postupně jsme zjistili, že narození dvou dětí není dostatečným 

důvodem pro změnu těchto plánů. Důležité pro naše rozhodování bylo 

také seznámení s několika pěstounskými rodinami. Informace jsme 

kromě těchto rodin hledali také v knihách a na internetu. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                      

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Celý proces od podání žádosti do příchodu dítěte trval devět měsíců. 

Proces probíhal plynule, žádné překážky jsme nepotkali a přístup 

všech úředníků byl podporující a vstřícný. 

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

Reakce všech, kteří nás více znají (širší rodina, dětí, přátelé), 

byla spíše pozitivní. Výhrady jsme zaznamenaly jen u lidí, kteří nás 

znali jen povrchně „z ulice“. Ve školce je syn přijímán hezky, 

učitelky se snaží o informovaný přístup, často s námi konzultují co 

je třeba. Nezaznamenali jsme ani negativní reakce od rodičů 

spolužáků.  

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Využívali jsme zčásti již existující služby – např. Střediska 

náhradní rodinné péče, (semináře, konzultace, poradenství). Kromě 

toho jsme sami iniciovali setkávání náhradních rodin, z tohoto 

setkávání se postupně vyvinul samostatný projekt v rámci místního 

rodinného centra a nyní tedy již sami služby pro pěstounské rodiny 

koordinujeme. 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Ano, šli bychom do toho znovu. Myslím, že je třeba, aby si žadatelé 

uvědomili svá očekávání, a také limity. Aby si našli svou podpůrnou 

síť přátel, ale také jiných náhradních rodin a služeb pro pěstounské 

rodiny, aby nezůstávali osamoceni.  



 

 

Účastníme se jako lektoři také příprav pro nové žadatele o PP. Často 

kromě všech ostatních témat (deprivace, teorie citové vazby, 

adaptace dítěte, identita dítěte apod.) zmiňujeme především potřebu 

věnovat dostatek času péči o své síly a o stávající děti v rodině. A 

také upozorňujeme, že nová rodina a dítě si k sobě musí najít cestu, 

vztah obvykle nevzniká ihned a automaticky a je dobré přijímat 

v této cestě své vlastní emoce a nevyčítat si je. 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                           

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Tohle je otázka na mnoho knih a nedá se zodpovědět stručně . 

Všechny naše děti (biologické i přijaté) se snáší dobře, mají se 

rádi a tvoří sehraný tým. Zároveň se občas hašteří, mají své 

konflikty a to bez ohledu na původ. Nicméně v mnoha situacích se 

projevuje, že biologické děti měly svůj start jednodušší. U obou 

našich přijatých dětí vnímáme následky citové deprivace – nejistotu, 

špatnou motivovatelnost, nečitelnost emocí, nízké sebevědomí. Nic 

z toho se neprojeví při vnějším pohledu, ale ve zcela konkrétních 

životních situacích. Obě přijaté děti jsou ještě poměrně malé, a tak 

očekáváme, že se mnohé ještě markantněji projeví např. v pubertě, 

kde se k výše uvedenému přidruží problémy s identitou, vyrovnání se 

s vlastními kořeny a původní rodinou, aj. 

 

Fanka 

Anamnéza: matka-pěstounka 66 let, důchodkyně, otec- pěstoun 61 let, 

důchodce   v pěstounské péči prarodičů od roku 2003 vnuk 14 let let, 

bydlí v rodinném domku na vesnici i s mentálně postiženou dcerou, 

biologickou matkou dítěte, příbuzenská pěstounská péče 

Otázky výzkumu:                                                

Proč se rodiny rozhodly pro pěstounskou péči?                    

První impulz, důvody, jak se o PP dozvěděli, kde hledali další 

informace.. 

Vzhledem k tomu že naše dcera je těžce nemocná i psychicky, ocitla 

jsem se v situaci, kdy jsem se rozhodovala, zda zvládnu péči o 

vnouče. Odešla jsem do předčasného důchodu, abych se mohla o vnuka i 

o dceru starat. Podle znaleckého posudku má dcera i omezení ve 

způsobilosti k právním úkonům. Požádali jsme o pěstounskou péči. 

Jak dlouho trval proces osvojení od podání žádosti do shledání, že 

jsou vhodná rodina pro dítě?                                     

Bylo to jednoduché, nebylo, jaká byla čekací lhůta, byly nějaké 

překážky.. 

Podali jsme si žádost v lednu 2002 a vyhověli nám v únoru 2003, 

prakticky se o něho staráme od narození.  

Jak přijala rodina, nejbližší a případně děti další dítě do 

pěstounské rodiny?                                               

Jaké jsou reakce ve škole, školce, sousedů, známých.. 

U nás na vsi dobrá ani snad nevědí, jakou máme péči, bydlí s námi i 

jeho matka a ta je nemocná, žijeme jako jedna rodina. 



 

 

Využili jste nějakou službu dostupnou k problematice rodin s dětmi 

v pěstounské péči?                                               

Víte o službách, kde jsou, byly Vám nabídnuty nebo sami jste hledali 

případně nějakou svépomocnou skupinu.. 

Nevyužili, chodíme do psychologické  a psychiatrické poradny. 

Jak z odstupem času hodnotíte, že jste se stali pěstouny?                                           

Změnili by jste něco, šli by jste do toho znovu, upozornili by jste 

případné žadatele na něco podstatného.. 

Nevím, jestli bych šla do pěstounské péče ve věku, kdy jsem se 

začala starat o vnuka. Bylo mi už přes padesát, možná dřív, pauza 

ale přeci nedám vnuka do ústavu nebo do domova. 

Jak se díváte na svoje děti v pěstounské péči, svoje biologické děti 

nebo děti v sousedství?                                           

Jak se snášejí, v čem jsou stejní a jiní /studium, chování, 

přátelství/, jací z nich vyrůstají lidé  

Dcera a vnuk se k sobě chovají jako sourozenci, mají hezký vztah.  

 

 

 

 

 

 


