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Příloha č. 2
Doporučený metodický rámec MPSV pro přípravy k přijetí dítěte do
rodiny:
Cílem příprav je:
1. poskytnout žadatelům přístupnou a pozitivní formou dostatek odborných
informací o specifikách náhradní rodinné péče,
2. umožnit žadatelům utvářet si konkrétní představu o budoucím fungování
jejich rodiny v souvislosti s příchodem „nevlastního“ dítěte,
3. získat kvalifikované informace o žadatelích, jejich chování a prožívání
a vyhodnotit je ve vztahu k možnému přijetí dítěte.

Principy příprav:


přípravy vede multidisciplinární tým odborníků s praxí v oblasti náhradní

rodinné péče,


příprav by se měl účastnit sociální pracovník, který bude posuzovat

vhodnost či nevhodnost žadatelů pro zařazení do evidence,


příprav by měl být účasten psycholog, který bude žadatele vyšetřovat

a posuzovat vhodnost či nevhodnost pro zařazení do evidence,


součástí příprav by měla být i práce s žadatelovou širší rodinou, které

se týká přijetí dítěte (účast vlastních dětí na 1 víkendu s programem,
žádoucí i pro osvojitele),


přípravy by měly probíhat ve skupině, jejich součástí mohou být

i individuální konzultace,


účast stávajících náhradních rodičů při přípravách (je přínosem, aby

se příprav účastnili i stávající pěstouni či osvojitelé, kteří mohou sdílet svoje
zkušenosti s náhradní rodinnou péčí v praxi; je důležité, aby byla jasně
vymezena jejich role a témata, ke kterým se vyjadřují),


žadatelé by měli mít možnost vyjádřit se k průběhu příprav a krajské úřady

by měly tuto zpětnou vazbu pečlivě vyhodnocovat,


doporučený rozsah příprav je 48 hodin,
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doporučení realizovat jeden běh příprav pro maximálně 20 osob.

Specifikum - příprava žadatelů na pěstounskou péči na přechodnou dobu
Příprava žadatelů (nebo stávajících pěstounů) na pěstounskou péči
na přechodnou dobu by měla zahrnovat témata jako příprava výše uvedená.
Důraz by měl být kladen na pochopení témat:


smysl pěstounské péče na přechodnou dobu (co všechno znamená pro dítě

a biologické rodiče; je to nástroj pomoci a podpory pro rodiny – umožňuje
původní rodině soustředit se na problémy; je to také možnost pro řešení
krizových situací, kdy dítě nemůže žít se svými rodiči),


kontakt a komunikace s biologickou rodinou dítěte.

Psychologický rámec:


důraz na práci s dítětem (jak reagovat, vysvětlování situace, vytváření

kladně prožívané identity přijatého dítěte),


prohloubení znalostí o dětech se specifickými potřebami,



zpracování vlastních prožitků pěstounů (adaptace na příchody a odchody

dětí, připravenost, reakce vlastní rodiny),


vztahy v pěstounské rodině při PP na přechodnou dobu:



zátěžové situace a strategie jejich řešení,



schopnost přijímat podporu,



informace o síti odborných (podpůrných) služeb v kraji.

Přípravy žadatelů (případně stávajících pěstounů) o pěstounskou péči
na přechodnou dobu by měly probíhat v malé skupině (max. 10 osob)
v doporučeném rozsahu 70 hodin. Základem může být společná příprava
žadatelů o pěstounskou péči a žadatelů, kteří se chtějí stát pěstouny
na přechodnou dobu. V rozšířené části by se přípravy pěstounů na přechodnou
dobu měly dále zaměřit na sebezkušenost žadatelů, prověření interakce
v zátěžových situacích a schopnost spolupráce. Více než v ostatních přípravách
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bude nutné zde zapojit všechny členy rodiny, včetně dětí již v rodině žijících.
zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7271/Metodicke_doporuceni_MPSV_c7.pdf
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