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

Co bych měl
jako pěstoun

splňovat?
Zajímají Vás další informace
o náhradní rodinné péči?
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

„Pěstoun musí umět pracovat
s hranicemi, o kterých se mluví
na přípravě. Začal jsem to brát
vážně, až když jsem si uvědomil,
že ke mně přijde dítě.“

Najdete je na: www.pravonadetstvi.cz

pěstoun Petr

Pěstoun nemusí být superman,
ALE…

Která vlastnost je podle pěstounů
důležitá?

Pěstoun by měl být hlavně člověk. A všichni víme, že člověk nemusí být nutně
superman. Měl by vědět, co od sebe může očekávat (co na sebe naložit a přitom
se nesložit). Pěstoun může být schopen postarat se o několik dětí najednou, ale
na druhou stranu je skvělé, postará-li se třeba jen o jedno. Nejde o kvantitu, ale
o kvalitu.

Pěstoun by měl být trpělivý, laskavý, pohotový… Výčet vlastností, které by pěstoun
měl mít, by byl opravdu dlouhý a zřejmě i dost proměnlivý ve vztahu k dítěti, jež
má v pěstounské péči. Proto žádný takový výčet není možné považovat za konečný.
Pěstouni často sami říkají, že nejdůležitější je být jistým způsobem přizpůsobiví
a kreativní, aby byli schopni reagovat na každodenní různorodost situací.

Je dobré znát vlastní hranice

Na pěstounství nebudete sami –
podpůrná síť služeb

Pěstoun by měl v první řadě vidět potřeby dítěte. Nicméně umět znát své hranice je
dovednost, která právě dětem pomůže nejvíc. Stejné je to s uvědoměním si, jakému
dítěti dokáži pomoci. Tedy jde o věk, pohlaví, etnikum, počet přijatých dětí či jejich
zdravotní stav. Toto všechno je nutné pečlivě zvážit i s ohledem na své zázemí, postoje v rodině, u přátel, v místě bydliště apod.

Co je dobré vědět?
• Věkem by měl být pěstoun blízký věku rodičovskému.
• Pěstouny se mohou stát manželé, ale stejně tak samotný muž či samotná žena.
Pokud nejsou partneři sezdáni, bude žadatelem o pěstounskou péči pouze jeden
z nich, ale přípravami na roli pěstouna projdou oba.

Zájemce o pěstounskou péči by si měl uvědomit i fakt, že jeho život se tím, že bude
pěstounem, stane tak trochu veřejným. Do jeho života vstoupí v jednu chvíli celá
řada odborníků, přibydou povinnosti, které do té doby pro něj nebyly běžné, jako je
komunikace s rodiči dítěte, úřady, soudy atd.
Pěstoun však na nic není sám.
Pomoc se mu nabízí v podobě
doprovodné organizace, sociálně-právního a výchovného poradenství a dalších služeb k zajištění potřeb dítěte i pěstouna samotného.

• Pěstoun by měl být sociálně i ekonomicky soběstačný se stabilním zázemím v bydlení a rovněž jistým zázemím v rodině či u přátel.
• Může běžně pracovat, pokud mu práce dovoluje zajistit péči o dítě.
• Zdravotní stav pěstouna by měl být takový, aby se byl schopen o dítě postarat bez
výraznějších problémů – k rizikovým faktorům patří i vážnější onemocnění, a to
hlavně z hlediska možných dalších ztrátových traumat dítěte, např. při dlouhodobé hospitalizaci pěstouna.

Chcete vědět více o procesu posuzování, zda jste vhodní být náhradními
rodiči? Přečtěte si materiál Kdo se může stát náhradním rodičem? Kritéria
odborného posuzování pro zájemce o náhradní rodinnou péči, který nalez
nete na: www.pravonadetstvi.cz.

