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doktorka Zubatá nám to pěkně zavařila
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Rozhovor s vedoucí OSPOD Věrou Ptáčkovou v Lanškroune o tom, co u ní čeká zájemce o pěstounskou péči
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Geny nepředěláte
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postarat? Většina lidí chce spí.
se dítě mladší,
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Minirozhovor s Lenkou éprtovou,
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která s manželem přijala do pěstounské péte ke svým dvěma synfim postupně WS ťtyři děti a do

Samozřejmě má budoucí
pěstoun možnost si vybrat,
často v počátcích přicházejí

ť

hostitelské péče sestru posled
nfčhdvou dětí. Celý rozhovor
Jsme přinesli minulé pondělí.

pro blonďatou holčičku ve vě-

ku do jednoho roku. Jdeale o
to, že tyto představy jsou nereálné, takových dětí do pěstouňsképéče moc není. Pokud

nu
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Jaký by měl být "ideální"
pěstoun?
Pěstoun by měl být ureitětrpělivý, což platí u manžela, mně to
moc nejde, obětavý a psychicky
odolný.
Na co by se měl budoucí
pěstoun připravit?
Měl by si uvědomit, že geny
jsou geny, a s tím prostě nic nezmflže. Třeba vSechny naše pňjaté děti nemajfžádnývztahkvěčem, znití, na co přijdou, a při-
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ale žadatelé dostanou náleži-
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VěraPtáčková
l
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tou podporu, jsou většinou
připraveni své původní požadávky změnit. Jsou to v zášadě lidé s touhou poskytnout
dětem lásku a bezpečí domova
a z malé holčičky je pak v zá-

; Lanškroun -V mnoha lidech, věru pětiletý chlapec se zdra
: kteří usilují o pěstounskou
péči, pořád přetrvává představa doktorky Zubaté z filmu
Kolja, která kontroluje, jestli
je v domácnosti se svěřeným
dítětem pořádek.
Je tomu skutečně tak? O

rozhovor jsme požádali mnohem empatictější dámu, vedoucíodboru náhradní ro-

áinné péče Věru Ptáékovou z
] Orgánu sociáhiě-právní
ochrany dětí (OSPOD) Měst-

ského úřadu v Lanškroune.
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Je více zájemců o adopci nebo o
pěstounskou péči?
Více zájemců je o adopci.

Především proto, že dříve ně-

votním postižením, kterého
přijmou a milují. Já tvrdím,
že často stačí těmto báječným

lidem "vložit dítě do náruče" a

zika. Vlastní děti si také ne-

t

Pro jaké děti hledáte nejčastěji
Většinou se jedná o děti ze
sociálně slabých rodin, kde
biologickárodina péči o děti

vybrat, o jaké dítě by se chtěl

na dlouhou trať, aleje potřeba dím jako nádherné řešení pro dám ano, jde ale vždy o indivineustále zvyšovatprestíž pes
tounu. Jsou to lidé, před kte-

velmi malé děti. Ti pro svůj
dobrý vývoj nejvíce potřebují

duální posouzení každého
jednotlivce a konkrétní situacé. Například, pokud dosta
nete kojence, těžko budete
.chodit do práce

rýmibyměliostatnismekat intéhzívní osobní peci někonezvládla. Dnes už to nebývá z klobouk, a ne je pomlouvat, že ho, kdo zcela nahradí bioloekonomických a bytových
důvodů, ale vůbec z neschop
nosti pečovat o dítě a poskyt
nout mu základní životní po

JI

to dělají pro peníze, případně
spekulovat, na co asi ty děti

gické rodiče. Cítit vůni jedno^ ho člověka, slyšet zvuk jednoho hlasu, vůni domova. Převyužívají. Taky je potřeba dát
velkou podporu pěstounům, a chodná péče u starších dětí
hodně zlepšuje.
Hodně se mluví oprofesionál-

dnívroce. Tohle podle nás nejde

f *

dělat pro penfce

Je pěstoun tedy spíš profeslona), nebo především po-

uvažuji, protože mám malé děti.

Můžu nějak pomoct?

die?

Určité neváhejte. Je více

padě,žejde o situaci, kdy je
, možností, jak pomáhat. Jed
zřqjme, že se dítě bude vracet T nou z možností je tzv. hosti
d.obiologickérodiny.Dítěse telskápéĎe,kdysidětizdět^

,-'

vytrhne na chvíli z pro něho
nezdravého prostředí a jeho

ského domova můžete brát na

Jedná sec pěstouny, kteří .

dobu (nejdéle jeden rok), než
bude rozhodnuto o jeho dalsim osudu. Dítě pak může být
např. osvojeno, může jít do
dloiihodobé pěstounské péče,
'nebo zpět k ródiéům. Pře-

úpravu podmínek.
Můžu se stát pěstounkou, i když
nemám vlastní děti, nemám
partnera, nebo naopak žiji s
partnerkou? Můžu mít hypotéku? Můžu dál chodit do práce? f

hostitelská péče vzniká tam,

...

seodítěpostarajínakrátkou rodina má prostor a čas'pro

J

ní. Domnívám se, že je to běh g.chodnóupěstounskoupéčivi- Na všechny otázky odpoví
3.,,.ť.'.'-
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ěftati, kolik peněz je to na hodinu.
Pěstounem m^ste od 6 hodin do
14.30, ale 24 hodin denně a 365

Co když zatím o pěstounstvíjen

^

to se myslím v současné době ' má nezastupitehiou roli v pří-

větší sourozenecké skupiny a nich pěstounech, Ídeřfmajfnahradit kojenecké ústavy

starší děti.
dříve. Když zájemcům podávarné podrobné informace o
Na jedné straně frustrovaní čerozdílech, klienti si více uvěkatele, kteří mají nereálné
domují, že v případě pěstounpředstavy. Na druhé straně děti
štvi bude nutná spolupráce s stafší, menšinového etnika,
biologickou rodinou. Z toho
sourozenci, o které nikdo nejeví
mají někteří obavu.'
zájem. Dá se to nějak změnit?
Když zůstaneme u dlouhodobé
Ráda bych vám řekla, že
pěstounské péče. Může si člověk vímjak, ale tak to bohužel ňe;

možná i rodina bude podezfrat, že
to dělá pro penfzs. Ale ((oporučlta
bych takovým lidem, aby si spo-

.'I

náhradní rodiče?

Tak to prostě je
Dá se pěstounství dělat pro
peníze?
Budoucí pěstoun by měl být
připravený na to, že ho okolí, a

DĚTI v pěstounské péči. Foto: Deník

můžeme dopředu vybrat.

kteří žádali o pěstounskpu péči, ale v podstatě sejednaloo
třeby. Často jsou to děti týíaskrytou adopci. Zatímcona
ne, zanedbávané,.zdravotně
osvojení by čekali dlouhou
dobu, dopěstounsképéčetiylo . postižené. VeUíý problém jsou
možno většinou získat dítě

znánf nebo omluvu éekat nBlze.

oni najednou zapomenou na
svépůvodní představy a jdou V';
do toho přes to,žejsĎujim samozřejmě sdělena všechna ri-
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víkendy, prázdniny, oslavy

povolit. Chce to pevné hranice a o

všem mluvit I o tom, že jsou z
'dětského domova, že (lěkcteje

kde má vaše dítě kamaráda z

dětského domova, nebo při
akcích pro veřejnost v zařizenich pro děti, siproštěs ně-

máma a táta. S víkem nabalovat

to, pročse o ně nemohli starat.

Právě v tom vidím tu profesiona-

kterýmž dětí "padnetedo

Ntu.

(zun)

A

se k ntm chovat Ale to neznáme-

najím z lítosti, ffím si prosty, vše

narozeninápod. Častotato

oka".

Pěstoun musí být Jak rodié, tak
profesionál. Nerrfto stejné jako u
vlastních détf. Tyhle dětí ma(f něco za sebou a podle toho Je třeba
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