
Pěstounství je IN
O pěstounské péči koluje mno-
ho polopravd, mýtů a nejasných 
informací. Přitom pěstounství dává 
naději na nový šťastný život těm, 
kteří to nejvíce potřebují – dětem, 
které nemají možnost vyrůstat 
u svých biologických rodičů. Pře-
čtěte si autentické příběhy rodin, 
které vědí, co pěstounství obnáší 
a jak je důležité.

Pěstounství je víc než jen 
pečování o dítě

Pěstounství není pro každého, ale 
mnoho z nás se pěstounem může 
stát, především tehdy jsme-li vytr-
valí a dokážeme naslouchat druhým. 
Paní Míša přijala dva chlapce a na roli 
pěstouna má jasný názor: „Pěstou-
ni nejsou odlišní. Musejí však mít 
trpělivost. Umět se vcítit do toho, co 
děti prožívají, co potřebují, musí být 
empatičtí. Je třeba pochopit, proč dítě 
reaguje právě takhle, musí mít zájem 
o jeho historii a uvědomit si, že každá 
negativní reakce s něčím souvisí - se 
vzpomínkou, prožitkem. Pěstoun 
musí být otevřený pracovat s rodin-
nými kořeny dítěte, s jeho historií 
a identitou.“ 
S historií pracuje velmi důkladně 
paní Olga, která sedmiletému Tade-
ášovi tvoří knihu života, aby věděl 
vše o své minulosti. „S přijetím dítěte 
do pěstounské péče přijímáte také 
jeho rodinu, jeho historii. Pokud 
tohle podceníte, může se vám to 
vrátit. Setkala jsem se s tím, kdy dítě 
v pěstounské péči nemá o své původ-
ní rodině mnoho informací. Má své 
rodiče vysněné, moc nechápe, proč 
ho dali pryč. Přesto pro něj nejspíš 
budou navždy ti nejlepší. Když je dítě 
seznámeno s tím, proč se o něj jeho 
rodiče nemohou starat, postupem 
času vše pochopí.“

Nic není překážkou. Ani nemoc.

„Myslím, že i ty nejvíce postižené děti 
mohou najít rodinu. Vidím to u svých 
dvou bývalých kolegyň, které si také 
před rokem vzaly do pěstounské péče 
děti s těžkým mentálním postižením. 
Jedna kolegyně si vzala devítiletou 
imobilní holčičku a druhá zase 14leté-
ho chlapce s autismem a těžkou men-
tální retardací. V domácím prostředí 
a také s velkou podporou speciální 
školy se obě děti neskutečně zlepšily 
a jsou nyní šťastné. A to je ta největší 
odměna,“ říká paní Marie, která má 
doma devítiletou Sabinku s autismem 
a mentální retardací.
Stejně tak manželé Štěpánkovi mají 
syna s Downovým syndromem. To 
pro ně nebyla překážka a jako pěstou-
ni se ujali dvou dětí se stejnou dia-
gnózou. „V synově škole jsem potká-
vala maličkou holčičku s Downovým 
syndromem. Napadlo mě, že je možná 
někde takové dítě, které ale nemůže 
vyrůstat ve své rodině. Začala jsem 
přemýšlet o pěstounství. Jasno jsem 
měla v tom, že chci pečovat o dítě se 
stejným hendikepem, jako má můj 
syn. Domu jsme si přivezli krásnou 
tříletou Míšu. Když jsme viděli, jak 
je Míša živá a potřebuje kolem sebe 

ruch, rozhodli jsme se přijmout 
do rodiny další dítě a po dvou letech 
k nám přišel Saša,“ říká pěstounka.

Kdo komu víc dává

Manželé Veretinovi přijali do rodiny 
tři sourozence. Za tu dobu, co jsou 
pěstouny, si udělali jasný obrázek 
o tom, jak se na pěstounskou péči po-
hlíží. „Myslím, že lidé pěstouny hodně 
posuzují a často na ně pohlížejí jako 
na sociální případy. Pěstouny se ale 
stávají většinou lidé, kteří jsou spoko-
jeni se svým životem, a proto mohou 
poskytnout pomoc potřebným dětem. 
Možná je na místě otázka, kdo komu 
dává více? Pěstouni dětem nebo děti 
pěstounům? Naši známí nám říkají, 
že jsme ožili, že máme radost v očích. 
Z toho máme radost. Pěstounství 
nám dalo víc, než jsme očekávali, 
cítíme se naplněni,“ dodává paní 
Světlana.

Pokud jste nyní zjistili, že pěstoun-
ství by mohlo být pro vás to pravé 
nebo o pěstounské péči již nějakou 
dobu přemýšlíte, přečtěte si více 
informací o náhradní rodinné péči 
na webových stránkách www.budin-
pestoun.cz nebo www.pravonadet-
stvi.cz.


