
A jak to měli ti, kteří už se náhradními rodiči stali? Přemýšleli stejně? 

Jaký měli důvod stát se pěstounem nebo adoptivním rodičem? Čeho se obávali?

Jaká byla jejich zkušenost se systémem?

A jak jsou podporováni? 

Přečtěte si odpovědi 12 rodičů, se kterými byly vedeny hloubkové rozhovory v rámci projektu Nábor jako lepší 
sociální služba, který realizovala obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče.

1. O čem přemýšleli, když se rozhodovali, 
 zda se stát náhradními rodiči

Péči o děti už se stejně 
věnujeme, můžeme 
pečovat o další

Nezvládnu
to finančně

Přijdu o svoji
svobodu

Chceme děti, ale 
biologické mít 
nemůžeme

Moje zaměstnání 
mi nedává, co potřebuji 
– hledám smysluplnější 
variantu

Touhu po péči 
o ostatní mám
v povaze

Vždycky jsme si 
přáli velkou rodinuNezvládnu výchovu 

náročných dětí

Děti nepatří
do ústavů

V okolí vidím 
příklad pěstounů, 
který mě motivuje

Z dětství vím, jaké 
je to, nemít zázemí

Co když to dítě bude
nezvladatelný,
můžu ho vrátit?

Pomáhat je
samozřejmost

Stát se náhradním rodičem?
Je to otázka, která se vám honí hlavou?
Přemýšlíte nad tím, co by to znamenalo?



3. A jak jsou podporováni? 

Obtížná organizace – časová náročnost, 
hlídání, finance (pěstoun o povinném 
vzdělávání)

Pro mě jsou ty 
vzdálenější celodenní 
školení hrozně 
náročný, musím 
zajistit hlídání

Mám okolo sebe 
skvělé lidi, mohu 
jim zavolat i večer

Máte pocit, že na to 
nejste sami

Ostatní pěstouni vás 
pochopí, ti to taky 
zažili (o sdílení s 
ostatními pěstouny)Poznali jsme, že v 

něčem nejsme sami, 
to je důležité slyšet 
(o sdílení s ostatními 
pěstouny)

Máme dobrou zkušenost 
s orgánem sociálně–právní 
ochrany dětí a doprovodnou 
organizací a asistovanými 
kontakty 

2. Jaká je jejich zkušenost se systémem?

Na dítě jsme čekali 
příliš dlouhou dobu

Příprava byla 
náročná na čas, 
hlídání a dovolenou

Celý proces je zásah 
do soukromí

Je dobré, že je 
proces náročný, 
odfiltruje to lidi

Dáma na úřadě byla 
neuvěřitelně rychlá,
do týdne šel celý můj 
spis na krajský úřad

Čekat na přípravu 
mnoho měsíců je 
odrazující a nechá-
peme to

Líbila se nám praktická
část přípravy a předávání
zkušeností pěstounůMáme dobrou zkuše-

nost s jednáním
s pracovníky úřadů


