Co vše je nutné podniknout pro to, abychom mohli přijmout do rodiny dítě, o které se jeho rodiče
nemohou starat?
V první řadě je nejdůležitější ztotožnit se s myšlenkou, že byste se opravdu stali náhradními rodiči.
Mnoho lidí, kteří s náhradní rodinnou péčí nemají zkušenosti, prožívá zpočátku obavy z neznámého a
pomáhá jim, když vše můžou probrat s někým, kdo se v tématu náhradního rodičovství vyzná (obecní
úřady obcí s rozšířenou působností vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí, odborníci
z doprovázejících organizací, zkušené pěstounské rodiny, aj.). Pomáhá přečíst si knihy o pěstounské
péči. Často jsou velmi poutavé a inspirativní. Také na internetu se nachází velké množství užitečných
stránek zaměřených na téma pěstounství a péče o děti, které nemohou žít ve své rodině.
Poté, co ucítíte, že téma náhradního rodičovství je vám blízké a myšlenka stát se pěstouny se vám
zalíbí, navštivte příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kam dle svého trvalého bydliště
spadáte. Zde s vámi pracovníci zabývající se agendou sociálně-právní ochrany dětí proberou vše, co
vás zajímá. Poskytnou vám poradenství a pomohou vám zajistit podklady, které je třeba doložit (údaje
o zdravotním stavu, ekonomické situaci, aktuální rodinné situaci a bytových podmínkách, bezúhonnosti
aj.). Tímto krokem oficiálně požádáte o to, abyste mohli být zařazeni v evidenci pěstounů, kteří jsou
v daném kraji k dispozici dětem v nouzi. Po zkompletování nezbytných dokumentů bude vše zasláno
na krajský úřad, který má na starosti odborné posouzení žadatelů. Obdržíte od něj pozvánku na úvodní
setkání, kde se dozvíte o tom, jakým způsobem se v současnosti děti do náhradních rodin dostávají a
co vás všechno v následném procesu čeká. Poté budete pozváni na psychologické testování a na
psychologické konzultace. S psychologem si budete povídat nejen o vás samotných, ale i nárocích
náhradní rodinné péče, a budete spolu zjišťovat, zda je pro vás a vaši rodinu celkově dobrý nápad
přijmout cizí dítě. Pokud se bude zdát, že máte dobré předpoklady stát se náhradními rodiči, absolvujete
odbornou přípravu. Tu vedou nadšení lektoři se zkušeností s náhradní rodinnou péčí. Dozvíte se zde
mnoho věcí o výchově, o specifikách dětí, které žijí bez rodiny, o těžkostech i radostech, které vás
v budoucnu mohou potkat, a v neposlední řadě se dozvíte spoustu věcí o vás samotných. Na konci
celého procesu si spolu s psychologem vyjasníte představy a tolerance vůči přijatému dítěti, podle
kterých budete zvažováni ke konkrétním dětem, kterým se hledá rodina. Pokud ze všech oblastí
odborného posouzení bude vyplývat stanovisko, že jste vhodnými osobami pro pěstounství, budete
zařazeni do evidence. Z této evidence jsou vybíráni ti nejvhodnější rodiče pro dané dítě. Pokud tým
složený z odborníků vyhodnotí, že právě vy jste ideální rodinou pro dané dítě, budete ze strany
krajského úřadu kontaktováni a pozváni na seznámení se se všemi dostupnými informacemi, které
k danému dítěti jsou k dispozici. Na základě toho pak budete mít možnost se rozhodnout, zda se
s dítětem seznámíte osobně a postupně začnete navazovat vztah a chystat jeho přechod do vaší
rodiny.
V průběhu výkonu pěstounské péče mají pěstouni možnost podpory (zajištění odborné pomoci,
pravidelné konzultace v průběhu péče o svěřené děti aj.) ze strany své doprovázející organizace, se
kterou uzavírají dle platné legislativy dohodu o výkonu pěstounské péče. Možnost konzultací k výkonu
pěstounské péče nabízí rovněž Krajský úřad Zlínského kraje.
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