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„NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE OČIMA DĚTÍ“ konference projektu DEJME DĚTEM RODINU 

vyhodnocení konference 

 

Dne 20. listopadu 2014 se uskutečnil v prostorách Vyšší odborné školy sociální v Ostravě IV. ročník 

konference pořádané v rámci projektu Dejme dětem rodinu, jehož hlavním posláním je zvyšovat povědomí 

veřejnosti o náhradní rodinné péči na území Moravskoslezského kraje. Hlavním organizátorem akce je 

Centrum psychologické pomoci p.o. 

Letošní konference nesla podtitul „Náhradní rodinná péče očima dětí“. Hlavním cílem všech chystaných 

příspěvků bylo popsat pozici - situaci a prožívání dětí, které jsou do náhradní rodinné péče přijímány, a  

upozornit tak na jejich specifické potřeby.  

Konferenci zahájil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje RSDr. Svatomír Recman, v prostorách Vyšší 

odborné školy přivítala účastníky konference Mgr. Michaela Holáňová. Konferencí provázel PaedDr. Zdeněk 

Moldrzyk, ředitel Centra psychologické pomoci.  

Program konference byl naplněn odbornými příspěvky v dopolední části, na které tematicky navázaly 

workshopy v části odpolední. Významnou část konference tvořily také přímá sdělení dětí, dnes již 

dospělých, které vyrůstaly v náhradní rodinné a ústavní péči. Na konferenci zavítalo přes 150 účastníků, 

z řad odborných pracovníků v oblasti SPOD, především sociálních pracovníků a psychologů, významnou 

skupinu tvořili také samotní pěstouni a studenti sociálních oborů. 

 

JEDNOTLIVÉ PŘÍSPĚVKY KONFERENCE  

 

Příchod dítěte do náhradní rodiny, vztahy a vazby – Doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. 

Klinická psycholožka a pedagožka Univerzity Palackého se ve svém dopoledním odborném příspěvku 

zaměřila na situaci příchodu dítěte do náhradní rodinné péče a na problematiku prolínání rodičovské a 

pečovatelské role u pěstounských rodičů. V odpoledním workshopu se zaměřila na toto téma 

prostřednictvím modelových situací, kde byly řešeny otázky očekávání pěstounské rodiny, příchozího dítěte 

jako nového prvku v systému pěstounské rodiny a dále také zdrojů podpory pro adaptační období celé 

rodiny. 

Rodina vlastní versus rodina pěstounská aneb jak oboje vnímají děti žijící v NRP – Mgr. Veronika Uhlířová 

Psychoterapeutka, psycholožka a ředitelka Velkého vozu Sever upozornila na to, jak děti v NRP vnímají svou 

náhradní a biologickou rodinu a jakými způsoby jim mohou být v této oblasti pěstouni a odborní pracovníci 



 
  
 

                                                                                             

nápomocni. Uvedla konkrétní příklady ze své praxe a v odpoledním workshopu navázala zmíněním kazuistik 

dvou rodin, ke kterým účastníci workshopu navrhovali metody práce a způsoby podpory.  

Osobní zkušenosti dětí  

V druhém bloku dopolední části byl poskytnut prostor pro sdílení osobních zkušeností dětí, které prošly 

náhradní rodinnou péčí. Svůj příběh osvojeného dítěte velmi otevřeně sdílela Mgr. Tereza Nagy Štolbová, ve 

stejném pojetí se nesl i její odpolední workshop, který provázala také autorským čtením své knihy „Dcera 

padajícího listí“. Následně navázala Albína Podracká DiS. svým příběhem, kdy byla v 6 měsících přijatá do 

pěstounské péče jako dítě, u kterého nebyl předpoklad zdravého psychomotorického vývoje, a svým 

následným životem se jí tento předpoklad podařilo vyvrátit. Osobní zkušenosti biologických dětí rodičů 

poskytujících pěstounskou péči sdílela Bc. Jana Skarková a Barbora Šimšová, z jejichž vyjádření jednoznačně 

vyvstala otázka vhodnosti přijetí dítěte do NRP vzhledem k věku ostatních dětí v rodině a také k jejich 

počtu. Pohled na náhradní rodinnou péči doplnili svým osobním příběhem členové Vteřiny poté, Bc. Michal 

Ďorď, Bc. Radek Laci a Tomáš Valenta, kteří byli jako děti a až do své zletilosti umístěni do ústavní výchovy. 

Bc. Michal Ďorď uvedl také samostatný příspěvek na téma práva a etnická identita dětí v alternativní péči. 

Start dětí náhradní rodinné péče do samostatného života 

Členové Vteřiny poté, Bc. Jana Skarková, Albína Podracká DiS. a Barbora Šimšová své příběhy podrobněji 

popsali i v odpoledním workshopu „Start dětí náhradní rodinné péče do samostatného života“, jehož cílem 

bylo hledat a navrhnout kroky, které mohou podniknout pěstouni, OSPOD, doprovázející organizace a také 

samotné děti NRP pro to, aby děti NRP v samostatném životě co nejvíce uspěly. 

 

VIZE PRO DALŠÍ OBDOBÍ 

 

Z prvních bezprostředních ohlasů na letošní konferenci je více než patrné, že V. ročník této akce bude 

Centrum psychologické pomoci p.o. opět organizovat. Jejím konáním se vytváří prostor pro tolik potřebnou 

diskusi, výměnu názorů a sdělování zkušeností z práce s náhradními rodinami. Vysoká účast a kladné odezvy 

nejen bezprostředních účastníků jsou zavazujícím motivem pro důkladné zvážení tématu příští konference. 

Nabízí se jak podtitul „NRP očima pěstounů“, tak i další diskutované téma této oblasti – pěstounská péče na 

přechodnou dobu… a co dál? 
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