


Přečtěte si příběh Petry na straně 11. Dozvíte se, zda našla 
vysněnou rodinu a taky jak si musela poradit s problémy.

Přečtěte si příběh Honzíka na straně 4. Dozvíte se, jak se dostal 
k pěstounům a zda se vrátí domů k mámě.

Ahoj děti, jsem skřítek HOP a pomáhám dětem. Mým úkolem 
je vysvětlit vám, co je pěstounská péče, kdo jsou to 
pěstouni a co všechno děti v nové rodině čeká. Nebojte 
se mě na všechno zeptat.

Ahoj, jmenuju se HONZA a je mi 
8 let. Byla u nás jedna paní 
a říkala, že se doma nemám moc 
dobře. Prý mi chce sehnat jinou 
rodinu, aby se o mě postarala. 
Nerozumím tomu.

Žiju s mámou. Máma má pořád 
nové chlapy, často se stěhujeme 
a u těch chlapů bydlíme. Máma 
někdy pije alkohol a já se musím 
do školy chystat sám. Taky bývám 
sám v noci, máma třeba několik 
dní nepřijde domů. Sousedka mi 
někdy dá najíst, když si všimne, 
že jsem zase sám.

Ahoj, jmenuju se PETRA a je mi 10 let. Mám malou 
sestru Kačenku a žijeme v dětském domově. Myslím, 
že už tam jsem skoro 5 let. Naše teta vychovatelka 
z dětského domova říkala, že pro nás hledají novou
rodinu. Sice si v dětském domově hrajeme, učíme se, 
jezdíme na tábory, ale je nás tam hodně, střídají se 
tety vychovatelky. Občas mě to mrzí, začnu mít 
jednu tetu ráda a ona pak pracuje v jiné skupině, 
už se pak skoro nevídáme. Chtěla bych rodiče jen 
pro sebe a pro sestru, mít takovou normální 
rodinu, jakou mají kamarádi ze školy. Vědět, že jsem 
tam doma a že k sobě patříme – já, Kačenka, táta 
a máma.
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Honza chce být na chvíli sám a odchází do svého pokoje, aby si sbalil věci. Je smutný 
a nerozumí tomu, co se děje. Tak si na chvíli sedne na svou postel a přemýšlí.

PRoč do jiné 
rodiny? Já už svoji 
rodinu přece mám. 
Kdybych šel k těm 

pěstounům, měl bych 
pocit, že jsem svou 

mámu zradil…

Ale… 
já mám 

mámu rád!?

Honzíku, neboj se, pěstouni i sociální pracovnice vědí, že máš 
svou mámu. Tvoje rodina zůstane tvou rodinou. Když to půjde, 
budeš svou mámu pravidelně vídat. 

Děti mají rády i ty rodiče, kteří se o ně nedovedou dobře 
postarat. Uchovej si rodiče v srdci. Budeme pevně doufat, 
že máma vyřeší svoje problémy s pitím alkoholu, aby se 
o tebe mohla starat. Když to tvoje máma dokáže, sociální 
pracovnice tě přiveze zpátky domů. Když máma nezmění svoje 
chování, pěstouni i sociální pracovnice se budou snažit, aby 
ses s mámou mohl setkávat. Sociální pracovnice ti našla 
pěstounskou rodinu, která bydlí blízko.

Co všechno si 
k pěstounům můžu 
vzít? Mám své knížky, 
hračky, oblečení.

Dobře si rozmysli, co všechno si chceš s sebou vzít. 
Bylo by moc fajn, kdyby sis přivezl své vlastní věci, 
abys měl vzpomínky a cítil se dobře. O všem, co chceš 
s sebou, se poraď se sociální pracovnicí. Snaž se, aby 
toho nebyl celý náklaďák.
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Zatímco Honzík balí své oblíbené věci, dozvídá se od skřítka, co bude s jeho mámou 
po dobu, kdy on bude žít u pěstounů.

Sociální pracovnice bude tvoji mámu 
navštěvovat a pomáhat jí, aby se naučila 
dobře hospodařit, aby přestala pít alkohol 
a začala řešit své problémy.

Honzíku, ty to zvládneš! Doufám, že tvoji 
pěstouni budou fajn.

Proč mě ti 
pěstouni chtějí? Mají 

vůbec svoje děti?

Někteří pěstouni mají vlastní děti, jiní ne. Všichni 
ale chtějí dětem, jako jsi ty, Honzíku, pomoct 
a nabídnou jim svůj domov.

Někteří pěstouni mají už velké děti a nežijí 
společně. Jiní pěstouni mají vlastní děti a ty k nim 
přibudeš. Můžete být kamarádi, bude vás víc. Také 
jsou pěstounské rodiny, kde žijí děti jako ty, 
které přišly do pěstounské rodiny před tebou 
a našly tam nový domov. A proč pěstouni chtějí cizí 
děti do své rodiny? Pěstouny baví starat se o děti 
a chtějí jim pomoct.
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Ahoj Honzo, my jsme Rýdlovi. Já jsem Pepa, 
tohle je moje žena Magda a tohle jsou naše 
děti. Už jsme se na tebe těšili. Pojď dál, 
ukážu ti tvůj pokojík.

Dobrý den.

Nemusíš nám vykat, můžeš 
nám říkat Pepo a Magdo.

To znamená, že vám 
nemusím říkat mami 
a tati?Říkej nám, jak chceš, 

teto, strejdo, Magdo, 
Pepo. Je to na tobě.

Proč tu teď 
musím žít?

Je mi líto, že nemůžeš být se svou mámou. 
Potřebuješ žít tam, kde ti někdo pomůže 
se školou, dá tě včas spát, uvaří ti jídlo, bude 
se zajímat o tvá přání, pojede s tebou 
na výlet, bude si s tebou hrát, pohladí tě.
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Po 2 měsících...

HonzoOo, do tohooo!

Potřebuješ mě?

Už jsem tu přesně 
62 dní. Stýská se 
mi po mámě a taky 
po kamarádech.

Řekni o svém 
trápení 
pěstounům 
a popros je, 
abys občas 
mohl vidět své 
staré 
kamarády.

Skřítku, jak 
dlouho tady 
ještě budu?

Honzík se do rodiny pěkně zapojil, s pěstouny i jejich dětmi si rozumí, často se směje. 
Večer mu ale ještě bývá smutno.
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Můžeš se vrátit zpátky ke své 
mámě, až když zvládne se 
o tebe postarat a až přestane 
pít alkohol. Ale já nevím, jak 
dlouho to mámě bude trvat. 
Může se stát, že toho na ni 
bude moc a nepodaří se jí to, 
a pak budeš potřebovat 
pěstouny.

Takže když se to mámě nepodaří, 
zůstanu u Rýdlových napořád?

Když se mámě nepodaří problémy vyřešit, může 
se stát, že změníš pěstouny. Pojedeš do jiné 
pěstounské rodiny a tam zůstaneš tak dlouho, 
dokud to bude třeba, několik let nebo i natrvalo. 
Rýdlovi budou mezitím pomáhat jiným klukům 
a holkám, kteří to budou potřebovat.

Ale já už je 
mám rád! 
Jsou na mě 
hodní!

Jsem rád, že se ti u Magdy a Pepy 
líbí, taky tě moc chválí. Až půjdeš 
do další rodiny nebo až se vrátíš 
k mámě, můžeš si dál s Rýdlovými 
volat, psát jim a navštěvovat je.

Ať půjde Honzík kamkoliv, vždycky bude sociální pracovnice znát jeho adresu. Honzík 
se mámě neztratí. Rýdlovi budou také vědět, kam mu volat nebo psát.

Po 6 měsících... Honzík si už zvyknul a je spokojenější.
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Honzíku, máme pro tebe 
ještě jeden dárek:  Ozvala 
se tvoje máma a chce tě 
vidět. Co ty na to?

Opravdu?

Připrav si všechno, co chceš mámě ukázat 
a čím se jí chceš pochlubit. Když setkání 
dopadne dobře, budeš se s ní vídat častěji 
a možná, že k ní za nějakou dobu pojedeš 
na víkend.

Paní Gregorová říkala, 
že tvoje máma už půl roku 
nepije. Budeme jí držet 
pěsti, ať to vydrží dál. 
Třeba se k ní za pár měsíců 
vrátíš napořád.
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Zatímco Petra sní o rodině, Jana Bílá touží být pěstounkou. Chce se starat o děti z dětského 
domova. Paní Jana navštěvuje speciální kurz pro budoucí pěstouny. Speciální kurz znamená 
něco jako školu, kde ji naučí, jak se starat o děti, jak jim pomáhat. Jana jde na schůzku 
se sociální pracovnicí.

Paní Jano, v blízkém dětském domově 
žijí dvě sestry, Petra a Kačenka. Obě 
moc chtějí mít svou rodinu.

A mohla bych je 
navštívit? Zkusíme, 
jestli si spolu 
budeme rozumět.

Petru a Kačenku navštívila sociální pracovnice paní Gregorová. Po několika 
návštěvách paní Jany v domově jim navrhla, aby spolu strávily celý víkend.

Ahoj holky. Těšila jsem na víkend 
s vámi. Můžeme vyzkoušet, jestli 
si spolu rozumíme a jestli se vám 
u mě bude líbit.
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Během víkendu...

A to 
se o nás bude 

starat jen jeden 
člověk? Jana nemá 

manžela? A to nemá 
vlastní děti 
a místo nich 
chce nás?

Ano, Jana žije sama a může být pěstounkou. Jana se před lety rozvedla, 
s manželem už nežije a má dvě děti, které jsou dospělé. Jana byla svým 
dětem dobrou mámou, a tak chce vytvořit pěkný domov i dalším dětem.

Po návratu z víkendu navštíví Petru s Kačenkou v dětském domově 
sociální pracovnice paní Gregorová. Chce vědět, jak se jim u budoucí 
pěstounky líbilo a zda by u ní děvčata chtěla trvale žít.

Nejde nařídit, abys měla někoho 
ráda. Ze začátku si na sebe 
budete muset zvykat, a když vám 
bude spolu dobře, začnete se mít 
rádi. Láska musí vzklíčit jako 
kytka ze semínka. Jana vám nabízí 
domov, rodinu a má chuť 
se s tebou skamarádit.

Tak co, Petro, 
chceš žít 
u paní Jany? 
Já bych to 
na tvém místě 
udělal. Budeš 
mít novou 
rodinu 
a domov.

Kačenka byla u paní Jany šťastná. 
Vypadaly spolu jako máma s dítětem. 
Mně se tam taky docela líbilo…. 
Akorát je Jana pro mě ještě hodně 
cizí. Nikdo po mně přece nemůže 
chtít, abych ji hned měla ráda.
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Příchod do pěstounské rodiny.

Petra se svou malou sestrou nakonec odešly z dětského domova natrvalo žít s paní 
Janou. Jejich pěstounka bydlí v panelovém domě v blízkém sídlišti.

A tohle je váš pokoj, vaše postele 
a sem si můžete dát svoje věci. 
Tady máš, Petro, klíč od bytu.

Můžu si všechno 
prohlédnout, 
otevřít?

No jasně, jsi tu 
doma. Prohlédni si, 
co chceš. Kdybys 
měla na něco chuť, 
na stole je ovoce 
a ve džbánku 
je šťáva.

O několik měsíců později...

Petra si zatím na novou školu, ani na nové bydlení nezvykla. Malá Kačenka si zvykla, Janu 
si oblíbila. Petra je ale smutná, stýská se jí po tetě Hance a taky po vlastní mámě. Nikomu 
o svém trápení neřekla a začala zlobit.

V děcáku vařili líp. 
Tohle já nejím!

Petra se ve 
třídě pere a je 
drzá. Už si s ní 
nevím rady.

Pokusím se jí domluvit. 
Buďte prosím trpělivá, 
paní učitelko. Petra teď 
musí zvládnout hodně 
změn.
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To je moje!

Petro, proč se tak chováš? 
Hračky si přece můžete 
rozdělit. Co ti je?

Milé děti, život je někdy těžký. Možná se vám chce kvůli 
trápení plakat, možná kvůli trápení hodně zlobíte, možná 
byste chtěli utéct z domova. Nemůžete za to, že se o vás 
vaši rodiče neuměli dobře postarat nebo že od vás 
odešli.

S pěstounskou rodinou jste dostali velikou šanci mít 
rodiče znovu a to takové, kteří vaši výchovu zvládnou, 
kteří vás neopustí. Jsou to dospělí lidé, kteří si poradí 
i s vaším zlobením. Takže to nevzdávejte při prvních 
problémech! Svěřte se se svým trápením pěstounům, 
sociální pracovnici nebo zavolejte zdarma na číslo Linky 
bezpečí 116 111.

Je mi líto, Petro, že jsi musela 
odejít od blízkých lidí, od mámy, 
babičky, táty, tety Hanky… Ty 
za to nemůžeš. Zkus Janě věřit, 
že to s tebou myslí vážně 
a že tě neopustí.

Já 
nevím, 

co se mnou 
je. Jsem 
asi zlá 
holka.

Kdybych byla hodnější, 
tak by si mě a ségru máma 

nechala. Mě nikdo 
nechce.

Jak mám 
Janě věřit, 
co když mě 

taky za chvilku 
nebude 
chtít?

Nešťastná Petra utekla do obývacího 
pokoje, kde se schovala do pozdních 
večerních hodin.
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Petrooo! 
Kde jsi?

Tak vám ji 
vedu.

Promiň, 
Jano.

Bála jsem se, 
co s tebou je. Uf, 
to jsem ráda, 
že se ti nic 
nestalo.

Mám tě ráda, 
Petro. Zkusíme 
to spolu?

Jo, ráda. 
Vydržíš to 
se mnou, i když 
občas zlobím?

Po několika měsících pěstounské 
péče paní Jany...

Petra je prima, našla 
si kamarádky a chodí 
do školy připravená.

Já mám hlad!

Až vylezeme 
na tenhle kopec, 
tak si dáme 
svačinu.

Společně jezdí na výlety a mají mnoho pěkných zážitků.
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Všechno nejlepší!

Petra i Kačenka mají teď velikou rodinu. Díky Janě mají babičku a starší sourozence.

Tak jaké je to 
v pěstounské 
rodině?

Prima. Mám nový domov, klíče od bytu, 
chodím ven s kamarádkami, umím spoustu 
nových věcí. A hlavně nás má Jana ráda. 
Doufám, že spolu budeme už napořád. 
Do dětského domova se už s Kačenkou 
nevrátíme, máme teď totiž konečně 
rodinu!
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Časté otázky dětí, které půjdou do pěstounské rodiny aneb Na co jste se ještě 
chtěli zeptat

Desatero pro děti, které jdou do pěstounské rodiny

Časté otázky dětí, které půjdou do pěstounské rodiny aneb Na co jste se ještě 
chtěli zeptat

Desatero pro děti, které jdou do pěstounské rodiny

Co když se mi bude stýskat po tetách z dětského domova, kde jsem dřív žil, nebo po kamarádech?
Řekni o tom pěstounům. Můžete spolu vyrazit na návštěvu do dětského domova i za kamarády. Nebo jim můžeš 
psát dopisy, emaily, volat, psát si přes facebook. Je proto důležité, abys před odchodem do pěstounské rodiny 
vyplnil kartičku kontaktů, která je na poslední straně této knížky.

Co když budu zlobit? Co se mnou udělají? Dají mě do dětského domova?
Děti občas zlobí a pěstouni by si měli umět s tvým zlobením poradit. Mohou s tebou navštívit třeba psychologickou poradnu, 
kde vám někdo poradí, jak se k sobě máte chovat. Může se stát, že to společně nezvládnete nebo budou mít pěstouni jiný  
vážný důvod, proč se o tebe nemohou dál starat. Sociální pracovnice se pak bude snažit najít pro tebe jinou pěstounskou  
rodinu.  Kdyby se to nepodařilo, ano, pak bys šel do dětského domova. To je však úplně poslední řešení. Ale neboj se, stává  
se to málokdy.

1. Ptej se sociální pracovnice na všechno, co potřebuješ vědět o rodině, do které půjdeš.

2. Máš právo říci, zda k nim chceš.

3. Máš právo na strach, zmatek, na vztek, ale taky na radost.

4. Můžeš mít dál rád své rodiče.

5. Pěstounům můžeš říkat teto, strejdo, mami, tati nebo jejich křestním jménem.

6. Vezmi si s sebou věci, které máš rád a které ti pomohou si na novou rodinu zvyknout.

7. Napiš si jména a adresy lidí, které máš rád a chceš s nimi být stále v kontaktu.

8. Neboj se ptát na své rodiče.

9. Svěřuj se sociální pracovnici, jak se ti u pěstounů líbí a co potřebuješ.

10. Ptej se pěstounů na vše, čemu nerozumíš.

Můžu někdy vidět svoje vlastní rodiče nebo babičku a dědu, když budu žít v nové rodině?
Jestli chceš vidět třeba svou mámu, neboj se to říci pěstounům a sociální pracovnici. Budou se snažit jí najít. Pak už ale 
záleží jen na ní, zda najde odvahu se s tebou po dlouhé době vidět. Pěstoun i sociální pracovnice s takovým setkáním 
pomohou. Kromě vlastních rodičů můžeš vidět i své další příbuzné. Kdyby se nepodařilo setkání s tvými rodiči zajistit, 
nezůstávej se svým trápením sám a s někým blízkým o tom mluv, nejlépe s pěstouny… 

Co když se mi nebude líbit, jak se ke mně pěstouni chovají?
Je důležité, abys byl v bezpečí a bylo ti dobře. Kdybys měl pocit, že to tak není, řekni to sociální 
pracovnici. Pokud si myslíš, že se k tobě pěstouni chovají špatně nebo ti ubližují, je nutné, aby to 
sociální pracovnice řešila. Neboj se o tom mluvit. Můžeš to říci i své učitelce, sousedce nebo rodičům 
svých kamarádů. Dospělí by ti měli pomoci. Sociální pracovnice pěstounům poradí, jak se k tobě mají 
chovat, a kdyby to nefungovalo, pošle je do psychologické poradny. Kdyby se to ani potom nezlepši-
lo, najde ti nové, hodnější pěstouny.

Můžu si s sebou vzít fotografie svých rodičů a kamarádů?
Ano, můžeš. Neboj se pěstounům obrázky svých rodičů ukázat. Můžete pak spolu hledat, v čem jsi jim  
podobný. Pěstouna tvoje původní rodina zajímá. Jdeš-li z dětského domova, požádej tetu o fotky  
kamarádů a dalších tet.

Budu žít u pěstounů se svými sourozenci?
Ano, je důležité, abyste spolu zůstali. Sourozenci mají zůstat při sobě a pomáhat si. Sociální pracovnice se vám 
bude snažit najít pěstounskou rodinu, která je schopná přijmout vás všechny. Někdy se stane, že je vás moc,  
a pak vás mohou rozdělit mezi další pěstounské rodiny. Neboj se, sociální pracovnice se tě bude ptát, s kým 
chceš být, a taky zařídí, abyste se často všichni viděli a navštěvovali.
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Co chci, aby o mě pěstouni věděli:

Umím: Mám tyto dobré vlastnosti:

Mám rád barvu: Komu jsem pomohl:

Mám rád tato jídla: Nemám rád tato jídla:

Ve škole mi jde:

Ve škole mě baví:

Jednou bych chtěl být:

O nové pěstounské rodině si myslím:

Těším se na:

Chci, aby o mně pěstounská rodina věděla:

Ve škole mi nejde:

Můj adresář:

Jméno a příjmení

Ty:

Sourozenci:

Máma:

Táta:

Babička a děda od mámy:

Babička a děda od Táty:

Učitelka, kterou máš rád:

Vychovatelka z dětského domova:

Kamarádi:

Další člověk, kterého máš rád:

Linka bezpečí:

Adresa, Telefon, e-mail, facebook

116 111

Sem napiš adresu tvého posledního domova

Sem můžeš volat celou noc i den zdarma, když se trápíš a potřebuješ, aby ti někdo poradil.
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 POUŽITÍ LOGOTYPU

II. 

HORIZONTÁLNÍ KOMBINACE LOGOTYPŮ 
S DOPLŇKOVÝMI LOGOTYPY

I. 

Základní rozestavění, kombinace, poměry a umístění doplňkových logotypů.
Barevnost a umístění motta „Podporujeme vaši budoucnost” a odkazu na webové stránky 
www.esfcr.cz jsou tímto manuálem pouze doporučeny. 
Logo MPSV není nutné používat.

PODPORUJEME 
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

evropský
sociální
fond v R

PODPORUJEME 
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

evropský
sociální
fond v R

PODPORUJEME 
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

evropský
sociální
fond v R

Nápis „Evropský sociální fond v ČR“, motto „Podporujeme vaši budoucnost“ a odkaz na webové 
stránky www.esfcr.cz musí být při použití této varianty vhodným způsobem umístěny na stejné 
straně tištěného dokumentu. Při použití na propagační předmět musí být uvedeny na vhodném místě 
propagačního předmětu. V případě, že jde o drobný propagační předmět, lze použít tuto kombinaci 
log bez dalších prvků, viz str. 3. 
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II.


