Dokončili jsme přípravu budoucích náhradních rodičů v Praze
Díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem a spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a MPSV
jsme v únoru 2016 dokončili cyklus příprav pro budoucí náhradní rodiče v systému PRIDE. Se
skupinou čtrnácti lidí rozhodnutých pečovat o děti, o které se nemohou postarat jejich
biologičtí rodiče, jsme se scházeli každý týden od začátku listopadu 2015. Pomocí teoretických
informací a praktických zážitkových technik jsme je připravovaly na možné situace, které je
mohou při náhradním rodičovství potkat.
V naší skupině se připravovali společně budoucí osvojitelé, pěstouni i pěstouni na přechodnou
dobu. Všichni udělali během našeho setkávání obrovský posun v náhledu na problematiku
náhradního rodičovství, někteří pod vlivem nově nabytých informací pozměnili formu péče,
jakou chtějí v budoucnu dětem poskytovat. Měly jsme také příležitost pracovat se skupinou
biologických dětí účastníků příprav. S dobrými postřehy o tom, jak zařídit, aby v jejich rodinách
bylo přijatým dětem co nejlépe, si děti se svými rodiči rozhodně nezadaly.
Na závěrečné skupinové setkání , tzv. panelové setkání, přijalo pozvání 11 hostů, kteří mají
osobní zkušenost s problematikou náhradní rodinné péče. Účastníci příprav, jejich rodinní
příslušníci i další osoby jim blízké, se těchto hostů mohli zeptat na otázky, které je zajímají.
V areálu Emauzského kláštera, kterému děkujeme za pronájem prostor, tak ve velmi osobní a
otevřené atmosféře zaznělo mnoho důležitých informací a postřehů, mimo jiné i od hostů, kteří
sami vyrostli v náhradní rodině.
Děkujeme všem zájemcům o NRP, kteří byli v této skupině, spolupracovníkům i všem
odborníkům, kteří se na organizaci příprav podíleli.
Připojujeme také několik zajímavých postřehů účastníků příprav:











Tento přístup takřka individuální se zapojením všech účastníků skupiny se mi zdá
ideální. Mě zbavil kurz určité naivity, ale také utvrdil v tom, že dělám správnou
věc.
Zejména zážitkové techniky a výukové filmy mi hodně pomohly nejen rozumět, ale
i prožívat, jak se cítí rodina a dítě.
Atmosféra byla krásně otevřená, jsem ráda, že jsem potkala podobně naladěné
lidi.
Díky sdílení pocitů a zkušeností jsem měla možnost i sama v sobě objevit další
stránky. Celý kurz mi pomohl naplnit očekávání a rozhodnutí k adopci. Poznala
jsem více i svého manžela a naše rodiny, za což velmi děkuji.
Doporučila bych tuto formu proto, že pokládá důležité otázky a „nutí“ žadatele se
nad nimi zamýšlet a zároveň je možnost dostat odpovědi na naše otázky.
Kurz mě rozhodně uvedl do tématu a sňal růžové brýle. Také mi pomohl pochopit
smysl utváření pozitivního obrazu o biologické rodině, což jsem předtím odmítala.
Ale zároveň mě ujistil, že je všude kolem mě spousta pomoci.
Není co dodat. Kurz srozumitelný, jasný, techniky přínosné.
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