
Kolik rodičů může mít dítě?



Nepotkali 
jsme se 

už? 
before?



Příbuzenská 
péče tu byla 

vždy, ale 
pouze od 

roku 1980 je 
v legislativě



Pomoc v 
Africe: po 
každém 

pohřbu byl 
pro děti nový 

domov



Po tomto začátku nových ústavních zařízení, protože
nebylo dost babiček….

Garima foundation (India)



Nizozemská pěstounská péče



2019
2778 nových pěstounských rodin

1530 příbuzní (55%)

1248 klasičtí



Asociace pro pěstounské prarodiče



Vše v jednou:

rodiče
pěstounští rodiče

a
“jejich” dítě



NO!

Jeho už jeho dítě 
nezajímá, ona 
začala nový život 
v Německu



Nový myšlenky v 
rodinné terapii

NAGY

• Ex-rodiče neexistují

• Děti se nerozvádějí

• Paradox lásky: čím horší 
rodiče, tím loajálnější dítě

• přemýšlejte 
vícegeneračně: tento otec 
není špatný muž, on je také 
obětí výchovy



Toto nejsou sirotci, ale e are no orphanages, ale žije tam hodně 
sociálních sirotků…..



Opak: Příliš mnoho skandálů 

kolem adopce mezi zeměmi. 

Nizozemská vláda vše zastavila 
(Asie, USA, Maďarsko and Bulgaria)



Mami, myslíš 
že vypadám 
jako matka?
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Identita: 
Jsem jako banán, žlutý 

venku, bílý uvnitř.
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Kořeny cestují

Od všech 
nizozemských 
adoptovaných, kteří 
jsou nyní (mladí) 
dospělí,

1/3 hledá rodné 
rodiče.

16



Od prarodiče k 
pěstounovi

• Od těchto dětí/dospělých se 
můžeme naučit, že je velmi 
důležité, aby jejich biologičtí rodiče 
byli součástí jejich života

• Najděte/podpořte biologické
rodiče, vysvětlete/motivujte je, že 
jsou důležití: už žádné sociální 
sirotky

• Ale určitě to může být choulostivé

(více o tomto v  mém workshopu)



Rodiče část problému, ale i část řešení.

Ne ve všech zemích mohou být pěstouny svých 
vnoučat!



Dělat 
rozhodnutí

Výběr nové školy

Stříhání vlasů

Povolení kouřit

Náboženství

Vážné zdravotní 
zákroky.



Sociální 
pracovník 1

Příbuzenská péče

Výběr …..

Příspěvek? Dobře, ale žádný sociální 
pracovník

Později jsou rádi, že tu práci nebudou 
dělat sami

„Můžeš mi říkat“ není správný přístup 
k tomu, stát se součástí systému.



Sociální 
pracovník 2

Biologickém rodičům: potřebujeme 
vás

Příbuzným pečovatelům: pojďme do 
toho společně

Dítěti: Jsem tu abych pomohl



Naučme se více o 
rodinných konferencých

Jdětě na workshop Roba van Pagée!



Otázky?



Contact: 

rene.knowledgefactory@gmail.com

kontakt: rene.knowledgefactory@gmail.com


