
3.3.2016

1

ŽIVOT V KUFŘÍKU

Mgr. Michaela Chmelařová

Gynekologicko-porodnická klinika

Novorozenecké oddělení FNKV 
duben 2015

Budování identity dítěte

OBSAH

� Kdo jsme

� Proč: identita

� Jak

� Ohlasy

� Náš cíl

� Naše „zlatíčka“u pěstounů



3.3.2016

2

KDO JSME
� Gynekologicko-porodnická klinika, novorozenecké 

oddělení FNKV

� Počet narozených dětí:
� 2010 1058 dětí
� 2011 1157 dětí
� 2012 1200 dětí
� 2013 1142 dětí
� 2014 1140 dětí

� Děti, které jsme nepředali do péče biologické rodiny:
� 2010 10 dětí
� 2011 11 dětí
� 2012 12 dětí
� 2013 15 dětí
� 2014 19 dětí

PROČ:
IDENTITA
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Životní příběh

� Životní příběh poskytuje dětem 
strukturovaný a srozumitelný způsob, jak 
mluvit o sobě samých

� Zvyšuje se schopnost dítěte vážit si sám sebe 
(děti odloučené od svých rodin mají 
zafixováno, že jsou nechtěné, nemilované a 
za činy dospělých dávají vinu sobě)

Proč pracovat s životním příběhem

� Když nevyrůstám ve vlastní rodině
� neznám svou minulost

� neznám nebo málo znám svou rodinu

� mám pocit, že má minulost a rodina není v pořádku, 
a tak nejsem ani já v pořádku

� nevybuduji si zdravou identitu
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Identita

� Vzniká v nitru každého z nás ve věku 6 
měsíců (poprvé dochází k oddělení vnitřní a 
vnější části osobnosti)

� Vytvoření představy vlastního já je důležité 
pro zdravý vývoj

� Problémy:
� nereagují-li důležití lidé (matka, otec) jak by měli

� vlivy různých negativních událostí

Co je součástí práce s životním 
příběhem

� Chronologie životních událostí dítěte
� Historie narození – záznamy narození, váha
� Významní lidé: příbuzní, pečovatelé, sestřičky, 

přátelé
� Události – nemoci, prázdniny, oslavy
� Suvenýry: oblečení, hračky, knihy, dárky, 

obrázky, fotky, dopisy
� Příběhy nebo anekdoty o dítěti
� Bolestivá nebo traumatická minulost
� Pocity, ne jen fakta
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JAK

� Kufřík – obsah:
� „Moje první knížka“
� Otisky nohou a ruček
� Pletené bačkůrky a čepička
� První fotografie
� Dudlík a lahvička
� Kamínek, hračka, noviny s datem narození           

dítěte, foto biologické matky
�…

JAK

� Kufříky poskytuje sponzor

� „Moje první knížka“ od sponzora 

� Na přípravě „vzpomínek“ se podílejí sestry

� Informovanost budoucích adoptivních rodičů 
a pěstounů – „vzpomínky“ na ně mohou mít 
dočasně zneklidňující efekt 
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Kdo nám pomáhá

� Kufříky poskytuje sponzor (NUTRICIA)

� „Moje první knížka“ od sponzora 
(NUTRICIA)

� Dobrovolníci FNKV (fotografie)

� Sociální pracovnice FNKV (písemný souhlas 
rodičky s pořízením fotografie dítěte)

OHLASY

� Kladné reakce od pěstounů na přechodnou dobu 
i s fotografií celé rodiny

� Ujištění DC Krč (kam většinou děti od nás 
odcházejí), že navážou na naši iniciativu

� Zájem porodnic např. v Neratovicích či Kolíně 
o tuto iniciativu
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OHLASY

„Možná ani netušíte, že jste se stali inspirací pro 
ostatní porodnice v republice. Když personál 
zjistí, jak málo stačí a jak velký význam to pro 
dítě může mít, začínají pomalu s tímto nápadem 
i další porodnická oddělení.

Budeme s Vámi vždy, když to budete potřebovat!“

Doprovázení pěstounských rodin.
Alžběta Hlásková

OHLASY
„Tento týden jsme se viděli s biologickou 
maminkou. Tak doufám a věřím, že bude 
rozumná a dopřeje Nině, aby mohla jít brzo do 
trvalé péče. Moc to holčičce přeji a věřím, že "si 
vybere" výborné rodiče. Od maminky dostala dar 
života a teď na ni čeká někde hodná rodina, která 
ji poskytne to ostatní, co potřebuje. Já tomu 
věřím.“

Romana Uherková
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NÁŠ CÍL

� Rozšířit  tuto iniciativu do co nejvíce 
porodnic

� Spolupracujeme s organizací Lumos
(deinstitucionalizace péče a vzdělávání pěstounů na 
přechodnou dobu)

� Série prezentací na MPSV pro sociální 
pracovnice a staniční sestry z porodnic 

NAŠE „ZLATÍČKA“ U PĚSTOUNŮ
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NAŠE „ZLATÍČKA“U PĚSTOUNŮ

NAŠE „ZLATÍČKA“U PĚSTOUNŮ
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Děkuji za pozornost


