
KOTVA RODINY, Z.S.

CESTA KE

VZTAHU
Tipy pro náhradní rodiče v budování vztahu 

s přijatým dítětem.



Už jsme tým!
Jsme rádi, že jste se stali klienty naší organizace,
Kotva rodiny. Vážíme si Vaší důvěry a rádi bychom
Vám ve zkratce, v  několika následujících řádcích
nastínili, jak pracujeme, o co se opíráme a v  co
věříme. 

Budeme rádi, když Vám tyto informace pomohou ve
Vaší společné cestě s dítětem, které jste se rozhodli
přijmout do své rodiny.

Please join me for a bridal brunch as a token of appreciation for being my bridesmaids

Neváhejte se na nás obrátit.
Volejte kdykoliv své klíčové sociální pracovnici!

J S M E  J E D E N  T Ý M ,
J S M E  K O T V A .
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Po několikaletých získaných a zažitých zkušenostech
věříme, že v pěstounské péči je určující vztah mezi Vámi 
a Vašim „přijatým“ dítětem. Považujeme jej za základní,
velmi silný a stabilní kámen, na kterém můžete postupně
budovat vzájemné pouto, tedy vztah. Vztah založený na
bezpodmínečném přijetí, lásce, pochopení, vřelosti, empatii,
výchově a zase lásce projevované Vašemu dítěti. Dítěti,
kterému jste se rozhodli poskytnout domov a šanci na
bezpečné a klidné dětství.

K pojmenování vztahu mezi Vámi a dítětem, budeme často
používat tato slova, nebo slovní spojení

 

V co věříme



Vztah v pěstounské péči

Je trvalé pouto, které vznikne mezi Vámi a dítětem a ze začátku se
vyznačuje úplnou závislostí dítěte na Vás tak, aby mohlo přežít. Je tomu
podobně jako při vzniku mateřského pouta mezi matkou a dítětem po
jeho narození. K tomu, aby mohl být vztah vytvořen potřebuje dítě silný
pocit bezpečí a jistoty, kterou primárně hledá ve Vaší osobě.  

Připoutání  dítěte a vytvoření vztahu s pečující osobou ovlivňuje jeho 
 schopnost navazovat a udržovat blízké vztahy v dospělosti. Také z
tohoto důvodu mu věnujeme v rámci doprovázení velkou pozornost.

Připoutání (vztah) můžeme také vnímat, jako láskyplné pouto mezi
dítětem a Vámi, které přetrvává v prostoru i čase a slouží k Vašemu
emocionálnímu spojení, díky kterému může u dítěte docházet k léčení
raných traumat, nebo nepříjemných zkušeností z minulosti. 

Pokud není bezpečná osoba schopna poskytnut svou psychickou 
a fyzickou blízkost, není ve svém chování stálá nebo dítě dokonce
psychicky nebo fyzicky ohrožuje, pak si dítě vytváří zcela odlišný,
negativní obraz lidí i celého okolního světa, což má zásadní dopad na
jeho další vývoj. 

Vztahová vzba se promítne ve vnímání sebe

 sama, světa a lidí, kteří v něm žijí,
 

v budoucích partnerských vztazích
 

i ve vlastním rodičovství.



Co ovlivňuje schopnost dítěte vytvořit si 
v pěstounské péči vztah?

Vztah, který se v prvních letech života dítěte buduje mezi ním 
a matkou je pro něj určující. Podle toho, jak se matka, nebo jiná
pečující osoba chovala  k dítěti a reagovala na něj, si dítě vytvořilo
své vzorce chování a to jak v její přítomnosti, tak ve chvílích klidu,
stresu, při loučení, návratu apod. Vytvořilo si tak jeden ze čtyř typů
primární vztahové vazby, attachmentu, pouta. Podle něj, se bude
dítě pravděpodobně chovat i v novém vztahu, ve své nové,
náhradní rodině. Proto Vám nabízíme přehled jednotlivých typů
attachmentu, neboli vztahové vazby u dětí.  

 

 

 

Na rozpoznání typu attachmentu u Vašeho
přijatého dítěte nejste sami! Vždy Vám bude

nápomocen celý tým doprovázející organizace,
který disponuje kontakty na další odborníky v této

oblasti.



1. Jistý typ attachementu

Tento typ attachmentu si vytvoří dítě, jehož pečující osoba je mu
vždy na blízku a na potřeby dítěte reaguje citlivě, včas 
a spolehlivě. Tímto přístupem mu dává najevo lásku a přijetí a dítě
se cítí býtv bezpečí, očekává a důvěřuje v naplnění svých potřeb. 

Samo sebe, vnímá dítě, jako dobrou, láskyhodnou bytost a svět se
pro něj stává bezpečným místem pro život. Děti s jistým
attachmentem dokážou navazovat další pevné vztahy, jsou si
vědomy jejich důležitosti a potřeby vzniku. Takové děti jsou
schopny se opětovně připoutat a vytvořit vztah i v náhradní
rodině.

Bylo jsem milované,
věřím, že i Ty mne budeš

milovat.



2. Odtažitý/ vyhýbavý attachment

Tento typ attachmentu si vytvoří dítě, jehož pečující osoba bývá
sice k dispozici a její chování je pro dítě předvídatelné, avšak
udržuje si od něj emocionální a fyzický odstup. Dítě se pak jeví
jako samostatné a nezávislé, spoléhá se především samo na sebe.
Tyto děti se obtížně vyrovnávají s vlastními emocemi a hůře
rozpoznávají potřeby své i ostatních lidí.

Děti s odtažitým typem attachmentu méně projevují emoce,
potlačují, nebo skrývají pocity strachu a svá zranění. Negativní
pocity často nahrazují lhostejností a nezájmem. Tyto děti sice
dokáží vytvářet nové vztahy, ale potřebují více času 
a projevované blízkosti pečující osoby která jim pomůže poznat
vlastní emoce a minulost.

Asi mě měl někdo rád, ale
nevím, co to znamená. Možná
tě vůbec nebudu potřebovat.



3.  Úzkostný/rozporuplný attachment

Tento typ attachmentu si vytvoří dítě, jehož pečující osoba není
dítěti k dispozici stále, tzn. poskytuje dítěti fyzickou nebo
psychickou blízkost, ale chování není předvídatelné a vždy 
k dispozici, tak jak dítě potřebuje. Období blízkosti se střídá 
s obdobím fyzické/psychické nepřítomnosti. Nelze se na ní
spolehnout. 

Tyto děti mají pochybnosti, zda jsou dostatečně dobré, zda si
lásku ostatních zaslouží, prožívají frustraci a cítí se být odmítané.
Často se zlobí samy na sebe i druhé, jejich hlavním zájmem je
upoutat zájem pečujících osob. Děti s úzkostným attachmentem
se dožadují pozornosti, mohou přehánět své pocity a demonstrují
svou bezmoc. Neshody, které ze vztahů vyplývají je trápí 
a potřebují se ujišťovat, že je vše v pořádku. Okolní svět je příliš
nezajímá, touží po lásce a blízkosti pečujících osob. Vytváření
nových vztahů je pro tyto děti náročnější, je však možné, neboť
přízeň pečující osoby někdy zažily, tudíž po ní opětovně touží.

   

 

Asi jsem si nezasloužilo, aby
mě měl někdo rád. 

Nejsem dost dobrý ani pro
tebe, i když vypadáš

mile.



4. Dezorganizovaný typ attachmentu

Tento typ attachmentu si vytvoří dítě, jehož pečující osoba není
dítěti k dispozici v době potřeby a pro dítě je zdrojem
psychického/fyzického ohrožení. Taková pečující osoba
povětšinou nedokáže dítě při ohrožení ochránit, je zdrojem
strachu, může dítě zneužívat, být násilnická, s psychickými
problémy, zneužívající návykové látky, díky čemuž dítě těžce
zanedbává. Tyto děti u pečující osoby hledají instinktivně ochranu
a bezpečí, současně se jí bojí, jsou zmatené a vyděšené. Samo sebe
dítě vnímá jako špatné, nehodné lásky, péče a jakéhokoliv
pochopení a respektu. Ostatní lidé jsou pro ně nespolehliví, děsiví,
nepředvídatelní, nahánějí jim strach. Svět se pro tyto děti stává
děsivým a nebezpečným místem, proto jej nezkoumají a ve snaze
přežít se nedokáží učit novým věcem a dovednostem. 

Děti s dezorganizovaným typem attachmentu bývají neschopny
tvořit nové vztahy, neboť očekávají stejný průběh, jako ve vztahu
předešlém. K připoutání k bezpečné, náhradní pečující osobně pak
potřebují nejvíce času, trpělivosti a pochopení, což je přímo
úměrné tomu, jak moc se jim nedostávalo lásky a péče ve vztahu
minulém a tolik zásadním.

 

Nikdo mě neměl rád, ani já se
nemám rádo. NECHÁPU, proč
bys mě měl mít rád zrovna ty!



Pocit jistoty
Pocit bezpečí a ochrany
Předvídatelnost situací – srozumitelnosti světa
Dítě se učí vnímat svět jako bezpečné místo, kde dochází k
uspokojení jeho potřeb 
K mateřské osobě, která uspokojuje potřeby dítěte, si dítě
vytváří citovou vazbu – připoutání.

Jak se dítě připoutá v pěstounské péči
/vytvoří si vztah/? Aneb každodenní

kolečko

Všechny děti mají své potřeby, které musejí být naplňovány. Vždy,
když u Vámi přijatého dítěte vznikne v průběhu dne potřeba
(hlad, zima, bolest, pocit smutku, ohrožení...) a dítě tak pocítí
rozrušení, nebo  nespokojenost, je na čase, abyste tuto potřebu
uspokojili, pozitivně na ni zareagovali. Uspokojení potřeby 
se u dítěte projeví pocitem spokojenosti a bezpečí, stáváte se pro
něj důvěryhodnou osobou. Dost možná je to poprvé, co tyto
pocity zažívá. Vždy, když se Vám podaří potřebu dítěte uspokojit,
jeden cyklus je uzavřen a dítě zažívá pozitivní zkušenost. Díky
těmto cyklům uspokojování potřeb dítěte, kterých bude jen
během jednoho dne několik, dochází u dítěte k budování nového
vztahu, ve kterém zažívá:

Čím pravidelněji budete uspokojovat potřeby dítěte, tím
pevněji se k Vám připoutá. Každá potřeba, by měla mít

Vaši, pozitivní odezvu, bez ohledu na to, jak bezvýznamná
se Vám tato potřeba může zdát!!! Jen bezpečně
připoutané dítě se může dále zdravě rozvíjet,
zpracovávat svou minulost a budovat zdravou

budoucnost.



Cvičení pečování – vzájemné krmení se 
Dělení se např. o zmrzlinu
Vyrábění stanů z ložního prádla
Polštářová bitva 
Společné plavání, umývání vlasů
Vzájemné masáže (dotyková terapie), škrabkání, česání
vlasů, 
JÁ TOBĚ A TY MĚ

Projevujte dítěti náklonnost fyzicky 
i verbálně 

Při večerním rituálu používejte flanelové, měkké
oblečení, noční tlumené světlo 
 Kolébejte je
 Zpívejte jim
 Čtěte pohádky, vyprávějte příběhy
 Povídejte si o tom, co jste přes den zažili
 Vymyslete dítěti jeho vlastní pohádku, příběh
 Ležte spolu v posteli, pod jednou dekou

Večerní rituál = Příjemná nutnost

Tipy, jak můžete u dítěte podpořit
připoutání...



V této době jsou děti více ochotné odevzdat se Vaší péči a
spolehnout se na Vaši pomoc

Může to být čtení pohádek
Uspávací rituál
Vzájemné doteky - hlazení, mazlení, tulení...
Skládání puzzle
Povídání
Vaření
Nechte se vpustit do hry dítěte, nemluvte, neptejte se, jen
pozorujte, buďte pasivní a sledujte, kam až Vás Vaše dítě
v průběhu hry zavede.  Nechejte to na něm, neorganizujte,
nepoučujte jak si s hračkami hrát, buďte tichým společníkem a
alespoň na chvíli dělejte to, co chce Vaše dítě.

Nejlepším časem na budování připoutání dítěte je, když je
nemocné, nebo zraněné
 

 

Každý den si najděte čas na to, abyste s dítětem mohli
dělat něco, co má rádo

Dejte dítěti něco Vašeho, co může mít u sebe, než se
vrátíte (tričko, pyžamo, šátek, polštář...)
Vždy dodržujte čas slíbeného návratu
Informujte dítě, kam jdete a proč jej nemůžete vzít
s sebou
Po návratu buďte trpěliví a respektujte pocity dítěte

Když musíte odejít: 



Podávejte dítěti jídlo lžičkou (dost možná to nikdy
nezažilo)
Nebojte se pití z dětské láhve (bez ohledu na věk dítěte)
Houpejte je, konejšete
S respektem k dítěti je hlaďte, lechtejte
Zpívejte jim písničky, říkejte říkanky
Držte děti za ruku při procházce
Mějte dítě vždy na dohled
Nechte děti hrát si ve své blízkosti
Omezte dětem možnost volby (většina voleb, výběrů je
na rodiči)

Doplňujte rodičovské role z nižších vývojových
období dítěte, dopřejte jim tzv. regresivní
zkušenost: 

Jakkoliv Vám tento krok může přijít, zejména 
u starších dětí nepochopitelný, přílišně rozmazlující,

degradující apod., věřte, že je potřeba. Vzpomeňte si na
chvíle strávené s Vaší mámou, nebo někým, kdo Vás měl 
a má rád. Tyto děti dost možná nikdy nezažily, jaké to je,
být houpán, uklidňován, hýčkán. Všechny tyto činnosti

jsou brány až moc automaticky na to, abychom si
uvědomily, že jsou životně důležité a to v jakémkoliv

věku.



Když by se to stalo mně, tak bych byla smutná
Někdy mi nahání hrůzu, když musíš takhle reagovat,
tohle prožívat
Vypadá to, že se moc zlobíš
Chtěla bych vědět, jestli rozumíš, co tím myslím

Pomáhejte dítěti vyjádřit a zpracovat všechny jeho
pocity, jakkoliv jsou bolestné, či negativní
 
Děti potřebují ventilovat své zážitky z minulosti a je na Vás,
abyste na ně uměli reagovat. K tomuto je dobré naučit se
používat tzv. JÁ VÝROKY:

Máš tak krásné oči, někdo v tvé biologické rodině musel
takové mít taky
Jsi velmi talentovaná v hudbě, hudební sluch se dědí, je
pravděpodobné, že někdo z tvých předků krásně zpíval

Veďte dítě k pozitivním pocitům týkajícím se jeho
biologické rodiny. Pomozte mu zvládat všechny
pocity směřující vůči jeho původní rodině 

Když

přijímáme

dítě
P Ř I J Í M Á M E  I  J E H O

P Ů V O D N Í  R O D I N U



 
Podejte dítěti informace, které jsou přiměřené jeho
věku a budou odpovídat na jeho otázky, co nejčestněji 
a nejpravdivěji.

slyším, že jsi to měl/a moc těžké
tohle by se dětem ve tvém věku stávat nemělo
je mi líto, že jsi tohle musel/a zažívat
můžeš mi říct cokoliv, co budeš potřebovat
můžeš se zeptat na cokoliv budeš chtít

V průběhu každého dne se dítěti honí hlavou spousta
myšlenek a vzpomínek, se kterými by nemělo zůstávat
samo. Dítě by mělo mít prostor pro sdělování jakýchkoliv
emocí, ať už pozitivních, či negativních. Čím více se bude
svěřovat, sdílet, povídat si, ptát se, tím lépe se váš vztah
vyvíjí.

Nikdy nepřetvářejte dítěti jeho minulost, nezpochybňujte  
 jeho zážitky, nesnažte se je zlehčovat. Zůstaňte s dítětem         
v rozhovoru a poskytněte mu zpětnou vazbu.

Tím 
ČÍM VÍCE

LÉPE



O biologických rodičích mluvte vždy pozitivně, s úctou        
 a pochopením, i když to pro Vás bude těžké.
Mějte na paměti, že se dítě s rodiči ztotožňuje, má jejich
geny. 

Pomozte dítěti poznat více svoji minulost 
a vyjadřovat pocity vůči své biologické    
rodině.

V Ž D Y  P L A T Í

NEGATIVNÍ
HODNOCENÍ RODIČŮ

=
NEGATIVNÍ

HODNOCENÍ DÍTĚTE

D Í T Ě  J E  M Á M A  I  T Á T A
D O H R O M A D Y

V  Ž I V O T Ě  M Ů Ž E T E  Z A P O M E N O U T  N A  K O H O K O L I V ,
A L E  N I K D Y  N E Z A P O M E N E T E  N A  M A T K U .



A jak to všechno zvládnout a nezbláznit se?

Nezapomínejte na humor a péči o sebe. 
 
Připomínejte si, že vy nejste zdrojem problémů Vašeho
dítěte.
 
Uvědomujte si vlastní pocity smutku, hněvu 
a beznaděje. Máte na ně právo!
 
Udržujte si blízké, podpůrné vztahy se svými blízkými.
 
Hledejte podporu jiných rodičů dětí s problémy
s připoutáním.

Udržujte důvěru a otevřenost se svou klíčovou sociální
pracovnicí, jsem tady pro Vás a se Vším Vám rády
pomůžeme.
 
Mluvte o konkrétních situacích s ostatními osobami
pečujícími o dítě, abyste se vyhnuli rozdílnému vlivu na
dítě.

Buďte trpěliví a dělejte si reálné plány na každý den.

Plně se hlaste ke svému
dítěti 

a pamatujte si, že vaše
připoutání k dítěti je

podstatně důležitější, než
jeho připoutání k Vám. 

To přijde časem.
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Všechny knihy u nás!

N E V Á H E J T E  S E  O B R Á T I T  N A
S V O U  K L Í Č O V O U  S O C I Á L N Í

P R A C O V N I C I !
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