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Toto vzniklo jako okamžitá reakce na paní Reschner z Rakouska, které
jsme špatně rozuměli.  Poté při  obědě se to celé  vyjasnilo,  ale prostě při
přednášce jsem ad hoc vyšel z těchto údajů a pak jsem na ně odkazoval. 

Zde to uvádím, jen aby byla přednáška srozumitelná a abych posluchače
neuvedl v omyl.

Rakousko Odměna pěstounů
Tento přepočet je špatný, ale zazněl na přednášce

jedno dítě dvě děti
plat jedno dítě v PP 630 63% 15120 15120
plat dvě děti v PP 900 90% 21600 21600
průměrná mzda (*) 1000 100% 24000
na kazdé dítě dostane 600 60% 14400 14400 14400

2. dítě 14400 14400
plus mateřskou do tří let 29520 50400
(*) pozor toto není průměrná rakouská mzda ale minimální
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/minimalni-mzdy-v-zemich-evropske-unie-3924.html
RakouskoEUR1 000,00Pracovníci mají nárok na 14. plat.
Pokud tam místo naší průměrné mzdy dáme minimální 9200 Kč, tak se dostaneme na
částky srovnatelné s tím, co se dává pěstounům v ČR

euro v 
Rakousku 

dle Reschner
procento z 
průměru

přepočteno na 
naši 
průměrnou 
mzdu v ČR



V minulosti bylo pěstounství mnohem běžnější
Bible se termíny z NRP jen hemží, bohužel ty využívají staré, nám cizí

terminologie, takže jsou překládany zavádějícími slovy.

Křesťanství je naboženství náhradní rodinné péče ( NRP)
1) Sv. Josef tím, že přijímá za ženu těhotnou sv. Marii,  adoptuje i

Ježíše.

Ježíšovo uvažování psychologicky charakterizuje 
mysl  adoptovaného  dítěte,  které  je  vychováváno
převážně  matkou  a  které  stále  hledá  svého
skutečného  otce.  Za  toho  ale  on  sám  považuje
samotného Boha.

Sv. Josef nebyl pěstoun, ale adoptivní otec Ježíše:
- nedostal za svou péči zaplaceno
- Ježíš získal jeho sociální identitu



2) Sv. Marie je osvojena apoštolem Janem touto
adopční formulí:

Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly.
U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a
Marie Magdalská.  Když Ježíš spatřil  matku a vedle ní učedníka,  kterého
miloval, řekl matce:  "Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu učedníkovi:
"Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. (J 19, 23)

Samozřejmě se závazkem ji na stáří zaopatřit.



3) Pavlovo pojetí křesťanství je adoptivní
Ef  1,5:  5  Ve své  lásce  nás  předem určil,  abychom rozhodnutím jeho

dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny
Řím 8, 23: A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha jako příslib darů

Božích,  i  my ve  svém nitru  sténáme,  očekávajíce  přijetí  za  syny,  totiž
vykoupení svého těla.

Ga 4, 4: Když se však naplnil  stanovený čas,  poslal Bůh svého Syna,
narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu
podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.

Pozor - český překlad Bible je zavádějící
1 Tes 2, 7 - Pavel se přirovnává k takovéto kojné, "adoptivní" matce
(trofos), nebo Gal 3, 24, kde je zákon nazván vychovatelem - paidagogos.
1 Tes 2, 7: Ač jsme mohli jako Kristovi poslové dát najevo svou důležitost,

byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. 
Gal 3, 24: Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do

ospravedlnění z víry.  Pedagog = placený pěstoun



Křesťanský adoptivní institut - kmotr, kmotra
Podmínky:
- přibližně stejného stejného jako rodiče
- stejné víry

Kmotrovství  bylo  přilepeno  ke  svátosti  křtu,  i  když  s  ní  nijak
významově ani teologicky nesouvisí, ani nemá oporu v Bibli - středověký
či antický institut? 

Kmotrovství je předjímané rozhodnutí pro adopci
Příjde požár/mor/válka, které zachvátí půlku města. Kmotr má dost svých
starostí. Najednou vidí, že umřeli i rodiče dítěte, kterému je kmotrem. Teď
absolutně  nemá časochuť  meditovat,  zda by si  mohl  vzít  nějaké  dítě  do
adopce,  zda  má  dost  kapacity  na  další  dítě,  jestli  to  nebude  na  úkor
vlastních, v probíhajících hrůzách  kvůli strachu nemůže ani aktivovat soucit.

Jenže  od  křtu  má  předpřipravené,  latentní  rozhodnutí:  Kdyby  se
Karlovu  Honzíkovi  něco  stalo,  tak  jsem  jeho  kmotr,  tak  se  o  něj
postarám... Tedy nemusí nad ničím přemýšlet, vše je připraveno: "Honzíku,
nech všeho a pojď jsem. Musíme všichni vypadnout..."



Péče o svěřené děti - otroky
"Pesúris, za kterého mluvím, nalezl v sedmém roce vlády císaře Claudia

(= r. 47 n.  l.)  nedaleko smetiště  odložené nemluvně,  chlapce otrockého
původu jménem Hérakles. To svěřil na kojení žalované straně, s níž uzavřel
smlouvu na nalezence. Za první rok dostala Saraeus výživné. Přišel termín
druhého roku a opět dostala peníze. Důkazem, že mluvím pravdu, je její
písemná stvrzenka o převzetí  peněz.  Protože však dítě nebylo dostatečně
živeno, Pesúris jí je odebral." 

Tajemství papyrů 17. in Ryšková Úvod do NZ
Proti této praxi odkládání dětí k popelnicím začalo bojovat křesťanství,

viz např. sv. Vít prý takto chránil takové nalezené dítě u popelnic před psy.
Hezky to literárně ztvárnil Ivan Renč.

Renč Ivan: Kytice z královské zahrady. Zvon, Praha, 1993
Adoptován mohl být i dospělý oblíbenec  nebo někdo z vzdálenějšího

aristokratického  příbuzenstva,  jak  to  lze  nalézt  v  císařských  rodinách
(Germanicus strýcem Tiberiem, r. <15). Existovala i adopce prostřednictvím
závěti. Adopce sloužila stejně jako manželství k zachování jména a majetku.



Hilarión (námezdní dělník) píše své ženě
Z roku 1 př. Kr. 

"Hilarión  posílá  mnoho  pozdravů  manželce  Alitě,  matce  Bertě  a
Apollónariovi.  Věz, jsem ještě i  nyní v Alexandrii.  Netrap se,  jestliže se
všichni hromadně vracejí a já zůstávám v Alexandrii. 

Prosím tě a kladu ti na srdce, pečuj o dítě! Hned, jakmile dostanu mzdu,
pošlu ti ji. A jestliže s pomocí boží porodíš, bude-li to chlapec, ponech si
ho, bude-li to děvče, odlož je. [snad míněno jen otroctví, pozn. JK]

Ty jsi  dala  Afrodísiadě pro mne vzkaz ,Nezapomeň na mne!'.  Jakpak
bych mohl na tebe zapomenout?! Prosím tě proto, tím se mi nesužuj." 

Tajemství papyrů 16. in Ryšková Úvod do NZ 

a) vztah k dětem je rozdílný k jednotlivým pohlavím  
b) rozdíl v hodnoty muže a ženy 
c) láskyplný vztah partnerů
d) ekonomickou situaci 
e) gramotnost



S novověkem paradoxně nastupuje důraz na biologické
rodičovství a mizí zájem o rodičovství náhradní

To, co bylo před 40 lety za Dr. Matějčka již standardem - důraz na
psychologické rodičovství - je dnes pro nás nedostižná meta. 

Evropská unie jede podle pravidla:
Čí je spermie, toho je dítě.

Klasici české dětské psychologie tvrdili ale opak:
Rodiče je ten, kdo dítě miluje a kdo se o něj stará.

Dnes pěstounům se zakazuje, aby nechali  dítě jim říkat - táto
mámo. 

Prostě to není jejich spermie.
Děti ale označí rodiče podle svého citu - ne podle spermie.



Ústavy, blázince, sirotčince 
často vznikaly z bývalých leprosárií



 

Ježíš a malomocný Leprosárium v Portugalsku Gafaria

 sirotčinec



Placené pěstounství je tudíž 
hledání optimální velikosti dětského domova

Je to kompromis mezi
a) ideálním adoptivním rodičovstvím
b) nedostatkovým charitativním pěstounstvím
c) předimenzovanými ústavy

Optimální velikost dětského domova:
dva dospělí (muž a žena)
3 - 4 děti

Tomu se v praxi ale už neříká ústav, ale náhradní rodina, ale v podstatě to
jakýsi ústav je, protože je to:

a) ze zákona časově limitované,
b) je to financováno jako zaměstnání
c) není to vedlejší zdroj příjmu



Nihil sub Sole novum
Odložení dítěte

V r. 50 si jedna starší žena dává od najaté chůvy a kojné potvrdit, že jí
řádně zaplatila za výchovu odložené holčičky - otrokyně. 

"Chůva  Tasúkis,  Dcer  Ópiova,  třicetiletá,  s  jizvou  na  levé  holeni,
zastoupená  svým  mužem  Apynchiem,  synem  Panefrommiovým,
pětatřicetiletým, s jizvou na pravém předloktí, potvrzuje, že od Hórovy
dcery  Tesenúfis,  staré  padesát  let,  která  má  jizvu  na  pravé  holeni,
obdržela  stravné,  olej,  šatstvo  i  všechny  další  potřeby,  které  chůvě
náležejí,  za  dobu dvou let,  co  zastávala  službu chůvy, a  šesti  měsíců
kojení; to byla odměna za kojení a opatrování její schovanky, nemluvněte
otrockého původu, jménem Thermutharion." 

Tajemství papyrů 19n. in Ryšková Úvod do NZ

Finanční odměna není známkou nekvalitní práce ani u lékařů, ani u
soudů či poslanců - proč apriori předpokládat, že 

placený pěstoun se automaticky rovná špatný náhradní rodič?



Problémy dnešního pěstounství

1. Profesionální pěstounství konkuruje standardnímu
Když  končí  lhůta  profesionálnímu  a  není  uspokojivé  řešení.

Profesionální pěstouni si nechtějí dítě vzít do pěstounské péče, protože za to
je  mnohem  méně  peněz.  Není  vyřešená  návaznost  -  profesionálního  a
klasického pěstounství. 

2. Klasické pěstounství se dnes redukuje prakticky výlučně jen
na příbuzenské pěstounství

3. Od pěstouna se očekávají až nadpřirozené vlastnosti
Rozhovor dvou doktorek práv: 

"Pěstounství? Ty lidi já obdivuji, ale neměla bych na to."
Žité  pokrytectví  -  místo  aby  poctivě  řekly, že  se  jim do  pěstounství
nechce, tak obalují pěstouny gloriolou vyjímečnosti.



4. Profesionální pěstouni jsou vybíraví a nedělají, co OSPODy
potřebují

Kočkopes mezi standardním pěstounstvím a zaměstnaneckým chováním.
Důsledek idealizace této práce.

5. Profesionální pěstouni pak nejsou nasazováni tam, kde by se
to hodilo

Například  je-li  třeba  umístit  dítě  rozhádaných  rodičů  do  neutrálního
prostředí, nikdo to nechce dělat.



6. Méně školit, více přebírat žadatele
Malá finanční  podpora  a  malá  popularita  má za  následek,  že  je  málo

zájemců a berou se skoro všichni. Mezi nimi je hodně nekvalitních.

Potom se pořádají předražená školení, které mají mizivý efekt. 

Sanace narušených rodin je ve většině případu marný počin. 

Školení nevhodných pěstounů jsou vyhozené peníze.

Řešení: 
Dát pěstounům srovnatelné peníze, které dnes tečou do ústavů na jedno

dítě. Pak bude hodně zájemců a bude z čeho vybírat. Nevhodní se vyháží a
vhodní se samozřejmě sami rádi proškolí - vyplatí se jim to. Na závěr se
budou dělat zkoušky jako u autoškoly.



7. Dělit  příbuzenskou  pěstounskou  péči  podle  závadovosti
příbuzných pěstounů

Důležité není zda jsou to příbuzní či ne, ale jestli dítě poškozují či ne.

8. Chránit  klasické  pěstouny  před  závadovými  biologickými
rodiči, kteří ohrožují stabilitu pěstounských rodin

Citová stabilita rodiny musí být primárním cílem snažení státu. Teprve,
když se tento cíl podaří naplnit, tak můžeme řešit otázky, zda je to rodina
biologická či náhradní. Jestliže nám různými scénami biologičtí rodiče
narušují  výchovu  v  pěstounské  péči,  tak  je  úkolem  státu  pěstouny
chránit. Ti jsou pro stát i dítě důležitější než závadoví biologičtí rodiče.



Děkuji Vám za pozornost

 
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 

jeronym.klimes@gmail.com http://www.klimes.us


