
DÁT DĚTEM RODINU – 3. díl 
 
Během letních prázdnin odbor sociálních věcí Městského úřadu ve 
Frýdlantu nad Ostravicí postupně veřejnosti představil všech osm dílů 
videospotů s názvem Dokázali změnit svět – aspoň některým dětem, ve 
kterých „naši“ pěstouni vyprávěli o svých zkušenostech při péči o děti. Do 
videospotů se však celé jejich povídání nemohlo vejít. Proto je čtenářům 
budeme předkládat formou série rozhovorů s jednotlivými pěstouny.  
 

Rozhovor s pěstounem Janem Fajmonem:    
 
Co Vás na myšlenku stát se pěstounem přivedlo a proč jste se rozhodli vychovávat dítě jiných rodičů? 
Pěstoun: Několik let jsme se s manželkou snažili o vlastní dítě, ale neúspěšně.  A když to nešlo, tak jsme se 
rozhodli pro adopci (osvojení dítěte). O pěstounské péči jsme vůbec v té první fázi neuvažovali. Až v průběhu 
absolvování příprav na osvojení se nám takzvaně otevřely oči a dozvěděli jsme se, že mezi adopcí a 
pěstounskou péčí zas tak velký rozdíl není. Navíc jsme zjistili, že dětí do pěstounské péče je více a žadatelů 
méně. Takže jsme svou žádost nakonec rozšířili i o pěstounskou péči.  
  
Jaké to bylo podat si žádost a projít posuzováním, zaškolit se na pěstouna? 
Pěstoun: Nejhorší bylo udělat ten první krok, nevěděli jsme, kam se obrátit. Prostě jsme vzali telefon a zavolali 
na úřad a tak jsme se dostali k sociální pracovnici z OSPODu (orgánu sociálně-právní ochrany dětí) a ta už nám 
se vším pomohla. Samotná příprava pěstounů byla v pohodě. V průběhu posuzování jsme se dozvěděli mnoho 
užitečných informací, byla nám zodpovězena spousta našich otázek a získali jsme přehled o pěstounské péči. 
Myslím, že to bylo takové naše „těhotenství“.   
 
Pamatujete si první seznámení s Vaším pěstounským dítětem? 
Pěstoun: No jasně! Naše první setkání proběhlo na úřadě, kde nám chlapce dovezli v kočárku a měli jsme 
možnost si s ním chvíli pohrát. Vzpomínám si, jak mi seděl na klíně a prohlíželi jsme si nějakou knížku  
o autíčkách... Z mojí strany to byla láska na první pohled.   
  
Co se změnilo příchodem dítěte do Vaší rodiny, jak se chovalo dítě a jak Vy? 
Pěstoun: Změnilo se úplně všechno, protože najednou se všechno točilo kolem dítěte. Do té doby jsme byli 
sami dva. Nyní jsme si zvykali na dítě a dítě si zvykalo na nás. Říkali jsme si, že my jsme rodiče začátečníci, ale 
on už je jako dítě profesionál, protože měl před námi několik měsíců nárok. Ale zvládli jsme to. 
 
Jaké to je nyní, když už dlouho tvoříte jednu rodinu? 
Pěstoun: Řekl bych, že je to úplně normální, jako v každé jiné rodině. Řešíme problémy každodenního života. 
Je to v pohodě. 
 
Jak vnímá přijaté děti širší rodina? 
Pěstoun: Širší rodina i ta úplně blízká rodina ho vnímá úplně perfektně. Všichni se k němu chovají jako  
k našemu synovi a nikoho ani nenapadne o něm přemýšlet nějak jinak. 
 
Pomáhá Vám při výkonu pěstounské péče někdo, máte se na koho obrátit, když potřebujete poradit? 
Pěstoun: Určitě. Máme úplně super doprovázející organizaci, takže můžeme kdykoliv zvednout telefon  
a zavolat, požádat o pomoc nebo radu, je to perfektní. Úplně od začátku nám pořád někdo pomáhá. 
 
Co byste vzkázali všem, kteří o myšlence stát se pěstounem uvažují? 
Pěstoun: Vzkázal bych, že není na co čekat. Roky nám prostě přibývají a děti potřebují mladé rodiče! 
 
Kde jinde by mělo dítě vyrůstat než v rodině? Pro děti, které nemají vlastní funkční rodinu, hledáme rodinu 
náhradní. Staňte se pěstouny! Pro více informací kontaktujte Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních 



věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant n. O., kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou 
péči Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz. 
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