
Víkendové vzdělávání pěstounů MMFM 
 
 

Odbor sociální péče Magistrátu města Frýdek-Místek uspořádal pro pěstouny, kteří s ním sepsali 

dohodu o výkonu pěstounské péče, dvoudenní školení. Akce proběhla během prvního prosincového 

a zároveň mrazivého víkendu v prostorách Pensionu pod Lípou v Řece pod dohledem doprovázejících 

pracovnic MMFM. 

 

Po ubytování se dospělí účastníci sešli v salonku k přednášce s tématem „Identita – životní příběh“. 

Děti se naopak těšily na společnou zábavu, která byla přizpůsobena s ohledem na nastávající první 

adventní neděli. Děti se již vzájemně znali z předchozích akcí, takže si vytvořili vlastní věkové 

skupinky, avšak společně si děti nazdobili doma pečené 

perníčky. Tato zábava však vzhledem k množství perníčků na 

moc dlouho nevydržela. Proto se děti rozdělily a část dětí šla 

na procházku po okolí a další hrála se svou klíčovou pracovnicí 

karty. Nutno uznat, že děti jsou profíci ve hře UNO a double. 

Bez ohledu na zvolenou zábavu se všechny děti už před 

polednem velmi těšily na oběd. Při přestávce na oběd se 

náhradním rodičům mohly děti navíc pochlubit vlastnoručně 

zdobenými perníčky a ochutnat jejich velmi hezké dílo.  

 

 

Odpolední zábava byla o společné hře BINGO. Děti se neskutečně dobře bavily. Výhry ze hry si mezi 

sebou vyměňovali, protože přeci vždy to, co má ten druhý je lepší, než to co vyhráli oni.  

 

Pěstouni a děti se velmi těšily na večeři, protože všichni měli slíbeno překvapení. Jako překvapení se 

zastavili na návštěvu čert, anděl a Mikuláš. Ne jen, že si chtěli některé děti odnést do pekla, což se 

jin nakonec nepodařilo, protože děti hezky zpívaly, recitovaly a slibovaly, že už budou hodné, ale byli 

také odměněny nějakou tou dobrůtkou a jako bonus se všichni náramně zasmáli. Ještě dlouho po 

jejich odchodu se všichni bavili o prospěšnosti této návštěvy a ještě dlouho poté, při vzpomínce na 

vtipného anděla, se smáli. Jako bonus si všichni zahráli bingo s neutuchajícím nadšením, kde hlavní 

výhrou byla půlmetrová tužka, kterou děti hned zkoušeli, zda píše.   

 

Při večerním sezení vládla velmi uvolněná atmosféra, neboť po celém dni měly děti i náhradní rodiče 

pocit, že se vzájemně znají už dlouho. Dospělí si vyměňovali dojmy ze školení a sledovali své děti, jak 

si s neutuchající energií a intenzitou utužují své vztahy. Útěchou všem bylo, že na sklonku dne byly 

děti tak vyčerpané, že hlavně ty menší usnuly téměř okamžitě.  

 

Druhý den, hned brzy po ránu, se děti začaly znovu houfovat a hned hledaly své kamarády 

z předchozího dne. K hlídání je převzala statečná dvojice mladých „krotitelů dětí“ a opět je vzali na 



výšlap, tentokrát spojený 

s mrazivým počasím a popraškem 

sněhu. S větším i menším 

nadšením se děti vydaly na cestu.  

Dospělí se mnohem ochotněji 

sesedli k závěrečné části 

vzdělávání, při kterém prezentovali 

poznatky z předchozího dne a na 

základě společných znalostí o 

dětech je s doprovázející 

pracovnicí zkoušeli aplikovat na 

konkrétní případy. Někteří se tak 

mohli utěšovat, že „v tom“ nejsou 

sami a srovnávali společné znaky 

svých dětí. I když minulost a 

životní zkušenosti dětí i pěstounů 

byly různorodé, v mnohém se sobě podobaly. Vše ještě okořenily věkové a generační rozdíly mezi 

těmito pečovateli, kteří své životní strasti umí přijímat s nadhledem i humorem – a za to jim patří dík. 

S potěšením si po návratu dětí vyposlechli jejich zážitky z procházky, chlubení, jak zvládli výšlap i 

odfrky starších dětí, že už nikde nejdou, čímž „krotitelky dětí“ dle jejich slov splnily svou misi což byl 

zážitek pro menší děti a dokonalé naštvaní teenageři.  

Společně se všichni domluvili na dalším víkendovém vzdělávání s návrhy na program i témata. 

V závěru se ponořili do plánování dalších setkání a (ne)závaznou domluvou, že v příštím roce umožní 

dětem také společný pobyt na letním táboře, který již některé pěstounky mají prověřený. 
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