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Vánoční pozdrav
„Jezulátko nám svou dětskou něhou zpřítomňuje Boží blízkost a lásku. Uvědomujeme
si, jakou máme v jeho očích cenu, protože právě díky němu jsme se my sami stali Božími
dětmi.“
(Benedikt XVI., z projevu při návštěvě Pražského Jezulátka, 26. září 2009)

Vážení přátelé z Kolpingova díla,
s díkem za opravdu příkladnou spolupráci v uplynulém roce Vás na
prahu Vánoc srdečně zdravím a vybízím ke společné radosti z pohledu na
novorozeně zavinuté do plének a položené v jeslích.
O posvátné vánoční noci hledíme na všemohoucího Boha, na němž
všichni závisíme, tvůrce vesmíru, který se stal maličkým, zranitelným a leží
ve stáji. Vydán na pospas lidem potřebuje lidskou lásku. Přichází, aby přinesl naději pro všechny: blízké i vzdálené, bohaté i chudé, věřící i nevěřící.
Přeji Vám, ať radost a naděje zářící z Boží i každé dětské tváře
prozáří dny letošních Vánoc i všechny Vaše plány, očekávání a obavy směřované k roku 2012.
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Živý Betlém
Již několikátý rok se na
náměstí ve Žďáře nad Sázavou koná akce s názvem
Živý Betlém. Společně ji
pořádá římsko-katolická
farnost sv. Prokopa, Biskupské gymnázium a Kolpingovo dílo ĆR.
Studenti z gymnázia společně s farníky nazkoušeli
lidovou hru o narození
Ježíše Krista, kterou sledovalo zaplněné žďárské
náměstí. Akce má každoročně podporu města a v
roli krále Baltazara už po
několikáté vystoupil mís-

tostarosta Ladislav Bárta.

koupit výrobky klientů z
V žádném živém Betlému Terapeutické komunity
nemohou chybět živá zví- Sejřek.
řata. Také ve Žďáře si Letošní ročník byl zvláštní
mohli děti během odpoled- tím, že výtěžek z dobrone pohladit ovečku nebo volného vstupného byl
kozu. S ovčáky v Betlémě zaslán na Konto bariéry
přišel narozeného Ježíše pro našeho kamaráda
pozdravit i dobře cvičený (dobrovolníka na táborech
bernský salašnický ovčák.
Kolpingovy rodiny) Petra
Jako každý rok se mohli Krábka, který bojuje s nádiváci zastavit u stánku sledky klíšťové encefalitidy.
Kolpingova díla ČŘ, pro- Vybralo se téměř 7 000
hlédnout nebo si odnést Kč.
propagační materiály a
zahřát se nabízeným teplám čajem. Také si mohli Děkujeme!

Kateřina Erdingerová
Kolpingovo dílo ČR

ZPRAVODAJ

STRÁNKA

3

Mezinárodní workshop Kolpingova díla Evropa
na Vyhlídce (European ) - pozvání
(témata níže) tak také poznávací část – výlet, exkurze,
ochutnávka národních jídel,
tradic. Je to šance rozšířit své
evropské obzory, načerpat
nové poznatky a vytvořit si
kontakty pro další práci
s dětmi a mládeží.
Obracíme se na vás se zajímavou
nabídkou pro všechny anglicky a
německy mluvící dobrovolné
pracovníky naší organizace, kteří
stojí o to dozvědět se něco nového, poznat Kolpingovo dílo
mezinárodní perspektivy.
Jak už jsem psali v minulém čísle
Zpravodaje Kolpingovo dílo České republiky je stejně jako další 6
partnerů z Evropy zapojeno do
mezinárodního projektu celoživotního vzdělávání.
Každý zapojený partner připraví
pro ostatní třídenní workshop ve
své zemi. Náplní takového
workshopu je jak vzdělávací část

Kolpingovo dílo ČR připravuje
svůj díl projektu na únor 2012.
Workshop s tématem European networking . Utváření sítí
po Evropě. Jaké jsou důvody,
výhody, rizika a možnosti vytváření evropských kontaktů?
Proč je důležité mít rozhozené
sítě i do jiných krajů, než jsou
ty české? Jak motivovat dobrovolníky k mezinárodním akcím?

Pokud byste měli zájem se zúčastnit tohoto nebo i dalších workshopů z projektu napište nám na adresu
katerina.erdingerova@kolping.cz
nebo volejte 566 585 013.

za finanční
Více informací o projektu najdete
na www.kolping.cz

To všechno můžeme společně
promyslet během prodlouženého víkendu na Vyhlídce spolu s ostatními spolupracovníky
z Evropy.

Výtvarné výrobky z TK Sejřek
Jak už možná víte v Terapeutické komunitě v Sejřku, kterou zřizuje Kolpingovo dílo a
kde se léčí lidé se závislostí na
drogách, probíhá v rámci terapie keramická a kovářská dílna.
Pod vedením zkušených lektorů Mileny Korbářové a Miroslava Vernera vznikají pod
rukama klientů krásné předměty pro denní užití nebo jen
pro okrasu (hrnečky, misky,
svícny, mozaiky, věšáky…)
Tyto výrobky jsou vystavené a
ke koupi ve Žďáře nad Sázavou v budově Centrálního svazu Kolpingova díla ČR a také v

rekreačním zařízení Vyhlídka.
Další možností, kde si výrobky
můžete prohlédnout a zakoupit je také vlastní e-shop komunity, který najdete na webu
http://www.tksejrek.kolping.cz/ .
Dalším veřejností velmi oblíbeným prodejním prostorem je
prodejní portál Fler.cz, kde
výtvarníci amatéři i profesionálové prodávají své ručně vyrobené produkty
http://www.fler.cz/tk-sejrek

Kateřina Erdingerová,
Kolpingovo dílo ČR

Projekt vznikl

Kateřina Erdingerová,
Kolpingovo dílo ČR

podpory
Národní
agentury pro
evropské
vzdělávací
programy
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Výchova dítěte není přežitkem moderní doby

Autor je
Externí
spolupracovník
KR Smečno
Ředitel Dětského
domova
ve Strančicích
info@dumrodin.cz

Máma, matka, maminka – kolika
slovy můžeme vyjádřit svůj
vztah k člověku, který nám dal
život. Mnozí máme hluboko
v mysli okamžiky z dětství, na
které vzpomínáme jen
v situacích vlastní citové intimity. Jsou to střípky vzpomínek
z nejútlejšího věku, kdy při
vzpomínání v rodinném kruhu
často slyšíme: „na to si přece
nemůžeš pamatovat, tehdy jsi
byla ještě hodně malá“. Vzpomínáme si, a docela přesně.
Dokonce si vzpomeneme na
takovou drobnost, co jsme měli
na sobě. Vzpomínáme, co nám
proběhlo hlavou, když nás některý z rodičů pokáral či pochválil. Je to tak. Samozřejmě,
že některé události z dětství
mají nádech folklorního vyprávění rodičů, sourozence nebo
babičky. V pozdějším věku to
může být až nepříjemné, neboť,
jsou to mnohdy vzpomínky, při
kterých se červenáme. Každý,
kdo zažil milující rodiče a fungující rodinu to takto vnímá.
Prostě, má na co vzpomínat.
Něco mu nejbližší předali, má
na čem stavět svůj vzpomínkový svět, má se o co emočně
opřít. Dříve byla rodinná pouta
vnímána dětmi ještě intenzivněji. Byly u porodů dalších sourozenců, byly i u umírání. Širší
r o d i n a ž i l a p o h r o m ad ě
v několika generacích. Starší
dlouhodobě působily na
vytváření osobností mladších členů rodiny. Předávaly
se tak zkušenosti blahé i
neblahé. Děti všechny informace kolem sebe, tak jako
v dnešní době, přijímaly int en z ivn ě . Po dv ědo mě,
s celoživotním vtiskem do
paměti. Dá se předpokládat, že
takto se děti dostávaly
k informacím jak pečovat o
mladšího sourozence. Ono to
je, takto napsáno, velmi zjednodušené a idealizované. Už jenom tím, že nežijeme v dobách,
kdy výchovu a péči starší generace ovlivňovaly velmi silně

mýty a pověry. Nutno podotknout, velmi neblaze a
účinně. Mnozí z nás je již ani
všechny neznáme. Vzpomeňme třeba jen na výchovnou
úlohu klekánice, polednice,
hastrmana … Kolik generací
dětí žilo v obavách a strachu
z nadpřirozena. Ono i dnes
často lze slyšet z úst moderní
matky, že slyšela, že se nemají
dětem stříhat vlásky do konce
prvého roku života. Krátí to
prý děťátku rozum. Pověry
mají dlouhý život. Záleží jen
na tom, jak dokáží ovlivnit
život vnímavého jedince. Náš
život, zvláště v útlém věku, je
velmi ovlivněn právě rodičovskou výchovou a rodinnými
zvyklostmi.
Opět se vracíme do dětství,
kdy jsme sáli informace o
svém původu - kdo je naše
teta a náš strýc, jak žila prababička. Myslím, že se nenajde
nikdo, kdo by netoužil vědět
něco o své minulosti. Je to
naše přirozenost a pud sebepoznávání.
Ale ne všechny děti mají to
štěstí znát minulost svých
rodičů a znát rodinné poměry, a to alespoň v náznacích.
Ne všechny děti přichází do
milující rodiny a ne všechny
znají své biologické rodiče.
Existovala, existuje a vždy
bude skupina dětí, které potřebují pomoc cizích. Rodiče
se o ně starat nedokáží anebo
nechtějí. Záleží jen na tom,
v jakém věku dítěte se podaří
nastavit ten správný systém
náhradní rodinné péče a zabezpečit dítěti zdárný vývoj a
správnou výchovu. Mnoho
papíru bylo již popsáno na
téma, zda dávat dítě do náhradní rodinné péče či ponechávat je v biologické rodině a
tu sledovat a pomáhat jí. Odpovědi jsou nejednoznačné
tak, jak jsou pestrobarevné
životní zkušenosti každého
z nás. Adoptivní rodiče velmi

často prožívají složité okamžiky, kdy „jejich“ dítě dříve
nebo později svou biologickou rodinu potřebuje poznat.
Snaží se získat informace o
možných sourozencích, zajímá
se o osudy biologických rodičů. Velmi pak záleží na atmosféře v náhradní rodině. Na
vazbách na širší rodinu, na
pouta, která jsou mezi přáteli
rodiny, a především na rozumové zralosti osvojeného
jedince. Křehkost dosud budovaných vztahů díky důvěrnosti požadovaných informací
dítětem je nabíledni. Dítě
v pěstounské péči má situaci
při hovorech s pěstouny o
sebepoznávání jednodušší.
V mnoha případech své biologické rodiče zná. A zase, dle
svého věku a dle svých rozumových schopností může
srovnávat život v pěstounské
rodině a způsob života biologické rodiny. V určitém věku
se do biologické rodiny může,
dle svého rozhodnutí, i vrátit.
Jen průběh následného života
v dospělosti konkrétního člověka, který byl vychováván
v náhradní rodinné péči, ukáže, zda jeho výchova náhradních rodičů, respektive pěstounů byla správná. Sami, ze
své zkušenosti víme, jaký vliv
na nás měl pobyt v mateřské
školce, ve škole a v dalších
dětských kolektivech. U dítěte v náhradní rodinné péči lze
stále ještě očekávat, že na něj
bude pohlíženo jako na někoho, kdo je „trochu“ jiný. Žijeme v tolerantnější a vztahově
velmi liberální době, spousta
předsudků a hloupých odsudků zde však ještě je. Jsou velmi nebezpečné svou anonymitou. Navíc dítě mnohdy pudově cítí, že se kolem něj něco
děje a že je středem pozornosti. V některých případech
pak dochází k tomu, že to, co
může projít jedinci z „řádné“
rodiny, nemusí tak hladce
projít dítěti, které je v péči

nebiologických rodičů.
Výchova vlastního dítěte je
ze společenského hlediska vnímána jako přirozenost. Výchova
dítěte v náhradní rodinné péči je
výsledkem ze zákona dané kaskády dějů, které nastanou, když
biologická rodina nefunguje.
„Náhradní“ rodiče jsou vystaveni velkým tlakům. Od počátku,
kdy se rozhodli přijmout dítě do
své péče, musí řešit mnoho situací, které se řádně pečujícím
biologickým rodičům vyhýbají.
Nejsou to jen administrativní
úkony, které vyplývají ze zákona, ale především jsou to okamžiky, které přináší každodenní
život dítěte. Velmi silnou roli
zde mají rodinní přátelé a širší
rodina. Často se však rodiče,
kteří vychovávají dítě v náhradní
rodinné péči, potřebují ujistit, že
postupují dobře. Mají sice správnou intuici, ale nejsou si jisti. Je
na místě konstatovat, že názor
na správnost a důslednost při
dodržování pravidel výchovy by
měl být u všech členů rodiny
stejný. Zvláště pak při uplatňování výchovných trestů se ukáže
soudržnost vychovávajících.
Jinak to nejde. Tak by to mělo
být i v rodině biologické. Co
nesmazatelně děti poškozuje, je

nedůslednost ve výchově a
zásadní výchovné rozpory mezi
rodiči. Každý rodič, který má
pocit, že na výchovu nestačí,
by se
měl poradit
s odborníkem. To přeci není
žádná ostuda. V okamžiku, kdy
jsou závažné a zásadní výchovné problémy či poruchy chování dítěte, je pozdě.
Dnes již naštěstí existuje poměrně široká síť odborných
poraden, kde je možné získat
poměrně ucelenou představu
o vývoji dítěte a možných rizicích při jeho výchově.

mýšlet o možnosti přijmout do
svého srdce a domova dítě až
po podporu při výchově přijatých dětí. Nabízí dlouhodobé
doprovázení rodin v NRP
s odlehčovací péčí. Díky jejím
komplexním službám, zajišťovaným špičkovými odborníky v
oblasti péče o děti v NRP několikrát zvítězila ve výběrovém
řízení na realizaci kurzů přípravy
pro budoucí osvojitele a pěstouny ve Středočeském kraji v období 2008 - 2010. Více informací
o Kolpingově rodině Smečno je
na www.dumrodin.cz

Jednou z organizací, která se
problematikou náhradní rodinné péče zabývá je Kolpingova
rodina Smečno.
Jde o organizaci, která svojí
provázanou nabídkou služeb
obhajuje na veřejnosti smysl
rodiny a její nezastupitelnou
roli. Má za cíl provozovat aktivity k podpoře rodiny, zdravých rodinných vazeb a vztahů. V rámci projektu Vzdělávání a podpora osvojitelských a
pěstounských rodin nabízí širokou paletu podpory a návazných služeb. Poskytuje poradenství od prvního momentu, kdy rodina začne pře-

MUDr. Pavel Biskup
http://www.dumrodin.cz/lide/
pavel-biskup.html
(článek

je

redakčně
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krácen)

Poslední volné termíny na Vyhlídce
Rekreační zařízení Vyhlídka vyhlašuje poslední volné termíny
na první pololetí roku 2012

Pokud byste měli zájem si termíny zarezervovat, volejte nebo
pište Michaelovi Kubíkovi

1. - 9. 3. 2012
12. - 18. 3. 2012
26. - 30. 3. 2012
30. 6. - 7. 7. 2012

michael.kubik@kolping.cz
Mob.: 777 555 745

Nadcházející akce
Silvestrovský pobyt na Vyhlídce
(30.12.—1.1.2012)
Nabízíme volná místa pro rodiny s dětmi (i pro menší kolektiv) na silvestrovský pobyt v
rekreačním zařízení Kolpingova díla „Vyhlídka“ v Moravském krasu. Zájemci se mohou
informovat a hlásit na naší e-mailové adrese.

20. Společenský ples Biskupského gymnázia,
SŠG A. Kolpinga a Kolpingova díla České republiky
(20. 1. 2012, Žďár nad Sázavou)
Společenský ples Kolpingova díla České republiky a zároveň stužkovací ples středních
škol, jež Kolpingovo dílo zřizuje, proběhne v pátek 20.1. 2012 v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou. Můžete se těšit na hudbu, tanec a také vybrané kulinářské speciality z
dílny SŠG. Všichni jsou srdečně zváni.

Mezinárodní workshop „European Networking“
(2. - 4. 2 .2012, Vyhlídka)
Společný vzdělávací projekt pro pracovníky s dětmi a mládeží několika evropských Kolpingových děl. Tento workshop je 3. dílem dvouletého cyklu vzdělávacích modulů, které
probíhají různě po Evropě. Projekt je podpořen dotace NAEP.
Workshop s tématem Networking on an European level proběhne v rekreačním zařízení
Vyhlídka ve dnech 2. - 4. 2. 2012. Více o celém projektu najdete na www.kolping.cz v
sekci NAŠE AKCE.
Více informací také najdete uvnitř Zpravodaje (str.3)

Setkání Kolpingových rodin
(3. - 4. 2. 2012, Vyhlídka)
Každoroční setkání zástupců Kolpingových rodin proběhne 3. – 4. 2. 2012 v rekreačním
zařízení Vyhlídka.

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na adresu kolping@kolping.cz
nebo poštou na adresu:
Kolpingovo dílo České republiky, nám. Republiky 22, Žďár nad Sázavou 591 01
Více informací o našich akcích najdete také na www.kolping.cz
Aktuální dění můžete také sledovat na našem profilu na síti

