
Přednáška na téma:  Rodinné rituály související s přijetím dítěte do pěstounské péče
Ivo Kraus, Hotel Zlatý lev, Louny 19.10. 2018 16,30-19,30h.

1) Rodinné rituály podporují soudržnost, pocit jistoty a stabilního zázemí.
- Jaké to bylo u vás v rodině? Co se změnilo, když jste se vdala, oženil?
- Jak trávíte dovolenou? Máme společné nedělní obědy?
- Navštěvujete prarodiče dětí? Podnikáte výlety?
- Zpíváte si doma, cvičíte, chodíte do kina, divadla, na fotbal?
- Jak slavíte narozeniny a svátky dětí? Jak slavíte Vánoce, Mikuláše, Nový rok, promoce, ad.
Pozn:  Rituály vnáší do rodiny pocit soudržnosti, umožňují předvídat, co a jakým způsobem se bude
v rodině dít. Předvídatelnost je zdrojem jistoty, kterou potřebují nejen malé děti, ale také dospívající
a dospělí například v době, kdy rodinu postihnou rány osudu.

2) Rituály všedního dne
- Má u vás stolování nějaké dané formy? Povídáte si u jídla?
- Máte pevně stanovená rodinná pravidla (stravování, mytí, úklid, spaní, ad.)
- Loučíte se ráno s dětmi polibkem nebo jiným způsobem?
- Pomáháte dětem s úkoly do školy? Má to nějaký řád?
- Když přijde návštěva, vypínáte TV?
Pozn.: Za rituály můžeme považovat pravidelně se opakující úkony, které ovlivňují rodinné klima.
Rodiny  praktikující  rituály  jsou  stabilnější  a  spokojenější.  Nebezpečí  číhá  na  rodiny,  kde  je
minimum rituálů, jejich podoba se neustále mění a členové rodiny se téměř nepotkávají.  Děti z
těchto  rodin  mívají  pocity  vykořeněnosti,  potíže  s  hledáním identity,  mezi  rodiči  a  dětmi  jsou
nejasné role. Opakem jsou rodiny ve svých rituálech rigidní většinou pod aktovkou dominantního
člena, které nechtějí nic měnit. Ideální je měnit podobu a formu rodinných rituálů adekvátně věku
dětí.

3) Smysl rodinných rituálů
- Hromaděním společných zážitků se naplňuje rodinná historie, která při rodinném setkání ožívá. 
- Rituály by měly být příjemně stráveným časem a zábavou pro všechny členy rodiny.
- Děti si velice rychle zvyknou na pravidelné aktivity s rodiči a moc se na ně těší.
- Rituály přenášejí tradice přecházející z generace na generaci. Důležité pro společnost.
- U věřících mohou mít některé rituály hlubší smysl, např. svatba v kostele, křtiny.
- Rituál nebo tradice může být chápána jen jako zvyklost bez potuchy o tom, proč se děje.
Pozn:  Při spříznění rodin sňatkem se některé tradice dostávají do střetu s protichůdnými zvyky
nově  příchozích  členů  rodiny.  Vznik  nové  mladé  rodiny  znamená  střet  dvou  systémů a  tradic.
Podobné je to i s přijetím dítěte do pěstounské péče.

4) Rituály konané kvůli dětem v pěstounské péči
- Vítací rituály (přivezeniny, křtiny, vítací oslava, společná dovolená, apod.)
- Přechodové rituály (školák, středoškolák, dospělý jedinec, manželství, předávání dítěte)
- Rituály ve výchově (domácí a školní), opakujete své chování v určitých situacích? Čtete pohádky?
- Hraní sociálních rolí v určitých situacích. Hodná matka, přísný otec, usmiřování, ad.
- Rituály lze vymýšlet, nastavovat a upravovat podle potřeby rodiny a výchovy dětí.
- Přijetí cizího dítěte většinou rodinu ovlivní. Nepřizpůsobuje se jen dítě, ale i rodina. Rodič určuje.
- Přijetí romských dětí či jiného etnika, specifická situace, velká odlišnost rodinných tradic.
- Kontakty s biologickou rodinou – dítě je konfrontováno se dvěma odlišnými rod. tradicemi.
- Doporučení OSPOD versus rodinné tradice a rituály.
- Střet kultur. Tradiční rodina versus globální liberalismus, ideová indoktrinace dětí. (k diskuzi)

Domácí úkol: Dohodněte si s manželem/lkou seznam rituálů, které budete chtít v rodině dodržovat 
kvůli dětem, a to včetně termínů, kdy by se měly konat.


