Práce s dětmi žijícími v neúplných nebo náhradních rodinách
1.
Život v pěstounské rodině z pohledu přijatých dětí / Marie Vágnerová,
Věduna Bubleová, Jana Frantíková, Alena Vávrová -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa -- ISSN 0555-5574 -- Roč. 50, č. 1
(2016), s. 3-23.
Příspěvek k problematice adaptace dětí přijatých do pěstounské péče v nové
náhradní rodině. Cíle, metodika a výsledky kvalitativního výzkumu skupiny 20
adolescentů a mladých lidí, kteří vyrůstali v náhradní rodinné péči. Výzkum
zjišťoval a analyzoval jejich vzpomínky na první kontakt s náhradními rodiči,
první vzpomínky na nový domov, kdo byl pro ně z nové rodiny nejdůležitější, co
oceňují na náhradních rodičích nejvíce a co jim na nich naopak vadí, jaké byly a
jsou vztahy s nevlastními sourozenci, jaký vztah mají k biologickým rodičům
apod. Získané poznatky mohou přispět ke zlepšení práce s náhradními rodinami.
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2.
Střídavá péče : je pro děti nejlepší? / Aleš Hodina, Jeroným Klimeš, Jan
Kulhánek; [Autor interview] Daniela Kramulová -- cze
In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 22, č. 9 (2016), s. 32-35.
Polemika odborníků na téma střídavá péče o dítě. Psychologové J. Klimeš, J.
Kulhánek a ředitel Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě A. Hodina se
vyjadřují k otázce vhodnosti střídavé péče. Kdy není střídavá péče v nejlepším
zájmu dítěte? Od jakého věku dítěte je vhodná? Má střídavá péče smysl? Co si
myslí o rozdělení sourozenců? Psychologové se staví k této problematice záporně,
mají výhrady a uvádějí důvody. Naopak Aleš Hodina je propagátorem střídavé
péče, založil a vede webový portál Střídavka.
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3.
Pěstounská péče na přechodnou dobu / I. Sobotková -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy: 37
In: Česko-slovenská pediatrie : časopis České a Slovenské pediatrické společnosti
-- ISSN 0069-2328 -- Roč. 70, č. 6 (2015), s. 361-367.
Psychologické aspekty pěstounské péče na přechodnou dobu. Úskalí a hlavní
rizika této formy pěstounské péče, zejména v kontextu psychických potřeb dětí,
možnosti jejího využití. Výzkum 50 dospělých osob, které vyrostly v dlouhodobé
pěstounské péči, vnímání významu biologické i pěstounské rodiny, osobní
zkušenosti s oběma (někdy i více) rodinami, kontakty s biologickými rodiči,
proces vyrovnávání se s nestandardní životní situací. Výsledky výzkumu.
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