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1. POSTUPNĚ
 Budeme-li se o rozvoj identity dítěte aktivně starat hned od počátku, můžeme zmírnit 

bouřlivé období dospívání, kdy si bude ostře uvědomovat, že je „jiné“.

2. PŘIROZENĚ
 Prvky, které pomohou dítěti budovat svou identitu, je vhodné začlenit do běžného 

života, pro všechny členy rodiny. Kdyby mělo dítě pocit, že je odlišné, může část vlast-
ního „já“ začít odmítat ve snaze splynout s ostatními.

3. PŘIJMOUT ODLIŠNOST
 Abychom dokázali dítěti přirozeně zprostředkovat vytvoření jeho vlastní identity, musí-

me nejdřív sami vnitřně přijmout fakt, že jeho identita je odlišná od naší, případně i od 
identity našich dalších dětí. Není ani horší ani lepší, je stejně hodnotná, ale odlišná.



4. POZITIVNĚ
 Dědictví původu dítěte bychom měli považovat za obohacení našeho života, naší rodi-

ny. Přijaté dítě bude obohaceno o poznání naší kultury, my budeme obohaceni při 
poznávání té jeho.

5. PLÁNOVITĚ
 Pro budování identity přijatého dítěte jiné kultury musíme udělat něco navíc, co ve 

výchově dětí stejného etnika „se udělá“ jaksi samo, jako i nám v dětství stačilo naši 
identitu jen spontánně přejímat od rodičů a společnosti. Chceme-li přijatému dítěti dát 
prostor pro rozvoj jeho vlastní identity, může být účelné mít jasnou představu, kdy a 
jaké kroky podniknout.

Mám chuť přidat ještě šesté Pé: S POKOROU. Ve slovech Jiřiny Prekopové, rodinné 
terapeutky: „děti jsou hosté, kteří hledají cestu,“ je vyjádřeno to, s čím leckdy nejsme úplně 
smířeni. Totiž, že veškeré naše výchovné snažení není než nabídka možných cest. A dítě si 
– až k tomu doroste – samo z nabídek celého světa vybere to, co se mu zdá pro něj dobré. 
A my bychom měli jeho volbu respektovat.
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