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Vážená paní Návratová,
dne 15.1.2020 jste se obrátila na náš úřad ohledně vyjádření k potřebnosti zachování a
podpory doprovázejících organizací v rámci systému náhradní rodinné péče v naší
republice.
Na základě toho Vám sdělujeme, že si plně uvědomujeme potřebnost kvalitního fungování
neziskového sektoru v oblasti podpory pěstounských rodin. Doprovodné organizace zajišťují
pěstounům a jejich svěřeným dětem poradenství, povinné průběžné vzdělání pěstounů,
zprostředkovávají psychologickou, terapeutickou, či jinou odbornou pomoc, kontakt dětí
s jejich biologickými rodiči a blízkými osobami, zabezpečují účelovou odlehčovací službu a
mnohé další. Při své práci spolupracujeme s několika různými doprovázejícími
organizacemi a naše spolupráce je většinou na velmi dobré úrovni.
V případě nedostatečné finanční podpory by pak mohlo dojít k utlumení činnosti těchto
neziskových organizací a přesunu podpory pěstounů na orgány státní správy, konkrétně na
orgány sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů, které již nyní mají hodně náročnou
agendu. Navíc by se oddělení sociálně-právní ochrany dětí částečně ocitly v kolizi, kdy
kromě podpůrné funkce v těchto rodinách plní i funkci kontrolní.
Jako orgán sociálně-právní ochrany dětí vnímáme potřebnost kvalitní péče o pěstounské
rodiny v rámci podpory mimoústavní péče o ohrožené děti. Tyto děti mají právo vyrůstat
v rodinách a také s přihlédnutím k tomu vnímáme oprávněnost požadavku doprovázejících
organizací o zvýšení příspěvku na výkon pěstounské péče. Náklady na zabezpečení této
služby by minimálně měly reagovat na zvyšování nákladů za poskytované služby
pěstounům, na zvyšování cen nájemného, služeb a energií, cestovních nákladů apod.,
a v neposlední řadě i na možnost zvýšení mezd sociálním pracovníkům těchto
doprovázejících organizací.
Vzhledem k výše uvedenému tedy považujeme za potřebné a přínosné pro pěstounské
rodiny, ale především pro ohrožené děti, navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské
péče pro doprovázející organizace.
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