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Vyjádření k potřebnosti zachování a podpory doprovázejících organizací v rámci
systému náhradní rodinné péče v rámci ČR.
Na základě Vaší žádosti ze dne 15. 1. 2020 o vyjádření k problematice státního příspěvku na
výkon pěstounské péče pro pověřené osoby, pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí
uvádíme, že se přikláníme k požadavku pověřených osob na zvýšení uvedeného příspěvku.
Jsme přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska je smysluplnější a systémovější preferovat při
poskytování služeb pěstounským rodinám nestátní neziskové organizace. Pravidelné
valorizování příspěvku na výkon pěstounské péče pro pověřené osoby pak považujeme za
zcela zásadní krok. Neakceptace růstu nákladů je krokem proti kvalitě služeb a tím i proti
pěstounským rodinám jako takovým.
V případě OSPOD Městského úřadu Kravaře jsou služby pro pěstounské rodiny plně
zajišťovány pověřenými osobami na základě uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.
Máme tedy eminentní zájem na tom, aby služby nejen držely dosavadní standard kvality, ale
dále se rozvíjely.
Městský úřad Kravaře doposud neuzavíral žádnou dohodu o výkonu pěstounské péče.
V případě, kdy bychom takto museli začít činit a plnit všechny s tím související povinnosti,
dostali bychom se do velmi složité situace. Stávající pracovníci jsou již plně vytíženi, museli
bychom tedy přijmout za účelem této činnosti dalšího pracovníka. To považujeme vysoce
nerentabilní, je-li možnost zůstat u stávajícího osvědčeného modelu a využít služeb kvalitních
neziskových organizací.
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