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Vážená paní Návratová,
dne 15.01.2020 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k potřebnosti služeb doprovázejících
organizací v souvislosti s nereflektováním navýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče
v rámci připravované novely zákona č. 359/1999 Sb., což vzhledem k zvyšujícím se nákladům
může ohrozit existenci doprovázejících organizací a potažmo úroveň poskytované podpory
pěstounským rodinám. K tomuto sdělujeme následující.
Na území zdejšího obecního úřadu obce s rozšířenou působností poskytuje příslušnou pomoc,
podporu a služby tzv. osobám pečujícím a osobám v evidenci, 6 doprovázejících subjektů
(Academia Via Familia o. s., Bunkr, o. p. s., Centrum psychologické pomoci, p. o., Dotek z.s.,
Slezská diakonie, Kotva rodiny, z. s.), přičemž do 01.11.2019 byla agenda odborného
„doprovázení“ zajišťována také orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD).
Z dosavadních poznatků z praxe lze konstatovat, že spolupráce osob pověřených výkonem
sociálně-právní ochrany dětí se zdejším OSPODem probíhá bezproblémově a na velmi dobré
úrovni. Rovněž ze strany samotných pečujících osob je „doprovázení“ vítáno.
Máme za to, že pomoc včetně odborných služeb, zajištění respitní péče a vzdělávání pěstounů,
jako i dohled v rámci „doprovázení“, přispívá ke zkvalitňování poskytované péče dětem
v náhradním prostředí a zároveň snižuje riziko selhání pěstounské péče a jejího předčasného
ukončení. Tato podpora je podle našeho názoru zásadní pro snižování počtu dětí v ústavních
zařízeních.
Jak z výše uvedeného vyplývá, doprovázející subjekty mají v systému ochrany dětí umístěných
v náhradním prostředí své nezastupitelné místo, proto se lze domnívat, že navýšení finanční
podpory z důvodu zvyšujících cen nákladů, se jeví být na místě.
S pozdravem
„otisk úředního razítka“
Mgr. Ellen Raszková v. r.
vedoucí odboru sociálních věcí
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