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Vážená paní bakalářko,
k Vaší žádosti o vyjádření k potřebnosti zachování a podpory doprovázejících organizací v rámci
systému náhradní rodinné péče ze dne 15. 1. 2020 sdělujeme následující:
Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) při Městském úřadě ve Vítkově si velice váží
pomoci všech doprovázejících organizací v rámci systému náhradní rodinné péče. Náš OSPOD nemá
s pěstouny uzavřenou žádnou dohodu, jelikož máme za to, že doprovázející organizace, s nimiž
spolupracujeme, působí v rodině velmi profesionálně. Většina těchto doprovázejících organizací
poskytuje rodinám právní, psychologické a jiné odborné služby, zajišťují také víkendové programy pro
pěstouny, jejich děti, či celé rodiny. V možnostech našeho OSPOD nejsme schopni kapacitně zajistit
doprovázení rodin, ale ani nedisponujeme výše uvedenými odborníky. Z vlastní zkušenosti můžeme
potvrdit, že práce doprovázejících organizací je velmi náročná, a pokud je prováděna kvalitně, odráží se
to na příznivém vývoji dítěte umístěného v pěstounských rodinách.
Tato odborná pomoc vyžaduje nejen kvalitní doprovázející pracovníky, ale i tým odborníků a kvalitních
lektorů, neboť na rozvoji náhradních rodin má obrovský vliv vzdělávání pečujících osob. Vzhledem
k tomu, že se zvyšují náklady za služby ve všech oblastech, jak sami uvádíte, je zřejmé, že výše
poskytnutého příspěvku na výkon pěstounské péče na jednu rodinu je v současné době pravděpodobně
neadekvátní.
Je nutné a v zájmu dětí do budoucna zachovat pomoc doprovázejících organizací.
S pozdravem
„otisk úředního razítka“
Mgr. Hana Klapetková,v.r.
vedoucí odboru sociálních věcí
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