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Vážená paní Návratová,
dne 21.01.2020 jsme od Vás obdrželi žádost o vyjádření k potřebnosti zachování služeb
doprovázejících organizací v rámci systému náhradní rodinné péče.
Na území našeho správního obvodu realizuje svou činnost několik organizací s pověřením k výkonu
sociálně-právní ochrany v oblasti uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a s tím souvisejících
činností, jedná se zejména o Centrum psychologické pomoci, p. o., Slezská diakonie, Dotek z.s.,
Sdružení pěstounů Polárka. Uvedené organizace poskytují služby 55 pěstounským rodinám z Českého
Těšína a Chotěbuzi, v nichž žije 75 přijatých dětí.
Po celou dobu působení doprovázejících organizací v Českém Těšíně probíhá naše spolupráce s nimi
na velmi dobré úrovni, u všech doprovázejících klíčových pracovnic jednotlivých pěstounských rodin
vnímáme vysokou profesionalitu, angažovanost a individuální přístup ke každému případu. Rovněž ze
strany pěstounů máme poznatky o vstřícném a lidském přístupu těchto pracovnic k problémům, které
pěstouni řeší se svými přijatými dětmi. Jsou jim rovněž odborným partnerem pro pomoc při řešení
mnohdy svízelných situací.
Vzhledem k rozsahu služeb, které pěstounským rodinám zaručuje současná zákonná úprava, by bylo
ze strany našeho úřadu kapacitně i procesně velmi obtížné v případě omezení činnosti výše uvedených
organizací tolika rodinám tyto služby poskytovat.
Jsme přesvědčeni, že činnost doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče 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.
Vzhledem k výše uvedenému mají doprovázející organizace v systému ochrany dětí umístěných
v náhradním prostředí své nezastupitelné místo, přičemž z důvodu zvýšení zejména osobních nákladů
na poskytování jejich služeb je nezbytné navýšení finanční podpory na jejich činnost.
S pozdravem
Mgr. Gabriela Hřebačková
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