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Rodinné a komunitní centrum
CHALOUPKA z.s.
Před Lanovkou 937/23
712 00 Ostrava - Muglinov

Vážená paní Návratová,
seznámil jsem se s obsahem Vašeho dopisu a k Vaší žádosti o vyjádření k potřebnosti
zachování a podpory doprovázejících organizací v rámci systému náhradní rodinné péče
v naší republice, Vám sděluji následující:
ve městě Havířově je cca 260 dohod o výkonu SPOD, které jsou uzavřeny s Magistrátem
města Havířova a s nestátními (doprovázejícími) organizacemi.
Klíčový pracovník doprovázející rodiny, které mají uzavřenou dohodu se zdejším
magistrátem, je hrazen ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Vzhledem k tomu, že
z příspěvku je hrazen pouze plat pracovníka, některé provozní náklady (cestovné, školení,
knihy, telefon) a služby pro pěstounské rodiny, je příspěvek dostačující.
Mimo výše uvedených nákladů hradí doprovázející organizace ze státního příspěvku také
nájem, energie, provoz aut, opravy, vybavení kanceláří, atd. Tyto náklady však stále stoupají,
a proto je z tohoto hlediska zvýšení příspěvku žádoucí. Z jednání s pěstouny je nám známo,
že některé doprovázející organizace navyšují počty rodin právě z finančních důvodů (státní
příspěvek je na každou uzavřenou dohodu), což vede ke snížení časové kapacity klíčového
pracovníka. Zatím jsme toto zaznamenali pouze u jedné organizace působící v Havířově.
Dle platné legislativy mají osoby pečující povinnost dohodu uzavřít, z kapacitních důvodů
však není možné, aby bylo uzavřeno větší množství dohod se zdejším magistrátem. Činnost
doprovázejících organizací je tedy žádoucí.
V Havířově nebyl proveden žádný výzkum, zda a v jakém směru došlo díky práci
doprovázejících organizací ke změně v náhradní rodinné péči. Nicméně dosavadní praxe
ukazuje, že většina doprovázejících organizací působících na území města pracuje dobře a na
dobré úrovni je také spolupráce s OSPOD.
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