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Dobrá rodina a její pěstouni dovedli vloni k dospělosti 34 dětí
Praha, 12. ledna 2016 Dobrá rodina pečuje o 693 pěstounských rodin s 800 dětmi, které nemohou vyrůstat ve
vlastní, biologické rodině. V roce 2015 dosáhlo dospělosti 34 z těchto pěstounských dětí. Přesto i v roce 2016
plánuje organizace pomoci stejnému, nebo ještě vyššímu počtu dětí vyrůstat v rodině, namísto v ústavu.
Možnost rozvoje služeb pro děti v ohrožení vidí v užší, odborné spolupráci s OSPODy a Krajskými úřady i v
aktivním vyhledávání nových pěstounů, rozšířit chce také služby v oblasti sanace biologické rodiny.

Dobrá rodina je největší organizací pečující o děti v ohrožení v České republice. Dlouhodobí a
přechodní pěstouni, které doprovází, pečují aktuálně o 693 pěstounských rodin, ve kterých našlo
domovy více než 800 dětí. „Přestože je naším cílem další rozvoj Dobré rodiny a péče i o další děti
v ohrožení, jsme hrdí na to, že naši pěstouni vloni dovedli k dospělosti 34 dětí“, říká Tomáš Böhm,
ředitel Dobré rodiny. V roce 2014 dosáhlo dospělosti celkem 20 dětí. Data potvrzují, že v náhradní
rodinné péči nenacházejí nový domov jen malé děti, ale také náctiletí. „Děti, vlastně dospělí, kteří
z pěstounské péče vcházejí do samostatného života, jsou na tento krok připraveni. Ví, kam chtějí
směřovat a ve většině případů i nadále udržují vztah se svou pěstounskou rodinou, která jim pomáhá
a podporuje je. Navíc nejsou zatížení socio-patologickými problémy, tak typickými pro děti, které
prožily dětství v ústavní péči“, dodává Böhm.
Výjimkou nejsou děti, které při pobytu v ústavu absolvovaly pomocnou základní školu. Po přechodu
do pěstounské rodiny úspěšně vystudovaly dvě odborné školy a následně našly uplatnění v oboru,
který je baví a naplňuje. „Právě teď máme chlapce, který se do pěstounské péče dostal poměrně
pozdě, pěstounka ale pomohla s nalezením správného směru a Tomáš nyní pracuje ve zdravotnictví a
je plně soběstačný. S přítelkyní plánuje založení rodiny a pěstounce, která je již ve vyšším věku,
pomáhá nyní naopak on. Z takových zpráv máme vždy velkou radost a chceme se jimi pochlubit,“
popisuje Böhm konkrétní případ. Nedostatečná připravenost jedince na samostatný život a krok do
světa dospělých je často problémem dětí, které absolvují ústavní péči. Proto je důležité, aby i jedinci,
kteří nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, poznali model rodině co nejbližší a mohli si vytvořit
pevný vztah k blízké osobě. A právě to umožňuje pěstounská péče.
Komplexní služby v celé České republice
Dobrá rodina pěstouny nejen doprovází. Rodinám poskytuje také odbornou, psychologickou a
terapeutickou péči, je v kontaktu se specialisty, jejichž služby rodinám v případě potřeby
zprostředkuje a v rámci své komplexní péče rodině pomůže třeba i s doučováním, nebo zpracováním
žádosti o podporu. Aktivně vyhledává vhodné kandidáty pro pěstounskou péči a vzdělává i stávající
pěstouny. V roce 2015 rozšířila službu asistovaného kontaktu o zmapování možností kontaktu
s biologickou rodinou a aktivní vyhledání členů rodiny vhodných pro kontakt s dítětem. Jedním z cílů
pro rok 2016 je sanace biologické rodiny dítěte. Preventivní práce s rodinou umožní návrat více dětí
do původní, biologické rodiny, což je hlavní metou a největší satisfakcí pěstouna i doprovázející
organizace.
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Dobrá rodina regionálně
Dobrá rodina působí na celém území České republiky. Výhodou pro pěstouny a jim svěřené děti je
regionální dostupnost všech služeb bez nutnosti dlouhých dojezdů. Nejsilnějšími regiony co do počtu
pěstounských rodiny byly i v roce 2015 Praha a středočeský kraj spolu se severními Čechami (Teplicko
a Liberecko). „O regiony, ve kterých nemáme mnoho pěstounských rodin, pečují koordinátoři a
doprovázející pracovníci ze sousedních regionů. Naším záměrem je ale spolupracovat i s menšími,
lokálními organizacemi a nabídnout některé naše služby i dalším rodinám a dětem v nich
vyrůstajícím,“ popisuje následující kroky Dobré rodiny v roce 2016 Tomáš Böhm.
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KONTAKTY:
Tomáš Böhm
Ředitel Dobrá rodina, o.p.s.
_______________________________________________________________

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Tomáš Böhm, Dobrá rodina, +420 603 398 686, e-mail: tomas.bohm@dobrarodina.cz
Martina Beranová, +420 734 155 121, e-mail: martina.beranova@benesgroup.cz
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O Dobré rodině - Každé dítě patří do rodiny
Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je ochrana dětí, zejména těch, které
nemohou vyrůstat u svých rodičů. V České republice v současné době vyrůstá zhruba 10 000 dětí
v různých typech ústavů. Cílem Dobré rodiny je vytvořit takové podmínky, aby i tyto děti mohly
vyrůstat (byť v náhradním) rodinném prostředí. Podporujeme vazby dítěte na rodiče, příbuzné a další blízké osoby a vazby
na přirozené sociální prostředí. Klademe důraz na kvalitu péče, profesionalitu, spolehlivost a vysokou odbornost
poskytovaných služeb. Naši činnost vykonáváme s respektem k právům dětí a všem jejich potřebám. Podporujeme a
odborně doprovázíme pěstounské rodiny, které o tyto děti pečují. Poskytujeme odborné poradenství, odlehčovací služby,
asistenci při kontaktu dítěte s rodinou a další služby, zajišťujeme odbornou podporu a vzdělávání pěstounů i sociálních
pracovníků. Působíme ve všech krajích České republiky. Doprovázíme 693 pěstounských rodin, které poskytují zázemí a péči
cca 800 dětem. Spolupracujeme se sociálními odbory obecních a krajských úřadů, dalšími neziskovými organizacemi a
jednotlivci působícími v oblasti ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče. Jsme otevřeni spolupráci a každým, kdo
prosazuje práva a zájmy dětí. Podporu dětí vnímáme jako nejlepší investici do budoucnosti naší společnosti.
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