Děti potřebují pěstouny- Dobrá
rodina startuje jejich odborné přípravy
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Praha, 4. února 2016 Dobrá rodina startuje odborné přípravy pěstounů v Praze a Středočeském kraji; plánuje
zahájení kurzů v Královéhradeckém kraji a na Karlovarsku. Organizace pomůže definovat, zda je zájemce
vhodným adeptem pro poskytování pěstounské péče, provede úvodní odbornou přípravou a pomůže i po
jejím dokončení při péči o svěřené dítě. V souladu se záměrem Ministerstva práce a sociálních věcí i
Krajských úřadů chce Dobrá rodina aktivně vyhledávat dlouhodobé pěstouny, kterých je v České republice
nedostatek.

Dobrá rodina získala pověření dle §48 zákona o sociálně- právní ochraně dětí k převzetí zajišťování
příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, kterou jinak zajišťuje Krajský
úřad. Pro žadatele Dobrá rodina připravuje kurzy dle moderního programu PRIDE. Přípravy jsou
složeny nejen z několika teoretických bloků, ale obsahují také praktické úkoly. „Celá příprava v praxi
trvá asi 3 měsíce, během kterých žadatelé absolvují několik setkání skupinových, na kterých jsou
instruováni především teoreticky. Řeší ale i modelové situace a rozebírají případové studie,“ říká
Tomáš Böhm, ředitel Dobré rodiny. Po teorii následují domácí úkoly, kdy nejen žadatel, ale také
členové rodiny plní zadání a spolu s odborníkem Dobré rodiny jej následně vyhodnocují. Příprava je
zakončena panelovou diskusí, které se účastní jak žadatelé, tak i odborníci a lektoři. Žadatelé se
během kurzů setkají také s dalšími pěstouny, kterých se mohou zeptat na jejich praxi.
Odpolední a víkendové kurzy i kurzy v angličtině
Celá příprava trvá u dlouhodobého pěstouna v součtu 48 hodin. Dobrá rodina bere v potaz vytížení
potenciálních pěstounů, proto kurzy pořádá především ve všední dny v odpoledních hodinách.
„Nechceme, aby žadatele, ze kterých se mohou stát výborní pěstouni, odradila časová náročnost
zaškolení. Proto jsme přistoupili k pořádání kurzů v odpoledních hodinách a účastníci si nemusí brát
dovolenou. Přípravy pořádáme v závislosti na poptávce také o víkendech,“ komentuje proces odborné
přípravy Tomáš Böhm. U přechodných pěstounů následuje dále ještě speciální příprava a celý kurz
tak trvá celkem 72 hodin.
Dobrá rodina má aktuálně oprávnění realizovat přípravy pěstounů v Praze a Středočeském kraji. V
jednání je také kraj Královéhradecký a Karlovarský. „Zejména na Karlovarsku bychom rádi pomohli
Krajskému úřadu. Ten aktivně hledá pěstouny pro 330 dětí, které aktuálně potřebují rodinné zázemí,“
říká Böhm a dodává, že Dobrá rodina myslí při přípravách nejen na časové vytížení žadatelů, ale pro
bilingvní rodiny nabízí také proškolení v cizím jazyce. Poptávku po cizojazyčných kurzech registruje
Dobrá rodina zejména na území Prahy, často u rodin českého občana a cizince. „Myslím, že jsme
jedinou českou organizací, která přípravu nabízí také v anglickém jazyce,“ dodává Böhm.
Pěstouni se učí i to, s čím se rodiče často nepotkají
Během příprav jsou žadatelé školeni v ochraně a výchově dětí, naplňování jejich potřeb spojených
s vývojem a řešení problémů s jejich opožděných vývojem. Učí se, jak podporovat vztahy mezi
dítětem a jeho biologickou rodinou, jak pomáhat dětem budovat bezpečné pozitivní vztahy na celý
život a jak se zapojit do práce profesionálního týmu kolem dítěte. Pěstouni, kteří jsou sami často
rodiči, se musí vyrovnat i se situacemi, které v rodině
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nejsou zcela běžné. Během přípravy tak rozeberou témata,
jako je identita dítěte, etnicita, odloučení od rodiny a
ztráta vazby, péče o dítě, které zažilo fyzické či psychické týrání, nebo bylo zanedbáváno. Zvládnout
musí také novorozenecký abstinenční syndrom či fetální alkoholový syndrom. Neméně důležitá je ale
příprava náhradního rodiče na péči o dítě, které se narodilo někomu jinému a dopady nové role na
oba náhradní rodiče a jejich děti.
Dlouhodobých pěstounů je v České republice dlouhodobě nedostatek a každá aktivita k nalezení
nových zájemců je pozitivní. Dobrá rodina působí ve všech krajích České republiky a je připravena své
zkušenosti a služby nabídnout všem, kdo jsou vhodní pro péči o děti v ohrožení.

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

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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