TISKOVÁ ZPRÁVA

Dobrá rodina uspořádala workshop o náhradní rodinné péči
v Ústeckém kraji
Ústí nad Labem, 7. června 2016 Nezisková organizace Dobrá rodina o.p.s. uspořádala pro zájemce i odborníky
z příslušných úřadů praktický workshop o náhradní rodinné péči, nad kterým převzal záštitu hejtman
Ústeckého kraje, Oldřich Bubeníček. Organizace Dobrá rodina představila konkrétní možnosti čerpání státního
příspěvku i další specifika náhradní rodinné péče stanovená zákonem.
„Vaše práce je velice důležitá a zodpovědná, protože ne každé dítě má možnost žít a vyrůstat ve vlastní rodině a
právě instituce, které zde zastupujete, se podílejí na tom, aby se dítě dostalo do náhradní rodiny, kde mu bude
poskytnuta důkladná péče a pozornost,“ ocenil práci všech subjektů v oblasti náhradní pěstounské péče i význam
setkání hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Konkrétní informace o možnostech čerpání státního příspěvku přednesla přítomným Jitka Jelšíková z Dobré
rodiny. „Jde o informace, které je možné načíst v zákoně, ale vzhledem k velikosti naší organizace máme mnoho
cenných zkušeností z praxe, které nikde v knihách ani na internetu nenajdete,“ okomentovala Jelšíková záměr
pomoci pěstounským rodinám z regionu, ale také navázat partnerský vztah s příslušnými sociálními odbory na
Ústecku. Dobrá rodina aktuálně doprovází cca 800 pěstounských rodin v celé České republice. Přechodný domov
v nich našlo víc než 1000 českých dětí.
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TISKOVÁ ZPRÁVA
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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