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Mít domov a rodinu – samozřejmost,
nebo vzácnost?

Co je lepší než dát dítěti domov?

Magazín Rodinám
vyjde pošesté
Další, v pořadí již šesté číslo tradičního
zpravodaje pro rodiny s dětmi s názvem
Rodinám v měsíci listopadu vydá
Liberecký kraj. Ústředním tématem této
edice magazínu bude dobrovolnictví –
a to z různých úhlů pohledu. V každém
čísle zpravodaje, jehož cílem je zvýšit
informovanost o rodinné politice, se
představují služby pro rodiny s dětmi
v Libereckém kraji, a to včetně dětských
center či dětských skupin.

Týden náhradního
rodičovství
Blíží se tradiční Týden náhradního rodi-
čovství. Co konkrétního v letošním roce
jeho organizátoři pro veřejnost připravili?
Liší se jeho již šestý ročník v něčem
od těch předchozích? Jaké předsudky
a mýty kolem náhradního rodičovství
panují? Odpovědi na tyto a další otázky
přináší podcast s Kamilou Tůmovou z od-
dělení sociální práce odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Libereckého kraje.
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Mít domov a rodinu je v životě každého dí-
těte jednou z nejdůležitějších podmínek pro
jeho zdravý vývoj a budoucí život. Není to
však pro všechny děti samozřejmostí. Pokud
z jakéhokoliv důvodu nemůže dítě vyrůstat
ve své biologické rodině, je mu zajištěna
náhradní péče, a to buď ústavní, nebo
náhradní rodinná. Zachování ro-
dinného prostředí díky náhradní
rodinné péči je pro dítě vždy
lepším východiskem než péče
ústavní. U nejmenších dětí to
platí dvojnásob. Dítě v ná-
hradní péči tak vyrůstá v ro-
dině s milujícími náhradními
rodiči, zažívá bezpečí, přijetí
a lásku. Má své místo, svoji
roli, své povinnosti.

Počet zájemců o vykonávání
náhradní rodinné péče – osvojení,
pěstounství a pěstounství na přechodnou
dobu – je v Libereckém kraji dlouhodobě
nízký. V roce 2021 přijal krajský úřad 29
nových žádostí, což je nejméně za poslední
čtyři roky, přičemž dětí, pro které se aktivně
vyhledávají náhradní rodiny, je v regionu
v současné době kolem 160. Aby jich přibylo,
funguje v kraji od roku 2015 kampaň s ná-
zvem Mít domov a rodinu – samozřejmost,
nebo vzácnost? Jejím hlavním cílem je zlepšit
povědomí o náhradní rodinné péči a zvýšit
zájem o náhradní rodičovství. Krajský úřad
Libereckého kraje je jedním ze zakladatelů
pracovní skupiny, která za kampaní stojí.
Kromě něj a Městského úřadu Železný Brod
jsou jejími členy neziskové organizace, které
se věnují doprovázení pěstounských rodin

v našem kraji. Mezi tyto tak-
zvané doprovázející organizace

patří Centrum pro rodinu Náruč,
Společnost pro podporu náhradní rodinné
péče Amina, Centrum Protěž, Centrum DAR,
Dobrá rodina, Charita Česká Lípa, Rodinné
centrum Maják a Rodina v centru.

V rámci kampaně vydal krajský úřad
pro zájemce o náhradní péči brožuru Něco
málo o náhradní rodinné péči, která obsahuje
základní informace o formách náhradního
rodičovství a procesu, jak se stát náhradním
rodičem, stejně jako kontakty na subjekty
v Libereckém kraj, které jsou zapojené do
systému náhradní rodinné péče. Brožuru lze
stáhnout v elektronické verzi na webové
stránce www.rodinalk.cz, kde se nalézají…
(pokračování článku
na Facebooku)

Krátký film představuje liberecké Centrum
Protěž, jež podporuje pěstounské rodiny,
které potřebným dětem poskytují náhradní
rodinnou péči, a v oblasti náhradní rodinné
péče se pohybuje ve zdejším regionu od roku
2014. „Zabýváme se sociálně-právní ochranou
dětí, a to ve dvou základních projektech.
Jednak jde o projekt Doprovázení pěstoun-
ských rodin a také o projekt nazvaný Pomoc
rodinám s dětmi ve vztahových krizích.
V těchto dvou oblastech se snažíme pomáhat

rodinám s dětmi, protože je to oblast, kde se
rodina dostává do krizové situace. Snažíme
se jim poskytovat konzultace a odbornou
pomoc, aby mohli zvládnout situace dobře
ve prospěch dětí. Samotná příprava pěstounů
podléhá určitým pravidlům, zodpovídá za to
vždy kraj. V našem případě, když se potkává-
me se zájemci, o což se snažíme, chceme lidi
kolem nás motivovat a děláme různé
programy, jejichž cílem je přivést dospělé
na myšlenku stát se pěstouny. Je to krásná
práce – co může být lepšího než dá domov
dítěti, které ho nemá? Je to úžasná věc,“ pro-
hlásila Světluše Jiráňová, ředitelka Centra
Protěž. Se svými praktickými zkušenostmi
se ve videu svěří také pěstounka Veronika
Černá. „Máme dvě adoptované děti, které
jsme přebírali v letech 1994 a 1996. V roce 2012
jsme viděli upoutávku na projekt pojmenovaný
Hledáme rodiče. Hned jsem si to našla na
internetu a včetně informací o pěstounské
péči na přechodnou dobu. S manželem se
nám to hrozně zalíbilo,“ svěřila se žena.
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