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Diakonie již rok doprovází pěstouny z Mostecka a Litvínovska
V návaznosti na nové zákonné úpravy vzrostla během uplynulých let potřeba
organizací, které by se věnovaly podpoře pěstounů. Na tuto poptávku
zareagovalo i mostecké Středisko sociální pomoci Diakonie ČCE. Právě před
rokem otevřelo nový program Doprovázení pěstounů. Vyškolení odborníci v rámci
něj poskytují klientům nejen poradenství a vzdělávání, ale organizují i společné
výlety a další volnočasové aktivity. Za první rok tak podpořili na 31 pěstounských
rodin včetně čtyř desítek dětí.
„ Začátky nebyly jednoduché. Nejtěžší bylo sehnat finanční prostředky na rozjezd programu.
Nakonec nám kromě příspěvků z veřejných rozpočtů pomohli i některé velké nadace
i centrální Diakonie ČCE v Praze,“ říká vedoucí programu Jana Baborová.
Aktuálně se pěstounům věnují 3 zaměstnanci, kteří úzce spolupracují jak s příslušnými úřady
v Mostě a Litvínově, tak např. i městskou policií, školami či s některými specializovanými
lékaři.
„Naším cílem je především „prosíťovat“ pěstounské rodiny s širokou škálou odborníků
i úředníků, na které se mohou obracet se svými specifickými problémy. Chceme také propojit
pěstounské rodiny navzájem. Tím vzniká prostor pro vzájemné sdílení zkušeností i zážitků,“
vysvětluje Baborová.
Kromě několika společných výletů se podařilo Středisku realizovat také 9 odborných
přednášek pro pěstouny v rámci jejich povinného vzdělávání. Velký zájem vzbudila zejména
témata jako výchovné problémy nebo potíže s dětmi v pubertě.
Jana Baborová věří, že se jejich práce bude i dále rozvíjet k maximální spokojenosti klientů.
Na konci roku proběhla společná mikulášská nadílka a vánoční posezení. V nové sezóně se
pak společně pokusí vyjet na víkendový pobyt.
Zájemci o službu mohou Středisko sociální pomoci Diakonie ČCE kontaktovat na telefonu
603 577 559 nebo přímo v jeho sídle v mosteckém Business Centru na třídě Budovatelů
(naproti Prioru).
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