Jesica a Vanesa nový domov našly. Náhradních rodičů je ale v Královéhradeckém kraji málo - Broumovsk
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V Královéhradeckém kraji přibývá dětí, které by mohly vyrůstat v náhradní rodinné péči.
Náhradních rodičů je však dlouhodobý nedostatek. Kraj proto ve spolupráci s městskými úřady
a neziskovými organizacemi pořádá na podporu náhradní rodinné péče Týden pěstounství,
který se uskuteční od 8. do 13. září a nabídne program pro širokou veřejnost. Jedna z akcí se
koná i v Broumově, a to 11. září od 13 hodin na Mírovém náměstí.
{jathumbnail off}
"V evidenci je aktuálně nahlášeno okolo 240 dětí, kterým lze zprostředkovat péči náhradní
rodiny. Největším problémem je dlouhodobý nedostatek pěstounů tolerantních ke specifickým
potřebám dětí, jako jsou zejména vícečetné sourozenecké skupiny či sourozenecké páry, dále
děti se zdravotními komplikacemi či minoritního etnika," upozorňuje náměstek hejtmana pro
oblast sociálních věcí Vladimír Derner.

To dokládá i příběh dvou děvčátek, která rok svého života strávila v dětském centru ve Dvoře
Králové nad Labem. Téměř tříletá Jesica a její o dva roky starší sestra Vanesa jsou zdravé,
bezproblémové a z většinového etnika, přesto se pro ně, jakožto sourozence, náhradní rodiče
hledali těžko. Nakonec se jich ujal pár, který už má v pěstounské péči tři děti.

Stejné štěstí ale nemají všechny děti. Jen od začátku letošního roku jich přibylo do evidence 79,
z nichž 37 je starších 10 let.

Jako poděkování všem pěstounům, ale také jako upozornění na existenci náhradní rodinné
péče Královéhradecký kraj ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi
pořádá Týden pěstounství. Ten odstartuje v neděli 8. září v Safari parku ve Dvoře Králové nad
Labem. Až do 13. září se budou po celém regionu konat různá setkání veřejnosti s odborníky,
rozhovory s pěstouny, výstavy či workshopy. Podrobné informace jsou k dostání na www.stans
enahradnimrodicem.cz
.
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Až do 27. září ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové můžete navštívit také výstavu
Příběhy dětí v pěstounské péči. Ve středu 11. září od 11 do 16 hodin se sem můžete přijít
zeptat na vše kolem pěstounské péče přímo pracovnic Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, které se tomuto tématu věnují.

Foto archiv Královéhradeckého kraje
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