TISKOVÁ ZPRÁVA
Co:

sociální služby pro rodiny s dětmi se rozšiřují do celého Pardubického
kraje
Kdo: služby realizuje občanské sdružení Amalthea za přispění finančních
prostředků z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Občanské sdružení Amalthea využilo finančních prostředků z Evropského hospodářského
prostoru a Norska pro rozvoj sociálních služeb určených ohroženým a náhradním rodinám do
vzdálených míst Pardubického regionu.

Pohodu Vánoc může v rodině poznamenat nepříznivá sociální situace, ale také třeba přijetí
nového dítěte do náhradní rodinné péče. Rodinám, které jsou ohroženy odebráním dítěte (nebo
naopak usilují o jeho návrat z ústavu zpět domů) nebo těm, které nabízejí náhradní, zejm.
pěstounskou péči, se nyní naskytla možnost se s obtížnou situací lépe vyrovnat. Příležitost
nabízí projekt občanského sdružení Amalthea Děti potřebují rodinu - rozvoj služeb do
regionů, jehož cílem je nabídnout sociální, poradenské a další odborné služby do odlehlých
lokalit Pardubického kraje. Nová poradenská místa vznikla v Litomyšli, Hlinsku a Žamberku.

"Cílem projektu je nabídnout pomoc rodinám, které se nacházejí ve složité situaci a přitom
nemohou dojíždět za odborníky do krajského města", uvedla Martina Pojmonová, výkonná
ředitelka Amalthey. "Díky nově vzniklým pobočkám v Litomyšli, Žamberku a Hlinsku můžeme
začít pomáhat jak rodinám ohroženým odebráním dítěte, tak rodinám, které přijaly dítě do
pěstounské péče a řeší problémy, které vůbec neočekávaly."
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Pobyt v ústavu může dítě hluboce poznamenat a proto je posláním občanského sdružení
Amalthea této situaci předcházet prostřednictvím služeb sanace rodiny. Pokud již dítě v ústavu
část svého života stráví, stále pro něj existuje možnost začít žít nový život v rodině díky
pěstounské péči. "Rodiny, které přijmou dítě do pěstounské péče, často netuší, s jakými traumaty
a skrytými hendikepy k nim dítě přichází", pokračuje Pojmonová, "pro pěstouny i jejich děti je pak
možnost obrátit se na odborníky tím nejvhodnějším řešením".
Projekt Děti potřebují rodinu - rozvoj služeb do regionů začal v červenci letošního roku a
potrvá 12 měsíců. Je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje
společnosti. Díky těmto prostředkům může Amalthea o.s. nabídnout služby i v nejodlehlejších
koutech našeho kraje.

Kontakt pro novináře:
Martina Pojmonová
výkonná ředitelka Amalthea o.s.
tel.: 776 377 370
martina@amalthea.pardubice.cz

Pardubice, 28.12.2009
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Posláním o.s. Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb
dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.
Za tímto účelem zřizuje sdružení dva odborné programy:
Centrum náhradní rodinné péče
Posláním programu Centrum náhradní rodinné péče je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj
dětí v náhradních rodinách východních Čech prostřednictvím setkávání, doprovázení,
poradenství a vzdělávání. Služby jsou poskytovány pěstounským rodinám, dětem v nich
vyrůstajícím, ale také zájemcům o různé formy náhradní rodinné péče. V Centru náhradní
rodinné péče naleznou rodiny odborníky, kteří jim poskytnou sociální, psychologické nebo právní
poradenství, možnost se pravidelně setkávat, sdílet zkušenosti i starosti apod. Nejdůležitější
metodou práce je dlouhodobá individuální a kontinuální práce s rodinami, každá rodina má k
dispozici klíčového pracovníka a ten společně s rodiči i dětmi reflektuje problémy rodiny,
společně sestavují plán péče a společně ho také naplňují a hodnotí.
Sanace rodiny
Posláním programu Sanace rodiny je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodičům z
Pardubického kraje při vytváření bezpečného rodinného prostředí, které umožňuje setrvání dítěte
v jeho biologické rodině a nebo návrat z ústavní výchovy. Program Sanace rodiny pomáhá
rodinám, které mají dítě umístěné do ústavní péče nebo jsou odebráním dítěte ohroženy.
Smyslem práce odborníků v tomto programu je optimalizovat vztahy mezi dítětem a rodinou a pokud to situace dovoluje - zabránit odebrání resp. pokusit se o návrat dítěte do původní rodiny.
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