Reakce na článek
Reagujeme tímto na článek JUDr. Marie Vodičkové "Traumat se nebojíme, na city nehledíme" http://vodickovamarie.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=523687.
Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v článku citovány zprávy, ve kterých jde o citlivé údaje,
článek se týká konkrétních osob, jsme přesvědčeni, že jde o zcela zásadní porušení zákonem
dané povinnosti zachovávat mlčenlivost. Nevíme, kde autorka článku tyto informace, včetně
citovaných námi vytvořených zpráv, získala. Rozhodně však toto porušení mlčenlivosti
nepřispěje k ochraně dítěte a jeho blízkých osob, o které jde. Z těchto důvodů se nebudeme
vyjadřovat ke konkrétním skutečnostem a ke konkrétní situaci zmiňovaného dítěte.
Zcela jednoznačně jsme však přesvědčeni, že forma pěstounské péče na přechodnou dobu je
pro děti přínosná, především pak v rozvinutí vztahové vazby, pomáhá při jeho všestranném
rozvoji a individuálně se zaměřuje na jeho potřeby. Pěstouny na přechodnou dobu považujeme
za spolupracovníky našeho odborného týmu, věnujeme se jim již v rámci příprav na jejich
budoucí roli, vzděláváme je, poskytujeme jim individuální supervizi a pomáháme jim odborně
růst po celou dobu vzájemné spolupráce. Průběžně specificky vzděláváme i průvodce, kteří
pěstouny na přechodnou dobu doprovázejí.
V rámci situace konkrétního dítěte, které je svěřené do péče pěstounů na přechodnou dobu, se
věnujeme všem zúčastněným stranám - dítěti, přechodným pěstounům, biologické rodině
dítěte i členům následné rodiny (dlouhodobým pěstounům, osvojitelům, členům biologické
rodiny), přechod dítěte z péče do péče je plánován a připravován ve spolupráci se všemi
zúčastněnými. K tomu využíváme dalších odborníků z našich řad - pracovníky terapeutických
služeb, členy týmu asistovaného kontaktu, lektory, pracovníky týmu poradenského centra.
Všichni pracovníci prochází nejen vzděláváním, ale také pravidelnou intervizí a supervizí.
Přejeme si, aby profesionalita všech, kteří se věnují ohroženým dětem, stále vzrůstala a aby
nezapomínali na své profesní povinnosti, včetně ochrany citlivých údajů. Jedině tak mohou
ohroženým dětem dobře pomáhat, ideálně za využití a dobrého rozložení rozumu i citu.
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