Radostný občasník č. 13
březen 2014
Vážení přátelé našeho dětského domova
Dovolte, abych vám všem poděkoval za
vytrvalou podporu a pomoc. V tomto vydání
našeho občasníku uvádíme většinu našich
dárců a přispěvatelů, kteří nám v roce 2013
pomáhali. Předem se omlouvám, jestli jsem
na někoho zapomněl, není to úmysl. Ozvěte
se mi a vše napravím. Ještě jednou díky a
zůstaňte nám nakloněni i v dalších letech.
Daniel Walbröl

Děcák versus pěstouni
Nedávno mi přišel email se žádostí studentky vysoké školy o vyplnění dotazníku, který měl sloužit jako podklad
pro její diplomovou práci, kterou nazvala Pěstounská péče versus ústavní péče.
Již tento název a následně i obsah dotazníku mě mírně řečeno konsternoval. A čím? Zejména tím slovíčkem
versus (proti), které nekompromisně klade až vylučovací rozpor mezi tyto dva druhy náhradní péče (o validnosti
sledovaných údajů v dotazníku raději pomlčím).
Já osobně se domnívám, že ústavní a pěstounská péče jsou dva nástroje, které vedou ke společnému cíli –
pomoci dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, dospět, rozvinout svou osobnost a
vstoupit do života. Dva nástroje, které musí mít své místo v náhradní péči, (stejně jako například terénní a ambulantní
programy pro ohrožené rodiny), ale které je potřeba dále brousit a zlepšovat. Oba tyto nástroje mají své klady a
zápory, specifické podmínky a rizika. Mohl bych zde podpořit či dehonestovat jedno či druhé, přidat pár šokujících
příkladů z praxe, paušalizovat a nabízet jednoznačná řešení.
Je pravda, že každé dítě touží být nepodmíněnou součástí osobního života rodiny, což nemůže zajistit ani ten
nejlepší dětský domov (za který ten náš pochopitelně považuji). Stejně je pravda, že nemálo dětí se z pěstounské
péče vrací do ústavní zpět (u nás v domově máme takových dětí 7).
Překvapilo mě, že zmíněná studentka chápe dva druhy náhradní péče protikladně. A co víc, troufá si určit, který z
těchto dvou typů péče je lepší a to na úkor toho druhého. Musím upozornit, že netuším, k jakému výsledku studentka
došla, ale to nemění nic na tom, že já bych si takový jednoznačný a paušální soud učinit netroufl.
Polemizovat se mnou můžete na facebooku Dětský domov Radost
Dan Walbröl

www.radost-ops.cz

Dětský domov Radost

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste v roce 2013 věnovali našim dětem
Finanční dary – fyzické osoby
Barbořík Michal

500,-- Kč

Aulická Zuzana

5.000,-- Kč

Frantová Helena

2.000,-- Kč

Fricová Renáta

1.000,-- Kč

Greco Emmanuela

2.000,-- Kč

Christou Marios

1.000,-- Kč

Kovačevič Saskia

2.000,-- Kč

Kokešová Luba

500,-- Kč

Mejstříková Dana

luxusní televize do
startovacího bytu

1.000,-- Kč

Novák Ivo + Claudia

1.500,-- Kč

Peroutková Petra

400,-- Kč

Poláková Ludmila

1.000,-- Kč

Pommerová Ilona

5.000,-- Kč

Procházková Bára

500,-- Kč

Skopalíková Šárka

18.000,-- Kč

Šetelík Jan

10.000,-- Kč

Tomšů Jiří

1.000,-- Kč

Tomšů Pavlína

1.000,--Kč

2x notebook

300,-- Kč
2.000,-- Kč

báječné jarní prázdniny
Kristýna Šálková

krásné dárky
pod stromeček
Lukáš Alexa
sešity do školy
+ ovoce ze zahrádky

potraviny a
cukrovinky

vybavení startovacího
bytu + jezdecký kroužek

podpora benefičních
akci + tablet pro děti
Miroslava Mihaleva
Olesya Bodnarčuk
Ali Aamer,
Juan Jose Schot
datový server
+ sada nádobí

Karol Suchánek
hračky a dárky
pod stromeček
školní potřeby pro děti

5.000,-- Kč

Weisnerová Dana

dárky pod stromeček

Tomáš Ševčík

10.000,-- Kč

Myšková Lucie

Zeiner Karel

Timur Zaslavský

10.000.– Kč

Frydrychová Marta

Vácha Petr

Věcné dary a služby

... a mnoho dalších přátel a dárců

Finanční dary – firmy, spolky a nadace
10.800,-- Kč

5.000,-- Kč

6.425,-- Kč

6.000,-- Kč

50.000,-- Kč
42.333,-- Kč

2.780,-- Kč

5.000,-- Kč

16.000,-- Kč

10.000,-- Kč

DIVADLO BOSKI
15.561,-- Kč

Přispět našim dětem můžete na účet 111777111/0600 GE Money Bank

