DEJME DĚTEM ŠANCI POŘÁDÁ SEMINÁŘ O HOSTITELSKÉ PÉČI PRO
VEŘEJNOST
Praha, 4. března 2014 - DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. („DDŠ”), přední česká nezisková organizace pomáhající
dětem a mládeži v dětských domovech, pořádá další ze svých úspěšných seminářů pro veřejnost věnovaný
hostitelské péči v rámci svého projektu „Najdi si mě...“. Seminář se koná dne 15. března 2014 od 8:30 v Praze.
Jednodenní semináře, které DDŠ opakovaně organizuje, mají za úkol seznámit účastníky s problematikou
hostitelské péče, s její právní úpravou, jejím výkonem, specifiky hostitelské péče, a to jak s ohledem na děti
z dětských domovů, které mají o tuto formu pomoci zájem, tak na hostitelské rodiny. Březnový seminář
seznámí účastníky nejen se základními informacemi o hostitelské péči, ale také s potřebami dětí v dětských
domovech a specifiky jejich projevů. Seminář, který je veden zkušenými lektorkami z organizace Děti patří
domů, je rovněž založen na interaktivitě, velký prostor bude také věnován diskuzi. Seminář je pro případné
zájemce o hostitelskou péči přínosný především proto, že lektorky mají dlouholeté profesní i osobní
zkušenosti s touto problematikou, tudíž dokáží popsat také rizikové chování dětí z dětských domovů a poradit
zájemcům, jak s těmito dětmi komunikovat. Semináře se vždy zúčastní ředitel či ředitelka dětského domova a
mladý člověk, který si hostitelskou péči vyzkoušel na vlastní kůži, takže účastníci mají možnost náhledu z více
stran.
O seminářích věnovaných hostitelské péči Michaela Chovancová, ředitelka organizace DEJME DĚTEM ŠANCI
o.p.s., řekla:
„Velmi nás těší zájem veřejnosti o účast na těchto seminářích, a to i přesto, že ne vždy odchází účastník
přesvědčen o svém trvajícím zájmu o hostitelskou péči. Účelem těchto seminářů není někoho přesvědčit, ale
poukázat na reálná rizika, s nimiž je nutno při rozhodování počítat. Jsou to upřímná setkání lidí, kteří se o
problematiku dětí vyrůstajících v dětských domovech zajímají, nebo s takovými dětmi mají osobní zkušenost.
Naše organizace pomáhá dětem s přípravou na samostatný život a v období, kdy dětský domov opouštějí.
Uvědomujeme si, jak je pro děti důležité mít nějakého kamaráda „zvenčí“, který jim může v této nelehké etapě
života pomoci.“
Seminář se uskuteční 15. března od 8:30 na adrese: OTTIMA, a.s., Pernerova 57, Praha 8 – Karlín. Je realizován
ve dvou blocích (9-12 a 13-16 hod.) s přestávkou na oběd, přičemž v čase 8.30 – 9.00 proběhne prezence
účastníků. Seminář je pro účastníky zdarma, platí se pouze poplatek ve výši 200 Kč za celodenní občerstvení
včetně teplého oběda.
Pro potvrzení účasti zašlete prosím e-mail na: ivana@dejmedetemsanci.cz a poplatek za účast na semináři na
č. účtu 6072121001/5500, v.s.: rodné číslo účastníka, a to nejpozději do 7. března 2014. Do zprávy pro
příjemce prosím uveďte Vaše jméno.
Pro více informací o projektu „Najdi si mě...“ a organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI navštivte prosím
www.dejmedetemsanci.cz.
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Poznámky pro redaktory:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.:
DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. poskytuje komplexní pomoc dětem z dětských domovů na území celé České republiky zejména při jejich
osamostatňování. Zároveň nabízí lidem možnost podpořit konkrétní dítě vyrůstající v dětském domově, které zájemce o podporu
něčím zaujme, a to takovou formou, která je pro něj po lidské i finanční stránce přijatelná. V současné době má DEJME DĚTEM ŠANCI
o.s navázánu spolupráci s 30 dětskými domovy ve všech krajích České republiky a ve svých projektech má zařazeno k dnešnímu dni více
než 200 dětí, které jsou průběžně zapojovány do projektů organizace. Více informací a seznam dětí, kterým můžete pomoci, najdete na
webových stránkách: www.dejmedetemsanci.cz . DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. je členem AVPO – Asociace veřejně prospěšných
organizací, která sdružuje organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita při vykonávání své veřejně
prospěšné činnosti.

