Název projektu: Podpora rozvoje konceptu náhradní rodinné péče
na Ukrajině
Místo realizace: vyšší územně správní celek Kyivo-Svyatoshinskiy reg., obce Petrivske,
Ukrajina.
Partnerské organizace:
 Otcův dům
 Linda Fonds
 Slavic International Ministries
Záměr projektu: Podpora rozvoje konceptu náhradní rodinné péče na Ukrajině.
Cílová skupina: Opuštěné a sociálně vyloučené děti.
Popis projektu v aktuálním roce 2015: Na Ukrajině žije velké množství opuštěných dětí,
které trpí nedostatečnou rodičovskou péčí. Děti a dospívající často nemají přístup ke
vzdělání a zdravotní péči. Potýkají se s násilím a sociálním vyloučením. Projekt s názvem
„Podpora rozvoje konceptu náhradní rodinné péče na Ukrajině“ reaguje na tuto situaci. Podílí
se na zavádění standardů Evropské unie do pěstounské péče na Ukrajině a rozvíjení práce
s biologickými rodinami opuštěných dětí.
Mezi cíle projektu přitom patří:






Vytvoření a zajištění rovného přístupu k vysoce kvalitním službám pěstounské
péče pro všechny děti a dospívající.
Děti mají zajištěný růst v pečujícím rodinném prostředí, které vychází z rozvoje
kapacit pečovatelů, a zajišťuje tak jejich zdravý vývoj.
Posílení profesionality zaměstnanců Otcova domu (Otchiy Dim, Father´s House)
v poskytování pěstounské péče.
Posílení institucionalizace sektoru pěstounské péče na systémové úrovni.
Pokud je to možné, návrat dětí do biologických rodin.

Na realizaci projektu se podílí nezisková organizace Otcův dům, která svou činnost
zaměřuje na řešení problémů spojených s dětským bezdomovectvím a osiřením. Otcův dům
je dětským domovem, ale zapojuje se i do dalších aktivit především v rámci sítě Ukrajina bez
sirotků. V tomto projektu Otcův dům koordinuje a monitoruje hlavní činnosti a dohlíží na
správnost financování dílčích aktivit.
Supervizi, konzultaci a finanční podporu poskytuje charitativní organizace Linda Fonds. Ta
svoji činnost zaměřuje na sirotky, zanedbané děti a starší lidi na Ukrajině.
Finanční podporu poskytuje dále také organizace Slavik Radchuk Ministry, jejíž posláním
je pomáhat potřebným především v zemích bývalého Sovětského svazu.
Celková doba realizace: 2015-2017
Schválený rozpočet na rok 2015: 4 751 372 Kč
Zdroje financování: Česká rozvojová agentura, Linda Fonds, Slavic International Ministries
Tento projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Kontaktní osoba: Mgr. Nikol Krejčová, koordinátorka projektu, telefon +420 605 203 861,
e-mail: krejcova.spolu@diakonie.cz

