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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Českém Brodě dne 13. 4. 2016

LECCOS pojede s pěstouny do Prčic!
V České republice žijí děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči.
Pěstounská péče je forma náhradní rodinné výchovy, která je upravena zákonem a stát ji všestranně
podporuje. Pěstounům v jejich poslání pomáhají doprovázející organizace. Mohou to být sociální odbory na
městských úřadech, ale také neziskové organizace.
Českobrodská neziskovka LECCOS, z. s. je organizací, poskytující sociální služby pro rodiny, ale také pro
děti a mládež již 16 let. Své služby v posledních letech rozšířila i na Kolínsko a Říčansko. Třetím rokem nabízí
doprovázení pěstounských rodin ve Středočeském kraji. Pěstouni na základě uzavřené dohody o výkonu
pěstounské péče znají svá zákonná práva a povinnosti. Hlavní povinností je vzdělávání v problematice
související s pěstounskou péčí v rozsahu 24 hodin ročně.
Proto LECCOS pěstounům nabízí vzdělávací akce,
jednorázové nebo pobytové. „Důležitou součástí podpory
pěstounských rodin je respitní neboli odlehčovací péče“,
říká Dana Zahradníčková, klíčová pracovnice ve službách
pro pěstouny. „Cílem takové služby je poskytnout
pěstounům prostor k odpočinku od pěstounské péče a k
načerpání nových sil a energie“. V letošním roce tak o
jarních prázdninách vyrazily děti z pěstounských rodin na
lyžařský tábor, v létě se chystají k moři do Chorvatska.
Zábavu a spoustu volnočasových aktivit si děti z pěstounských rodin užívají i během pobytových
vzdělávacích akcí. Zatímco se pěstouni vzdělávají, pro děti je připraven pestrý animační program. Pobytové
vzdělávací akce připravují v tomto roce ještě dvě. Koncem května pojede LECCOS s pěstouny do Prčic.
Řešením konfliktů, krizovou komunikací či vyjednáváním a asertivitou se budou dva dny zabývat v příjemném
prostředí malého penzionu pod vedením odborných lektorů. Druhá pobytová vzdělávací akce proběhne
začátkem října na Vysočině. Všechny vzdělávací akce i respitní péči mohou využít zájemci z řad pěstounů z
celé republiky. Více informací o službách pro pěstounské rodiny včetně přihlášek na akce jsou k dispozici na
webu LECCOS.
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LECCOS, z. s. Pomoc a podpora pro děti, mládež a rodiny.
Poskytujeme a rozvíjíme sociální služby a aktivity pro rodiny s dětmi a pro děti a mládež. Vytváříme programy pro
rodiny a pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let. Provozujeme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice,
Rodinné centrum Kostička, programy sanace rodiny a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Věnujeme se
pěstounským rodinám a pořádáme akce, besedy, semináře pro širokou veřejnost, podnikatele i pro neziskovky.

