Sklad pro pěstouny na přechodnou dobu v Karlových Varech
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Tento sklad je zaměřen především (ale nejen) na kojence a batolata. Během pobytu dětí musí tito
náhradní rodiče zajistit veškerou potřebnou péči. K tomu však potřebují mít zajištěné i základní
věci, jako je oblečení, lůžkoviny, nábytek i další pomůcky.
Mnohé z těchto rodin potřebují rychle získat potřebný materiál, který možná za čas už potřebovat
nebudou. Děti jsou jim předávány někdy i v den, kdy je jim pěstounství oznámeno, a proto je
rychlost velmi důležitou devizou.
Sklad jim umožní získat potřebné věci rychle a bezplatně. Nepotřebný materiál mohou nabídnout
jiným pěstounům a tak může sklad fungovat na základě vzájemné výměny materiálu. Je však
potřeba i některé věci nejprve do skladu získat. Jako nejpotřebnější se aktuálně zdají být:
oblečení pro miminka od nejmenších velikostí (zejména pro nedonošená miminka)
pomůcky a potřeby pro miminka a batolata
kočárky, sedačky a podobný materiál

Vše se děje dobrovolně a tak nemáme pracovníka, který by mohl ve skladu být v provozní době.
Sklad je otevřen dle potřeb pěstounů, kteří se musí domlouvat telefonicky, Materiál je potřeba donést
přímo do skladu, takže zatím nemůžeme být k dispozici mimo město Karlovy Vary.
O projektu, konkrétních potřebách vás může informovat
Barbora Holubcová, tel.: 607 240 861.
Věříme, že tento sklad je první vlaštovkou a po celé republice budou vznikat i další. Děkujeme manželům
Holubcovým za inspiraci a velké nasazení pro tuto službu a přejeme jim radost z práce s pěstouny.
Michaela Veselá, ředitelka DCB

Zpráva o činnosti skladu pro pěstouny na přechodnou dobu
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Činnost skladu jsme zahájili v březnu tohoto roku. Od té doby nám velké množství lidí darovalo
spoustu věcí. Jedná se hlavně o oblečení a boty, dětské autosedačky, kočárky, hračky, knížky atp.
Dárci se shodují v tom, že jsou rádi, že sklad vznikl a že mohou věci po svých dětech smysluplně
darovat. Díky štědrosti a velkorysosti naších dárců si můžeme dovolit spolupracovat, s pobočkou
Českého červeného kříže, který zde v Karlových Varech pomáhá sociálně slabým, a část
darovaných věcí jim přenecháváme. Občas vypomůžeme i dlouhodobým pěstounům.
Pán Bůh nám posílá různé pomocníky a velmi často ani nepatří do církve. Jedna maminka nám
vytvořila obrázky na okna a sama je i nalepila.
Dlouho nám chyběl úložný prostor. Vše se vyřešilo přes rodinu dlouhodobých pěstounů, kteří mají
dohromady (svých i přijatých) 11 dětí. Rušili penzion, a tak nám darovali mnoho nábytku a sami ho
ve skladu postavili, tak aby byl každý prostor perfektně využit.
Navázali jsme spolupráci s firmou Nutricia, která nám vozí své výrobky, jimž končí expirace nebo
mají nějak poničený obal. Jedná se o dětské kaše, umělé mléko, přesnídávky, příkrmy atp. Také
nám zařídila slevu pro pěstouny na umělé mléko ve výši 30%, za což jsme velice vděční a
zástupcům firmy za to velmi děkujeme
Pěstouni na přechodnou dobu začínají sklad hojně využívat a sami také často pomáhají s tím, co je
potřeba.
Obrací se na nás pěstouni i z jiných krajů. Byli by rádi, kdyby u nich také něco podobného vzniklo.

Děkujeme Diakonii za spolupráci a podporu. Věříme, že tato aktivita prospěje nejen dětem, ale i lidem,
kteří o ně pečují, a modlíme se za Boží požehnání v jejich životě.
Barbora Holubcová

