
NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE

Občanské sdružení Filadelfie - Přístav Oldřichovice 
pomáhá opuštěným dětem z dětských domovů, a to, jak 
věříme, tím nejlepším možným způsobem - všestrannou podporou 
náhradní rodinné péče. Jedná se o celý komplex služeb, z nichž 
nejviditelnější je výstavba nových domů pro pěstounské rodiny.  
V jednom takovém domě může bydlet rodina se šesti až sedmi dětmi, 
které by jinak musely trávit své dětství v některém z mnoha ústavů  
v naší republice. Tato rodina se pro ně stává tím bezpečným přístavem, 
ve kterém mohou vyrůst a kam  se pak mohou celý život vracet.

Filadelfie - Přístav Oldřichovice

pozemek pro výstavbu dalších domů

TŘI SMĚRY NAŠÍ ČINNOSTI

1) Propagace NRP

V naší zemi je stále velmi nedostatečná informovanost o náhradní 
rodinné péči. Snažíme se tedy seznamovat veřejnost s tím, co to je 
NRP, proč je důležitá a užitečná, a také “jak na to”. Patří sem různé  
televizní pořady, rozhovory v rozhlase, články v novinách a časopisech, 
a v neposlední řadě osobní osvěta každého z členů sdružení. Na 
základě těchto propagačních aktivit se nám pak hlásí zájemci z řad 
pěstounů, kteří mají zájem vstoupit do našich stavebních projektů.

2) Výstavba domů

Naše stavební projekty jsou založeny na velmi jednoduchém prin-
cipu: Naše sdružení postaví či zrekonstruuje rodinný dům, do kterého 
se nastěhuje začínající pěstounská rodina, která by měla zájem vzít 
si více dětí, ale nemá k tomu vhodné bytové podmínky. Symbolicky 
řečeno “široké srdce, malý byt”. Přestěhováním do jednoho z našich 
domů pak získá prostor k tomu, aby si mohla postupně přibrat další 
děti do pěstounské péče.

3) Následná péče

Naším cílem není pouze předat nové domy dalším pěstounským 
rodinám a ponechat je vlastnímu osudu. Naším cílem je dlouho-
dobá pomoc a následná péče o tyto rodiny. V tomto smyslu je tedy 
každý náš projekt ukončen až poté, co všechny děti z těchto rodin  
dosáhnou dospělosti a a začnou samostatný život. Již se tedy ne-
jedná o činnost investiční, ale spíše poradenskou, a nabídku různých 
služeb pro tyto rodiny. Jedna z věcí, kterou nabízíme, je například 
pravidelné setkávání pěstounských rodin s odborným, duchovním  
i zábavným programem. 

MOTTO: 
“TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI BEZ RODIČŮ  

JSOU NOVÍ RODIČE”. 
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DOSAŽENÉ  VÝSLEDKY DO ROKU 2009

	Postavili jsme první dva domy v Oldřichovicích, kde 
dnes žijí dvě rodiny s celkem 11 dětmi. Po nastěhování si každá 
rodina vzala do péče tříčlennou sourozeneckou skupinu.

	Postavili jsme další dům v Třinci - Karpentné, kde se 
nastěhovala rodina se dvěma postiženými dětmi. Nyní mají 
prostor pro přijetí dalších.

	Čtvrtý dům v Třinci – Osůvkách  jsme dostali darem 
a kompletně zrekonstruovali. V srpnu 2009 se sem 
přestěhovala další začínající pěstounská rodina se třemi dětmi. 
Nyní rovněž usilují o přijetí dalších.

	Dvakrát ročně organizujeme  setkání pěstounů z celé 
republiky a také řadu menších akcí tohoto druhu.

	Zahájili jsme výstavbu dalšího domu pro pěstounskou 
rodinu v lokalitě Třinec – Karpentná.

	Získali jsme pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

	V rámci projektu "Poradna" poskytujeme bezplatné  
poradenství pěstounům a zájemcům o NRP.

	Byli jsme nominováni na cenu Nadace O2 za iniciaci 
společenských změn. 

POMOCI MŮŽETE I VY

Ani ten sebelepší dětský domov nemůže nahradit mámu  
a tátu. Ani ty nejzkušenější vychovatelky nemohou dětem poskytnout 
mateřskou lásku. Ani ty nejmodernější výchovné metody nemohou 
nahradit rodičovský vzor a otcovské vedení. Ale existuje východisko. 
A tím je náhradní rodinná péče.

I vy můžete pomoci dětem bez rodičů. Staňte se stavitelem 
dalšího "přístavu". Zasláním libovolné částky na náš účet pomůžete 
zásadně změnit celý život několika dalším dětem.

KONTAKTNÍ úDAJE

Adresa Občanské sdružení Filadelfie – Přístav Oldřichovice 
 739 61 Třinec, Oldřichovice 249
IČO 711 609 73
č.ú. 1687639349/0800      
 Česká spořitelna a.s., Třinec
Telefon 777 249 001, 602 502 589
E-mail ddpristav@tiscali.cz
Internet http://oldrichovice.filadelfie.cz/


