Tisková zpráva
Primátorka ve Sluníčku: Nedokážu pochopit,
jak může někdo zavrhnout vlastní děti
Tři obrovské tašky s hračkami přivezla jako dárek pod stromeček od sebe i pracovníků Magistrátu
města Liberec malým klientům Dětského centra Sluníčko primátorka Martina Rosenbergová.
Téměř dvě hodiny trvala návštěva primátorky města Martiny Rosenbergové v libereckém kojeneckém
ústavu a domově pro děti do tří let, Dětském centru Sluníčko. Primátorka sem přivezla tři veliké
tašky, napěchované hračkami, jako dárek od města dětem, o které se jejich rodiče nechtějí nebo
nemohou starat. Prošla si současně i všechny rodinné buňky a další prostory domova. Přitom
neodolala a mnohé z dětí vzala do náruče.
„Návštěva Sluníčka patří k jedné z nejkrásnějších mých povinností. Je ale současně i jednou
z nejbolestivějších. Nedokážu pochopit, jak se může někdo zbavit vlastních dětí, že například
vysokoškolačka zavrhne své dítě jen proto, že chodí s ženatým mužem, a že si nechce ještě víc
komplikovat život,“ podotkla primátorka, která občas jen stěží skrývala před malými klienty slzy.
Zavítala i do Kojeneckého oddělení mezi teprve třítýdenní miminka a od ředitelky Sluníčka Anny
Vereščákové si vyslechla také několik dojemných příběhů odložených dětí. Mezi nimi jsou přitom i
takové, které trpí těžkými zdravotními vadami.
„Mám radost z toho, že je tady o děti výborně postaráno. Ve Sluníčku netrpí žádnou psychickou
újmou, jak se snaží namluvit veřejnosti o vyrůstání dětí v ústavech stát, když od 1. ledna zavádí
institut takzvaných profesionálních pěstounů,“ zdůraznila Martina Rosenbergová.
V centru Sluníčko, které sídlí v nově zrekonstruovaném domě v ulici Pekárkova, nyní žije 35 dětí.
Zařízení je rozděleno na Kojenecké a Dětské oddělení, kde se o děti 24 hodin denně stará
kvalifikovaný zdravotnický personál, složený z pediatra, dětského neurologa, klinického psychologa,
rehabilitačních a sociálních pracovnic, dětských a všeobecných sester, i speciálního pedagoga.
Rodinnými buňkami se vedení dětského domova snaží vytvořit pro děti podmínky co nejvíce podobné
rodinným.
„Už od listopadu oslovujeme sponzory s prosbou, zda by nám nepomohli zajistit vánoční dárky pro
děti. A nejsou to jen firmy, ale i fyzické osoby. Mnozí z nich se nám každý rok ozývají sami. Ptáme se
přitom dětí, co by si nejvíc od Ježíška přály. A pak sháníme konkrétní hračky. Když chce například
Kristýnka kočárek, dostane ho,“ vysvětlila ředitelka Sluníčka, jak chystají pro malé klienty domova
Vánoce. Svůj stromeček bude mít každá rodinná buňka.
„Děti patří do rodin. Bojím se však toho, aby se někdo nedal na dráhu profesionálního pěstouna jen
pro peníze. My nejlépe víme, že pěstounů, kteří by byli ochotni věnovat svůj čas, energii a lásku cizím
dětem, mnohdy i handicapovaným, je obrovský nedostatek,“ doplnila Anna Vereščáková.
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