
 

 

V Liberci 5. prosince 2013 

 

Tisková zpráva 
Opuštěné děti budou mít Ježíška  

bohatšího o dárky z města Liberce 
 

Několik tašek, plných hraček, mezi kterými nechyběli třeba ani mluvící medvídci, kostičky nebo 
dětský tablet, přivezla opuštěným dětem do Dětského centra Sluníčko ve čtvrtek 5. prosince 
primátorka města Martina Rosenbergová. 
 
Dětí, o které se jejich rodiče nechtějí nebo nemohou starat, a ty jsou proto první měsíce nebo i roky 

svého života donuceny prožít v libereckém Dětském centru Sluníčko, opět přibylo. V současné době 

jich zde vyrůstá celkem 42, a jako každý rok i letos na ně v adventním čase myslelo také vedení 

statutárního města Liberce.  

Ve čtvrtek 5. prosince jim přivezla dárky pod stromeček v hodnotě bezmála 10.000 korun primátorka 

města Martina Rosenbergová. Většinou šlo o hračky, mezi nimiž byli třeba i mluvící medvídci nebo 

dětský tablet. Pěkné svátky popřál dětem a všem pracovníkům Sluníčka také náměstek primátorky 

pro oblast školství a kultury Kamil Jan Svoboda. 

„Všem dětem přeji do nového roku, aby každé z nich získalo vlastní rodinu, která jim dá to, co 

potřebují nejvíc - lásku. Současně jsem přijela do Sluníčka poděkovat paní ředitelce, která domovem 

žije, a všem pracovníkům Sluníčka za to, že zvládají své náročné poslání,“ zdůraznila primátorka. 

V Dětském centru Sluníčko žijí děti od narození až do tří let. Centrum je rozdělené na Kojenecké a 

Dětské oddělení, kde se o děti 24 hodin denně stará odborný zdravotnický personál. Podmínky 

života, co nejvíce podobné těm rodinným, zde pomáhají vytvářet rodinné buňky.  

Ve Sluníčku se ocitají často děti alkoholiček, prostitutek nebo narkomanek. Jak vysvětlila ředitelka 

domova Anna Vereščáková, za zvýšeným počtem odložených dětí stojí také zhoršující se ekonomická 

situace mnohých rodičů. Nyní má Sluníčko zcela plno. 

„Zhruba 65 procent dětí, které u nás máme, pochází z Liberce. Zbytek tvoří děti z jiných měst v kraji. 

Víc se nám daří nacházet pro děti adoptivní rodiče ze zahraničí než z naší republiky. Teď, ještě před 

Vánocemi, si například odvezou jednoho našeho chlapečka manželé ze Španělska,“ řekla ředitelka 

Vereščáková.  

Už rok platí nový zákon o pěstounské péči. Podle ředitelky ale nepřinesl to, co se od něj očekávalo. 

Odložených dětí v kojeneckých ústavech a dětských domovech díky němu nijak neubylo. Jak ale 

podotkla ředitelka, proces, nutný k tomu, aby se stal člověk profesionálním pěstounem, je poměrně 

dlouhý a náročný. „Z deseti zájemců obvykle projde jen jeden nebo dva,“ doplnila ředitelka. 
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