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TISKOVÁ ZPRÁVA

V Litoměřicích dne 25. října 2010

Ochotnická benefice přinesla dětem v náhradní rodinné péči 15 450 korun
Ve dnech 22.-24. října 2010 proběhl v litoměřickém Divadle K. H. Máchy první ročník
Divadelní ochotnické benefice pořádané Poradnou pro náhradní rodinnou péči (NRP)
občanského sdružení Centrum pro rodinu Terezín, Hynkovým hravým divadlem, o.s., a MKZ
Litoměřice. Výtěžek ve výši 15 450 korun je určen dětem v osvojení a pěstounské péči. Šek
na tuto částku Margitě Šantavé, vedoucí Poradny pro NRP, předala Alice Nellis, patronka
Poradny. Představení čtyř ochotnických souborů zhlédlo bezmála 200 diváků.
Pořadatelé prvního ročníku divadelního benefičního festivalu si kladli nemalý cíl. Festival měl
jednak zviditelnit problematiku náhradního rodičovství a ocenit práci rodičů, kteří pomáhají
opuštěným dětem, jednak prostřednictvím amatérských souborů přiblížit veřejnosti divadlo a
v neposlední řadě pobavit diváky. „Myslím, že se festival vydařil. Děkuji všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na uspořádání této benefice, a také děkuji všem návštěvníkům,
že přišli podpořit dobrou věc,“ řekla Margita Šantavá a dodala: „Z vybraných peněz
podpoříme dvě náhradní rodiny se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Konkrétně rodinu
z Varnsdorfu, která osvojila pět dětí, a rodinu z Krásné Lípy, která má dvě biologické děti a tři
sourozence v pěstounské péči. V listopadu všem dětem koupíme zimní oblečení a obuv.“
Šek na 15 450 korun předala Margitě Šantavé Alice Nellis, patronka Poradny pro NPR, která
uvedla: „Já moc děkuji ochotníkům a všem, bez jejichž pomoci by tato benefice nikdy
nevznikla. Mezi ochotnickým a profesionálním divadlem nevidím velký rozdíl, protože tam jde
o stejnou věc. Ve finále herci vystoupí na pódium před lidi a musí něco předvést. A to není
žádná legrace. Vždy se pozná, jestli to člověk dělá opravdově, zevnitř, nebo to dělá jen tak
napůl. Vážím si a obdivuji všechny lidi, kteří se divadlu věnují.“ Na otázku, proč podpořila
Poradnu pro NRP Alice Nellis řekla: „Já sama mám dvě adoptované děti, a proto vím, že
vytvořit náhradní rodinu není samozřejmost, ale hledání a nikdy nekončící proces. Věřím v to,
že každé dítě má právo na rodinu a že stát se náhradním rodičem je plnohodnotná forma
rodičovství. Zároveň ale věřím tomu, že by na to měl být člověk dobře připraven. Vychovávat
děti není nikdy jednoduchá záležitost. Myslím, že i biologičtí rodiče jsou občas s rozumem
v koncích. Je dobré vědět, na koho se obrátit. Normálně hledá člověk radu u kamarádů
nebo třeba u rodičů, sourozenců, ale odborník s léty zkušeností a užitečným odstupem má
však často mnohem větší šanci daný problém pochopit a navrhnout řešení. A právě Poradna
pro NRP nabízí náhradním rodinám profesionální komplexní pomoc, od přijetí dítěte do rodiny
až do jeho dospělosti. Navíc Margita Šantavá má osobní zkušenosti a dává do tohoto
projektu své srdce.“
Během víkendu mohli diváci zhlédnout celkem pět divadelních představení a jednu ukázku z
připravované hry v podání amatérských souborů. Festival zahájilo Hynkovo hravé divadlo
s komedií Kdo hledá, najde aneb Ženitba Balzamínova a uzavřelo ukázkou Kořistníci
z Čapkovy hry Ze života hmyzu. Největší úspěch zaznamenala sobotní lehce erotická
komedie o ženské lstivosti a mylném pocitu mužské nadřazenosti Šest vášnivých žen italského
autora Maria Frattiho v podání divadla PIK-Art Úštěk. Zajímavostí programu byla česká
premiéra hry Ona argentinské dramatičky Susany Torres Moliny v podání Terezínského malého
amatérského divadla. DS Scéna Libochovice představil Havlovu Audienci a jednoaktovku
Jeana-Claude Danauda Ach ta něha našich dam.
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Poznámka pro redaktora:
Centrum pro rodinu Terezín, o.s., provozuje od roku 2006 Poradnu pro náhradní rodinnou péči
se sídlem v Litoměřicích.
Hlavním cílem poradny je doprovázení rodin od samého počátku přijetí dítěte do rodiny až
po jeho dospělost, vzdělávání osvojitelů a pěstounů, odborné veřejnosti, podílení se na
legislativních změnách. Mezi nejnovější služby poradny patří konzultace a mapování potřeb
přímo v rodinách terénním sociálním pracovníkem, doučování a asistence ve školách.
Služeb poradny v současné době využívá 52 rodin. Centrum působí především v Ústeckém
kraji a postupně rozšiřuje své služby i do kraje Libereckého.
Patronkou se v říjnu 2010 stala česká režisérka a scénáristka Alice Nellis, která má dvě děti
v adoptivní péči.
Centrum pro rodinu Terezín, o.s., dlouhodobě podporují partneři Lafarge Cement, a.s., MPSV,
Město Litoměřice, Krajský úřad v Ústí nad Labem, Nadace O2, Nadace táta a máma,
Nadace Naše dítě, Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize – sbírkový fond
Pomozte dětem a další sponzoři.
Zakladatelka, předsedkyně Centra pro rodinu Terezín, o.s., a vedoucí Poradny pro NRP
Margita Šantavá je sama matkou čtyř osvojených dětí.
Náhradní rodinná péče je forma péče o dítě, které je vychováváno jinými než biologickými
rodiči, tzv. „náhradními“ rodiči, v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině.
Jedná se zejména o adopci (osvojení) a pěstounskou péči.
Více informací:
www.cpr-terezin.cz
Kontakt:
Lucie Franková, MBA
public relations
tel.: 602 655 300
e-mail: frankova@cpr-terezin.cz
Margita Šantavá
vedoucí Poradny pro NRP a předsedkyně Centra pro rodinu Terezín, o.s.
tel.: 731 402 414
e-mail: santava@cpr-terezin.cz

