Náhradní
rodinná péče
Pomáháme lidem v rozvoji, předcházení a řešení problémů
Podporujeme rodiny, kterým budou nebo již byly svěřeny nezletilé děti do náhradní rodinné péče.
Rodiny doprovázíme od příchodu dítěte až po zletilost a dospělost dětí. Posilujeme náhradní rodiče ve výchovných dovednostech, v řešení náročných situací v soužití se svěřenými dětmi.

Co nabízíme?
Pěstounům:
» Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a doprovázení
» Odborné poradenství v oblasti výchovy a péče o svěřené děti
» Psychickou podporu v krizových situacích
» Sociálně – terapeutickou činnost pro rodiče a děti
» Asistenci v kontaktu svěřených dětí s biologickou rodinou
» Povinné vzdělávání pěstounů
» Spolupráci se sociálními odbory, školami a dalšími institucemi v zájmu klientů
» Vyhledávání nových náhradních rodičů
Zájemcům o pěstounství:
» Poradenství při vyřizování žádosti o pěstounství
» Účast na klubových akcích náhradních rodičů

Komu?
Náhradní rodiny s dětmi a žadatelé o náhradní rodinnou péči. Jedná se o:
» osoby pečující (pěstouni nebo poručníci)
» osoby v evidenci (žadatelé o pěstounskou péči a pěstouni na přechodnou dobu)
» děti v rodině (svěřené i vlastní)

Co od nás můžete očekávat?
»
»
»
»
»
»

intenzivní doprovázení a podporu při výchově svěřených dětí
práci s celými rodinami
intenzivní spolupráci s OSPOD a dalšími institucemi
individuální přístup k rodinám
odbornost a profesionalitu pracovníků
otevřený přístup k řešení problematiky

www.stred.info

Posláním programu je podporovat, doprovázet
a vzdělávat rodiny, kterým budou nebo již byly svěřeny
nezletilé děti do náhradní rodinné péče.
Cílem je náhradní rodina, která:
» vytváří stabilní zázemí pro zdravý fyzický i psychosociální vývoj dítěte
» je připravena přiměřeně řešit výchovné situace a předcházet vzniku rizik s nimi spojených
se průběžně a trvale vzdělává v oblasti péče a výchovy dětí
» je orientovaná v nabídce základních odborných služeb souvisejících s výkonem náhradní
rodinné péče
» která je připravena spolupracovat s biologickou rodinou svěřených dětí

Nejste na to sami:
… realita je někdy úplně jiná aneb vítejte na jedné lodi
Jednoho dne si přivezli předškoláčka z dětského domova. Plni představ o tom, jak mu vytvoří rodinu, jak mu vynahradí to, co mu dosud chybělo. Plni nadšení a elánu. Přesvědčeni o tom, že jsou na
výchovu dostatečně připraveni. Přesvědčeni o tom, že zvládnou všechny problémy, které příchod
nového člena do rodiny přinese.
Začátky jsou vždycky těžké, říkali si s optimismem. Den za dnem ale potíží přibývalo a s nimi i další
a další, nečekané a nepříjemné situace. A pak zklamání, pocity selhání, obavy… Stále častěji si uvědomovali, že všechno sami asi opravdu nedokážou zvládnout. Začali spolupracovat s odborníky.
Nejdříve na tom, aby se dokázali podívat na sebe i na dítě reálně. Pak na tom, jak změnit výchovu
a jak dítě přijmout i s jeho zvláštnostmi. Střet původních představ s realitou byl bolestný, někdy
plný slz i odmítání. Ale postupně se začaly objevovat výsledky.
Našli velkou oporu v kontaktech s ostatními pěstounskými rodinami. Začali využívat nabídky
STŘED, z. ú. a zúčastňovat se akcí určených právě pro tyto rodiny. Společná setkávání jim přinesla
porozumění, uvolnění a hlavně možnost sdílet otevřeně s ostatními svá trápení, úspěchy i neúspěchy ve výchově. Byli prostě mezi „svými“, na stejné lodi.
Kontakt:
Bc. Táňa Graňáková
koordinátor programu
mobil: 775 725 671
e-mail: granakova@stred.info
STŘED, z. ú.
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 843 732, 775 725 655
Detašované pracoviště:
Husova 189, 676 02
Moravské Budějovice
e-mail: email@stred.info
Bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse von 1842
č.ú.: 9500006266/7940
IČ: 70870896

Pracovní doba:
Pondělí až čtvrtek: od 9:00 do 16:00 hodin
Pátek: od 9:00 do 14:00 hodin
Na schůzku je potřeba se předem objednat.
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