Jste pěstounem a máte zájem o doprovázení?
Pojďte s námi...

Budeme se pravidelně setkávat a nabízet vám
pomoc, podporu a poradenství.
Jako pěstoun máte právo i povinnost
se vzdělávat. Připravíme pro vás
zajímavá témata, která budou
odpovídat vašim potřebám.
Nabídneme vám
vzdělávání formou
setkávání a seminářů
a také domácí vzdělávání,
které můžete splnit v klidu doma.
Pěstounství je náročné poslání a každý
pěstoun potřebuje odpočinek. Zajistíme
vám jak krátkodobé hlídání, tak i dlouhodobý
respitní pobyt pro dítě.
Při řešení náročné situace vám
zprostředkujeme pomoc odborníka
(psychologa, terapeuta apod.).
Když se dítě ve vaší péči bude chtít
setkat se svou původní rodinou,
pomůžeme vám kontakt připravit,
zajistíme jeho bezpečný průběh
a pokud bude potřeba také asistenci u kontaktu.
Podpoříme a doprovodíme vás
při komunikaci s úřady a institucemi.

www.pestouni-dohnizda.cz

Při naší práci je pro nás nejdůležitější nejlepší zájem,
práva a potřeby dítěte i celé pěstounské rodiny.

Nabízíme vám:
Individuální přístup
Doprovázení a poskytování podpory se děje vždy
s ohledem na individuální potřeby a podmínky každé
pěstounské rodiny. Při práci s dětmi respektujeme
jejich právo otevřeně vyjadřovat své názory.

Komplexní přístup
Všestranně podporujeme jednotlivé členy
pěstounské rodiny i rodinu jako celek.

Podporu identity dítěte
Podporujeme dítě v oblastech, které mají
pozitivní vliv na utváření a rozvíjení jeho sebepojetí
a sebehodnocení. Podporujeme bezpečný kontakt dítěte
s jeho původní rodinou.

Respekt a důvěru
Pěstounskou rodinu vnímáme jako rovnocenného
partnera, respektujeme její potřeby. Důležitá je pro
nás vzájemná důvěra a možnost o všem otevřeně
komunikovat.

Týmovou spolupráci
Snažíme se o kolegiální a týmovou spolupráci
ve prospěch dítěte. Podporujeme spolupráci všech,
kteří patří do života dítěte. Hledáme vždy tu nejlepší
cestu, jak pro dítě v pěstounské rodině vytvářet pevné
a laskavé zázemí.
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