
CENTRUM 
NÁHRADNÍ 
RODINNÉ 
PÉČE

Co nabízíme:
DoprDoprovázení – spolupráce rodiny se 
sociálním pracovníkem probíhá ambulant- 
ně v prostorách organizace nebo i v domác- 
nosti rodiny. Prioritou spolupráce je vždy 
posílení vztahu mezi dětmi a náhradními 
rodiči. 

PPoradenství – sociální, psychologické, 
speciálně-pedagogické a event. právní 
poradenství zajišťuje sociální pracovník 
rodiny či přizvaný specialista.  

TTerapie – v případě potřeby specializovaný 
terapeut pomáhá rodině a dětem v ní řešit 
obtíže při navazování vztahu dítěte s ná- 
hradními rodiči, prožité trauma, problémy 
spojené s krádežemi, útěky, lhaním, sebe- 
poškozováním dítěte, atd.

ZZajištění kontaktu s vlastní rodinou dítěte 
– sociální pracovník doprovází dítě, rodiče 
i náhradní rodii náhradní rodiče jejich setkáními tak, aby 
bylo zajištěno bezpečí dítěte. Nabízíme pro 
to i neutrální prostředí v naší organizaci. 
Pro děti, pro které nejsou setkávání vhod- 
ná, hledáme cesty, jak o minulosti a život- 
ním příběhu dítěte otevřeně mluvit. Při 
mapování minulosti dítěte spolupracujeme 
tataké s OSPOD.

Vzdělávání – probíhá prostřednictvím 
seminářů, přednášek a kurzů v rozsahu od 
několika hodin až po vícedenní akce. 

Setkávání – děti i dospělí mají možnost 
potkat se, sdílet, vzdělávat se, získávat 
nové informace. Probíhá v rámci několika- 
hodinových až vícedenních akcí. 

OdlehOdlehčovací služby – realizujeme v rámci 
víkendových pobytů pro děti nebo v rodin- 
ném prostředí. Pro naplnění práva 
pěstounů na odpočinek poskytujeme 
pěstounům i finanční příspěvky na zajištění 
odlehčení.

ZZajištění osobní péče o dítě – pěstouni 
mají právo na pomoc s péčí o dítě v době, 
kdy jsou v pracovní neschopnosti, v případě 
ošetřování člena rodiny, při narození 
vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných 
záležitostí a také při úmrtí osoby blízké.
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V naší spolupráci směřujeme 
k naplnění těchto cílů:

Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí 
spokojeně a dobře tělesně i duševně 
prospívá.

Náhradní rodiNáhradní rodiče dokážou dítěti zajistit 
stabilní a podnětné prostředí pro jeho 
zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.

Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá 
v náhradní rodině.

Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory 
dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.

PPokud je to v zájmu dítěte, je posilován 
vzájemný  vztah mezi dítětem umístěným 
v náhradní rodinné  péči a jeho vlastní 
rodinou. 

Pokud byste se chtěli dozvědět více o na-
šich službáchšich službách, neváhejte nás kontaktovat. 
Domluvíme si osobní schůzku, na které 
Vás se službami seznámíme podrobněji. 
Schůzka může proběhnout v našich pro- 
storách v Chrudimi či v Ústí nad Orlicí, 
nebo po dohodě na jiném pro Vás vhod- 
ném místě. Dozvíte se také, za jakých 
podmínepodmínek je možné služby využívat. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi!


