AnQlthea
JSTE
ADOPTIVNÍ
RODICE?
"

Rádi Vám pomůžeme hledat
odpovědi na Vaše otázky...
Jak mám s dítětem mluvit o tom, že se mi
nenarodilo?
Jak je to s těmi geny? Mám se bát, že nám
v patnácti uteče?
Co dělat, aby mě balo jako skutečného
rodiče?
Jak s nm mám mluvit o tom, že bylo
nejdv u jiných lidí v přechodné
pěstounské péčj a až pak u nás?
Co dělat, když se soudy stále táhnou a dítě
pořád není "naše"?
Jak zvládnout přechod dítěte z ústavu a jak
z přechodné pěstounské péče?
Co si počít s neobyklými pojey dítěte?
stále pláče, nechce js/přejídá se, nechce
spát, ubližuje si, ubližuje druhm, ke
každému se tul, rozbjí hačk, krade,
utká...)
Jak se postavit k situaci, kdy chce dítě
poznat své rodiče, ptá na minulosti, pátrá
po píbuzných?
Co dělat, když se dítěti spolužáci ve škole
smj, že je adoptoané/postiženéjiného
etnia?
Můžeme také hledat cesy, jak někteým
složitým situacím v péči o adoptované
dítě předcházet...

adopce@amalthea.cz
w.amalthea.cz
Centrum náhradní rodinné péče
Amalthea
Posláním Centra náhradní rodinné péče
je pomoci dětem, které nemohou
vyrůstat u svých rodičů, zvládnout tuto
těžkou situaci a rovněž podpořit jejich
náhradní rodiče v péči o ně.

Co dětem
a jejich adoptivním
rodičům nabízíme?
Poradensví - možnost konzultace se
sociálním pracovníkem, psychologem nebo
jiným přizvaným specialistou k tématu,
které aktuálně řešíte. Konzultace může
proběhnout telefonicky, mailem nebo
osobně - u nás v organizaci nebo u vás
v rodině.
Doprovázení - dlouhodobá spolupráce
rodiny se sociálním pracovníkem umožňuje
řešit problém, se kterým přicházíte, kom
plexně nebo vzniku problému efektivně
předcházet. Konzultace probíhají ambu
lantně v prostorách organizace nebo po
dohodě v domácnosti rodiny.

Jak nás kontaktovat?
tel.: 730 891 330
adopce@amalthea.cz
w.amalthea.cz
Centrum náhradní rodinné péče
Amalthea
Posláním Centra náhradní rodinné péče
je pomoci dětem, které nemohou
vyrůstat u svých rodičů, zvládnout tuto
těžkou situaci a rovněž podpořit jejich
náhradní rodiče v péči o ně.

Terapie - v případě potřeby pomáhá
specializovaný terapeut rodině a dětem
v ní řešit obtíže při navazování vztahu
dítěte s náhradními rodiči. Pomáhá s pro
žitými traumaty a problémy, které se nedají
vyřešit běžným poradenstvím.
Vzdělávání - možnost dozvědět se více
o speciikách přijatých dětí a zvyšovat své
rodičovské kompetence.
Odlehčení - v případě potřeby možnost
účasti Vašich dětí na respitních pobytech.
Poskytujeme ambulantní a terénní služby
v Chrudimi a Ústí nad Orlicí.

