KONTAKTY NA VEDENÍ PROGRAMU
Slezská diakonie
Program pro pěstounské rodiny
Frýdecká 34, 737 01 Český Těšín
tel.: 606 832 551
e-mail: pestouni.vedouci@slezskadiakonie.cz
http://pestouni.slezskadiakonie.cz

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ POBOČKY
PROGRAMU
Program pro pěstounské rodiny
působí prostřednictvím svých poboček v řadě měst.
Jejich adresy vám poskytneme na požádání,
naleznete je také na webových stránkách
http://pestouni.slezskadiakonie.cz
a v tištěných materiálech jednotlivých poboček.

KONTAKTY NA ÚSTŘEDÍ
SLEZSKÉ DIAKONIE
Slezská diakonie
Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 764 333
fax: 558 764 301
e-mail: ustredi@slezskadiakonie.cz
www.slezskadiakonie.cz
IČ 65468562

Posláním Programu pro pěstounské rodiny
Slezské diakonie je podpora a provázení rodin
při výkonu náhradní rodinné péče tak,
aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči
s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné
a společenské prostředí.

www.pestouni.slezskadiakonie.cz

Program
pro pěstounskké
rodiny

PROGRAM
PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY
je zřízen Slezskou diakonií,
aby poskytoval služby rodinám s dětmi
v náhradní rodinné péči,
tedy pěstounům a poručníkům.

V RÁMCI PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ
RODINY NABÍZÍME TYTO ČINNOSTI

Psychologická, terapeutická nebo jiná
odborná pomoc
∎ Na žádost pěstounů a v souladu s potřebami dětí
v náhradní rodinné péči zajistíme odbornou pomoc
v oblastech týkajících se péče o svěřené děti.
∎ Zprostředkujeme např. setkání s psychologem,
právníkem, terapeutem, mediátorem či jiným
odborným pracovníkem.
∎ Náklady na takovou pomoc uhradíme dle našeho
platného ceníku.

Vzdělávání
Krátkodobá účelová odlehčovací péče
∎ Jedná se o hlídání dětí v době mimořádných situací
v rodině: jsou-li pěstouni uznáni za dočasně práce
neschopné, v případě ošetřování či při úmrtí blízké
osoby, při narození vlastního dítěte, při vyřizování
nezbytných záležitostí na úřadech apod.
∎ Hlídání dětí lze zajistit v místě jejich bydliště nebo
v prostorách poskytovatele krátkodobé péče.

∎ Zajišťujeme vzdělávání pěstounů dle zákona
(24 hodin během 12 měsíců) a dle jejich potřeb
formou kurzů, víkendových vzdělávacích pobytů,
konferencí či neformálních vzdělávacích aktivit
postavených na sdílení zkušeností s péčí o děti
v pěstounských rodinách a na individuálním
přístupu.

∎ V zájmu zdárného rozvoje dítěte je péče přednostně
poskytována blízkými a jemu známými osobami,
jejichž péči uhradíme.

∎ Po předchozí domluvě s námi si pěstoun může zvolit
i vzdělávání týkající se pěstounské péče, které
zajišťuje jiná organizace, pokud jsou náklady
na takové vzdělávání přiměřené.

Celodenní odlehčovací péče

∎ Při vzdělávání pěstounů po předchozí domluvě
zajistíme hlídání dětí.

∎ Zajistíme celodenní péči o děti v rozsahu až 15 dnů
v roce (od 2 let věku dítěte).
∎ V rámci odlehčovací péče pořádáme pro děti
jednodenní výlety na zajímavá místa v okolí.
Pro děti ve věku od 6 let nabízíme i letní tábory
organizované přímo Slezskou diakonií nebo
spolupracujícími organizacemi.
∎ Celodenní péči lze zajistit i jinou formou, kterou si
pěstouni zvolí (např. tábor jiné organizace, škola
v přírodě, lyžařský kurz atd.); náklady na takovou
péči uhradíme dle našeho platného ceníku.

Asistovaný kontakt s biologickými rodiči
dítěte a jinými jemu blízkými osobami
∎ Podpoříme rodinu v kontaktu s biologickými rodiči
dítěte a dalšími jemu blízkými osobami.
∎ Dle potřeby zajistíme pro takové kontakty podporu
odborného pracovníka (zpravidla psychologa nebo
mediátora) a vhodné prostory.

Duchovní podpora
∎ Rodinám nabízíme rovněž podporu ze strany
duchovních Slezské diakonie, případně můžeme
zprostředkovat kontakt s duchovními pracovníky
různých církví (pastorační podpora při řešení
životních situací, povzbuzení do další služby,
modlitební podpora…).

KROKY K UZAVŘENÍ DOHODY O VÝKONU
PĚSTOUNSKÉ PÉČE
∎ Kontaktujte nás. Dohodneme si s vámi osobní
schůzku, na které nastavíme rozsah naší podpory
a následně s vámi uzavřeme dohodu o výkonu
pěstounské péče.
∎ Rodinu ve spolupráci s odborníky a pracovníky
příslušného obecního úřadu doprovázíme
na vysoce individuální úrovni. Každá rodina je jiná
a má své specifické potřeby.
∎ Chceme, aby podpora pěstounské rodiny
nevytvářela umělé a příliš formální prostředí
pro děti ani pěstouny. Podporu nastavíme tak,
aby byla dostatečná a přitom byly zachovány
přirozené procesy v rodinách.

