Doprovázíme pěstounské rodiny. Naším POSLÁNÍM je pomoci dětem, o které se rodiče nemohou
nebo nechtějí starat, zvládnout tuto těžkou situaci. Podporujeme pěstounské rodiče, kteří se rozhodli
nabídnout jim svou lásku, domov a rodinu.
Od roku 2013 jsme pověřenou osobou pro výkon sociálně - právní ochrany dětí.
Naše služby poskytujeme na území okresů Ostrava, Opava, Karviná, Nový Jičín a Frýdek – Místek.
UZAVÍRÁME DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
Co nabízíme
Podpora, pomoc a doprovázení – spolupráce rodiny se sociálním pracovníkem probíhá v prostorách
organizace a v domácnosti rodiny. Při poskytování podpory je naším hlavním cílem zájem dítěte.

Vzdělávání – probíhá prostřednictvím seminářů, přednášek, kurzů, svépomocných skupiny
a víkendových vzdělávacích pobytů. Během vzdělávání pěstounů zajišťujeme hlídání dětí.
Odlehčení – realizujeme v rámci pobytových akcí pro děti nebo v jejich domácím prostředí.
Pro naplnění práva pěstounů na odpočinek poskytujeme na zajištění odlehčení i finanční příspěvky.
Zajištění celodenní péče o děti – 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 a při
vyřizování nezbytných záležitostí.

Doprovázení rodin s dítětem se zdravotním postižením – ve spolupráci se službou Rodinný
průvodce ve Středisku VÝZVA. Budova umožňuje bezbariérový přístup.
Zajištění kontaktu s vlastní rodinou dítěte včetně asistence při tomto setkání – sociální pracovník
doprovází dítě, rodiče i náhradní rodiče během setkání tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte a jeho
následný zdravý vývoj. Pro setkání nabízíme neutrální prostředí.

Doprovázení pěstounských rodin
telefon: 774 244 257
adresa: Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice
(areál Lékařské fakulty)
e-mail: pestouni@prorodiny.cz
www.prorodiny.cz
fb.com/prorodiny

Doučování dětí – ve spolupráci s nadacemi a dárci.
Pomoc při komunikaci se školou, úřady a jinými institucemi.

Poradenství - zajištění psychologické péče, odborného sociálního poradenství, mediací a rodinných
konzultací.

Bližší informace a kontakt:

Poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči.

Pro bližší informace o našich službách nás
prosím kontaktujte. Domluvíme si osobní
schůzku, na které Vás se službami seznámíme
podrobněji.

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
Středisko RODINA
doprovázení pěstounských rodin
Syllabova 19
703 86 Ostrava-Vítkovice

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

  Centrum pro rodinu

Posláním Centra pro rodinu a sociální péči z. s. je podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na
základě křesťanských hodnot. Podpora se uskutečňuje prostřednictvím Střediska RODINA a Střediska
VÝZVA.

a sociální péči z. s.

Středisko RODINA nabízí především preventivní programy na podporu vztahů mezi manžely, mezi
rodiči a dětmi, doprovází pěstounské rodiny, poskytuje rodinné mediace a konzultace, psychologické
poradenství.
Středisko VÝZVA nabízí čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich
pečující rodiny.

Doprava:
tram č. 2, 3, 12
tram č. 7, 11, 12
bus č. 57		
bus č. 57, 59

Ředitelství Vítkovic
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Ředitelství Vítkovic
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