Jak doprovázíme?
Dobrá rodina o.p.s. nabízí doprovázení pěstounů v celé ČR tak, aby měli pěstouni partnera,
který jim pomáhá, poskytuje dostatečnou podporu i odborné služby. Pěstouni se tak
mohou starat o děti s větším klidem, profesionalitou a radostí.
Proto uzavírá Dobrá rodina o.p.s. s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče.
V případě zájmu přebírá péči o pěstouny i od úřadů.
Každé rodině ušije klíčový pracovník Dobré rodiny služby přímo na míru.
Dobrá rodina usiluje o vytvoření takového systému doprovázení,
které je účelné a pěstounům skutečně pomáhá,
aby pěstouni cítili podporu a nebáli se svoje problémy otevřít a řešit.
Jen tak mohou děti vyrůstat v bezpečném prostředí s kvalitní péčí.
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Co máme navíc?







Zajišťujeme specifickou minipřípravu pro příbuzenecké pěstounské rodiny v rozsahu 12 hodin co
nejdříve po rozhodnutí o svěření dítěte do jejich péče.
Vytváříme síť dobrovolníků, abychom pěstounům mohli nabídnout pomoc i nad rámec doprovázení.
Od sponzorů se snažíme získat pomůcky a hračky pro děti.
Zajistili jsme slevy u některých prodejců dětského zboží.
Pro děti odcházející z pěstounské péče na přechodnou dobu jsme zajistili bezplatný tisk fotoknihy
s deníkem dítěte i bohatou fotodokumentací z období, které dítě v PPPD trávilo.
Vyjednáváme specifický produkt pro pojištění pěstounů.

Doprovázení pěstounských rodin
Bc. Martina Loutná / koordinátorka programu doprovázení
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e-mail: martina.loutna@dobrarodina.cz

