
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Chcete otevřít dveře svého domova dítěti? Důvodů, které Vás 

vedou k těmto úvahám, může být mnoho…

Vaše děti odrůstají a Vy byste rádi svou péči věnovali jiným – těm, kteří 
ji nezakusili, těm, kteří ji potřebují, těm, kteří jsou opuštění?

Věříte, že náhradní rodinná péče by mohla být Vaší cestou? Možná že 
jste to právě Vy, u koho by našli své místo Honzík, Maruška, Jessika…

Je pro Vás v tomto rozhodování mnoho neznámého? Obtížně se orientu-
jete ve všech věcech souvisejících s náhradní rodinnou péčí? Nevíte, co 
všechno by to pro Vás a Vaši rodinu mohlo znamenat? Nebojte se na nás 
obrátit:

NABÍZÍME:
⚫  Poradenství pro zájemce o náhradní rodinou péči a jejich rodiny
⚫  Doprovázení procesem zprostředkování i v přípravě na roli  
  pěstouna
⚫  Doprovázení v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče
⚫  Vzdělávání pěstounů a zájemců o náhradní rodinnou péči
⚫  Odbornou pomoc a podporu – psycholog, etoped, speciální  
  pedagog, terapeuti

„…domov místem bezpečí i vprostřed vlnobití…“
J. Suchý

733 733 061 nebo 377 331 956          domus@domus-cpr.cz
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… My jsme doprovázející organizace 
DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. 

Nabízíme vám podporu a pomoc při výchově 
a péči o svěřené děti. Zásadní je pro nás osobní 
přístup založený na důvěře a respekt k rodině 

a jejím potřebám.

Na počátku naší vzájemné spolupráce 
bude uzavřena dohoda o výkonu pěstounské 
péče, kde najdete všechny důležité informace, 

práva a povinnosti osob pečujících 
i doprovázející organizace. 

Dohoda musí být uzavřena do 30 dnů od nabytí 
právní moci rozsudku o svěření dítěte do péče.

Osobní přístup, respekt k rodině a jejím potřebám, 
spolupráce, zájem dítěte, profesionální přístup

STALI JSTE SE PĚSTOUNY 
ČI PORUČNÍKY…



PODSTATA VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE
	Osobní konzultace klíčového pracovníka v rodinném prostředí 

min. 1x za 2 měsíce

	Poradenství, zprostředkování kontaktu s institucemi, doprovod 
na úřady či do škol

	Pomoc při zajištění péče v mimořádných životních situacích

	Zajištění odlehčovací (respitní) péče, například formou letních 
dětských táborů

	Zprostředkování odborné pomoci – psychologické,  
terapeutické aj.

	Zajištění a zprostředkování zákonem stanoveného vzdělávání 
osob pečujících

	Pomoc při zajištění kontaktu dítěte s původní rodinou  
a rozvíjení sounáležitosti dítěte s osobami jemu blízkými

PROVOZNÍ DOBA:  
Pondělí a středa od 8:30 do 18:00 hod. 
Úterý a čtvrtek od 8:30 do 17 hod. 
Pátek od 8:00 do 14:30 hod.

KRIZOVÝ TELEFON: 
Lze ho využít v případě krizových situací, které nastanou  
v každodenní péči o dítě. K dispozici je ve dnech pracovního volna  
a klidu od 8:00 do 20:00 hodin.

Telefonní číslo je 733 733 064.

KDE POMÁHÁME:  
Černická 887/9, Plzeň, nebo na naší pobočce:

Klíčovým sociálním pracovníkem je:

Další informace či kontakty najdete v dohodě  
o výkonu pěstounské péče, nebo na 

www.domus-cpr.cz


