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

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 orientujete 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:

733 733 061 nebo 377 331 956

domus@domus-cpr.cz

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

DOMUS
CENTRUM PRO RODINU

DOMUS – Centrum pro rodinu
doprovází náhradní a vlastní rodiny a nabízí jim podporu

a pomoc při výchově a péči o děti v rodině. Dále podporuje

principy náhradní rodinné péče a zájemce, kteří by mohli být
vhodnými náhradními rodiči.
JSME TU PRO:

⚫ zájemce o informace o pěstounské péči
⚫ zájemce o pěstounskou péči

⚫ osoby pečující a osoby v evidenci z území Plzeňského kraje

a jim svěřené děti

⚫ rodiče či jiné příbuzné s dítětem

Osobní přístup, respekt k rodině a jejím potřebám,
spolupráce, zájem dítěte, profesionální přístup
⚫ Budeme si s Vámi povídat o Vás, o Vaší rodině, životní situaci.
⚫ Pomůžeme Vám lépe se zorientovat.
⚫ Společně budeme hledat odpovědi na otázky, které jsou pro Vás
důležité.
⚫ Seznámíme Vás s podmínkami a souvislostmi náhradní rodinné péče.
⚫ Zprostředkujeme Vám kontakt s příslušnými institucemi.
⚫ Doprovodíme Vás na jednání s danými úřady.

Budeme s Vámi na Vaší cestě…
KDE POMÁHÁME:

Černická 887/9, 301 00 Plzeň
(zastávka U Radbuzy – trolejbus č. 10, 13)
Nebo na naší pobočce

Další informace a kontakty na

www.domus-cpr.cz

DOMUS
CENTRUM PRO RODINU

