
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Služby pro
pěstouny

Popis poskytované služby: Podporujeme a pomáháme pěstounským
rodinám při řešení nejrůznějších témat či obtíží. Doprovázení probíhá přímo v
rodinném prostředí podle potřeb rodiny. Společně s pěstouny naplňujeme
individuální plán ochrany dítěte. V rámci doprovázení pěstounům nabízíme
také pomoc při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pedagogicko-
psychologické poradny, atd.)
Pro koho je služba určena:  Naše nabídka je určena pěstounským rodinám,
které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací.
Naše služby se odvíjí především z potřeb jednotlivých rodin.
V čem je služba originální: vzdělávání, odborné sociální poradenství,
podpora při péči o svěřené dítě, kontakt s biologickou rodinou dítěte a
zajištění prostoru pro setkání
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Češkova 1247, Pardubice Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - dle předchozí domluvy

Terénní
Češkova 1247, 53002 Pardubice
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - 08:00 - 18:00

Oblasti pomoci a aktivity:  
Rodina a děti - podpora rodiny při ochraně dětí před domácím násilím a jeho
dopady , pomoc při sestavení návrhu na úpravu výživného pro nezletilé dítě ,
uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče , pomoc při sestavování návrhu
úpravy péče o nezletilé dítě , podpora péče o dítě v domácím prostředí ,
pomoc pečujícím osobám , dohled nad péčí o děti do 1 roku , dohled nad
dodržováním očkovacího kalendáře , zprostředkování asistovaného kontaktu ,
podpora pěstounů , pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny , zajištění
náhradní rodinné péče , úprava styku s dítětem , poskytnutí poradenství v
oblasti náhradní rodinné péče , posouzení rodičovských kompetencí ,
posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka vzdělávacích seminářů,
vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) , pomoc dítěti při rozchodu
(rozvodu) rodičů , zajištění asistovaných kontaktů (kontakt dítěte s blízkou



osobou za pomoci odborníka) , podpora rodičů při samostatném soužití ,
svolání rodinné či případové konference , organizace rodinných konferencí 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: PhDr. Karolína Rumlová
Kontaktní email: ksilarova (zavináč) charitapardubice.cz
Kontaktní telefon: 777 296 826
Organizace: Oblastní charita Pardubice

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/42
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