
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Doprovázení
pěstounských rodin - pověřená
osoba

Popis poskytované služby: V rámci poskytování této služby jsou uzavírány
dohody o výkonu pěstounské péče, poskytováno poradenství dětem v
náhradní rodinné péči a náhradním rodičům. Pro naše pěstounské rodiny
organizujeme pobytové akce pro děti a vzdělávací víkendy pro pěstounské
rodiny.
Pro koho je služba určena:  Děti v náhradní rodinné péči, pěstouni, osoby v
evidenci.
V čem je služba originální: Kromě dojíždění do rodin organizujeme
každoročně 4 vzdělávací víkendy pro pěstouny, 4 odlehčovací víkendy pro
děti v náhradní rodinné péči a letní odlehčovací pobyt formou letního tábora,
dále poskytujeme také rozšířené právní poradenství a specifické poradenství
pro děti týrané, zneužívané a zanedbávané formou sociální terapie.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Milheimova 611 Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne  - Po telefonické nebo emailové domluvě

Terénní
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - Dle dohody a individuálních potřeb uživatelů
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů , pomoc při zajištění osobních a
dalších dokladů (např. občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, karta
zdravotní pojišťovny, rodný list, atd.) 
Rodina a děti - podpora pěstounů - Upřesnění: Pravidelná setkávání,
semináře, pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny , poskytnutí
poradenství v oblasti náhradní rodinné péče , svolání rodinné či případové
konference , zprostředkování asistovaného kontaktu , uzavírání dohod o
výkonu pěstounské péče 
Finance - pomoc při finančním plánování (např. sestavení rodinného a
osobního rozpočtu,…) 
Právo - pomoc při podání návrhů k soudu 
Sociální dávky - poradenství v systému sociálních dávek (kdo má na co
nárok a za jakých podmínek) , pomoc s přípravou podkladů a žádostí o sociální



dávky , poskytnutí doprovodu na úřady 
Sociální vztahy - pomoc a podpora při hledání ztracených důležitých vztahů ,
pomoc při navazování a udržování funkčních rodinných, vrstevnických a
společenských vztahů 
Volný čas  - pomoc při orientaci v nabídce volnočasových aktivit , pomoc při
zajištění smysluplného trávení volného času 
Výchova - pomoc s řešením výchovných problémů , poradenství pro rodiny v
náročných výchovných situacích 
Vzdělávání - nabídka vzdělávacích seminářů 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Čermák
Kontaktní email: cermak.vesta (zavináč) email.cz
Kontaktní telefon: 732 207 344
Organizace: Vesta Pardubice z.s.
Pověření k SPOD:  Stáhnout PDF

https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/19
file:///uploads/attachment/attachment/4/01_Pov%C4%9B%C5%99en%C3%AD_ke_SPOD.pdf
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