
KARTA SLUŽBY

Název služby/zařízení: Doprovázení
pěstounských rodin

Popis poskytované služby: Podstatou poskytované služby je vést a
podporovat pěstouny k naplňování přirozeným potřebám dětí, které nemohou
vyrůstat ve vlastní biologické rodině. Dále pak podporovat pěstouny v péči a
výchově a pomáhat jim překonávat překážky, které se mohou v průběhu
pěstounské péče vyskytnout.
Pro koho je služba určena:  Děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči,
rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte; zejména osoby, které
uzavřely s pověřenou osobou dohodu o výkonu pěstounské péče; odborná a
široká veřejnost.
V čem je služba originální: Poskytovatel této služby je jako první fyzická
osoba, která má uděleno pověření v tomto rozsahu v Pardubickém kraji. Tato
činnost není jen o institucích, ale především o lidech. Individuální přístup,
kvalitní pomoc a vysoká míra podpory pěstounů je zásadní pro zvládání
každodenní pěstounské péče.
Jakou formou je služba poskytována:

Ambulantní
Adresa Provozní doba / otevírací doba

Čs. Partyzánů 26, 537 01 Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - po předchozí telefonické domluvě
So, Ne - Zavřeno

Terénní
Čs. Partyzánů 26, 537 01 Chrudim
Lokalita Provozní doba / otevírací doba

ORP Chrudim Po, Út, St, Čt, Pá - po předchozí telefonické domluvě
So, Ne - Zavřeno

Oblasti pomoci a aktivity:  
Bydlení - pomoc při podání žádosti o městský byt , pomoc při hledání bytu,
domu nebo dalšího typu bydlení/ubytování 
Doklady - pomoc při vyplňování formulářů 
Finance - pomoc při orientaci v právech a povinnostech vyplývajících z
finančních závazků (např. půjčky, nájmy, energie, odpady, mobilní operátoři,
daně, pojištění, vyživovací povinnosti, internet, atd.) , pomoc s komunikací s
exekutory , pomoc při zprostředkování finančních darů (např. nadační fondy,
sponzorské dary,…) , pomoc při finančním plánování (např. sestavení
rodinného a osobního rozpočtu,…) 
Rodina a děti - posilování rodičovských kompetencí (např. nabídka



vzdělávacích seminářů, vidotrénink interakcí, návštěva domácnosti,…) ,
podpora pěstounů , pomoc s přípravou dítěte na odchod z rodiny , poskytnutí
poradenství v oblasti náhradní rodinné péče , zajištění asistovaných kontaktů
(kontakt dítěte s blízkou osobou za pomoci odborníka) , uzavírání dohod o
výkonu pěstounské péče 
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 
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 - pomoc s orientací ve volbě profesní přípravy , nabídka
vzdělávacích seminářů 
Jaká je cena služby: Zdarma

Na koho se mohu obrátit
Kontaktní osoba: Gabriela Mikulecká
Kontaktní email: g.mikulecka (zavináč) seznam.cz
Kontaktní telefon: 731 135 787
Service Web https://www.gabrielamikulecka.cz
Organizace: Bc. Gabriela Mikulecká - pověřená osoba výkonem
sociálně - právní ochrany dětí (SPOD)
Pověření k SPOD:  Stáhnout PDF Stáhnout PDF Stáhnout PDF

https://www.gabrielamikulecka.cz
https://spona.chrudim-city.cz/sit/organizace/5
file:///uploads/attachment/attachment/1/Povereni_SPOD.pdf
file:///uploads/attachment/attachment/2/Pov%C4%9B%C5%99en%C3%AD_III..pdf
file:///uploads/attachment/attachment/10/Pov%C4%9B%C5%99en%C3%AD_IV..pdf
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