práce s biologickou rodinou

moje dítě je v pěstounské péči...
Co mohu dělat? Kdo mi pomůže?

Možná nerozumíte tomu, co se děje a proč se tak děje.
Máte právo na informace o svém dítěti, i na kontakt s ním.
Je však potřeba domluvit se s pěstouny a s dítětem.
V tom Vám může pomoci: OSPOD, doprovázející organizace a organizace podporující rodiče.

ospod
Můžete kontaktovat OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí).
Každé dítě má podle bydliště svého sociálního pracovníka.
Vysvětlí Vám, proč bylo dítě do pěstounské péče svěřeno.
Můžete ho požádat o pomoc s nastavením kontaktu s dítětem.
Sdělí vám, kdo je doprovázející organizací pěstounů.
Můžete se ptát, co udělat pro navrácení dítěte do Vaší péče.
Také Vám může pomoci vyhledat organizaci podporující rodiče...

doprovázející organizace
Můžete kontaktovat doprovázející organizaci a zeptat se na to, co chcete
o dítěti vědět.
Doprovázející organizace pomáhá pěstounské rodině.
Klíčový pracovník doprovázející organizace je s rodinou, kde žije vaše dítě,
v pravidelném kontaktu.
Pomáhá také pěstounům a dítěti zprostředkovat či asistovat kontakt
s jeho biologickou rodinou.
Doprovázet pěstounskou rodinu může přímo i OSPOD.

Podoby kontaktu s Vaším dítětem
korespondence - můžete dítěti napsat
volání nebo komunikace přes sociální sítě - u starších dětí je možné si volat
nebo být v kontaktu on-line
setkání s dítětem za přítomnosti pěstounů (případně i za přítomnosti
klíčového pracovníka doprovázející organizace)
setkávání s dítětem bez účasti pěstounů, a to na pár hodin,
na celý den či víkend
Podobu kontaktu je potřeba domluvit s pěstounem a s dítětem.
Pomoci vám v tom mohou doprovázející organizace a OSPOD.

práce s biologickou rodinou
Můžete si říct o pomoc přímo pro sebe. Nebuďte na to sami.
jsme služba podporující rodiče. Kontaktujte nás.

Organizace podporující rodiče - práce s biologickou rodinou
Můžeme společně pracovat na:
porozumění Vaší konkrétní situaci, ve které jste Vy a ve které je Vaše
dítě
Vašemu porozumění systému náhradní rodinné péče
tom, aby se dítě navrátilo do Vaší péče
plánování Vašich kontaktů s dítětem
stabilizaci Vaší situace týkající se bydlení, práce, financí…
zpracování emocí, které vás zahlcují nebo přepadají v souvislosti s vaší
rodinnou situací
Můžeme Vám pomoci v komunikaci s institucemi, doprovodit Vás na
místa, kde jste si nejistí, apod. V naší nabídce je i možnost terapie.
O svěření dítěte do péče rozhoduje soud. Důležité je, jak aktivní jste
Vy sami. Záleží na průběžném vyhodnocování situace, co je v
nejlepším zájmu vašeho dítěte a jak aktivně řešíte situaci, kvůli níž
bylo nutné Vaše dítě svěřit do péče pěstounů.

pro Bližší informace kontaktujte:
Bc. Kateřina Trnková
725 182 645
trnkova@barevnysvetdeti.cz
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