
Pěstounská péče
Kdo je to pěstoun?

Chcete pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině, 
jste zdraví, aktivní a otevření zážitkům a novým zkušenostem?

Možná jste to právě Vy!

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, kdy pěstoun o dítě 
osobně pečuje, zajišťuje jeho běžné záležitosti a potřeby, protože dítě nemůže 
být vychováváno svou původní rodinou. Dítě přitom neztrácí kontakt se svou 
biologickou rodinou. Pěstoun poskytuje láskyplnou péči, domov a bezpečí dětem, 
které neměly tak šťastný start do života, jako ostatní děti. 

Alenka (7 let) vyrůstala ve své rodině. Doma byly hádky, tatínek pil alkohol 
a nakonec od nich odešel. Maminka byla nemocná. Její nemoc se postupně 
zhoršila tak, že už nemohla Alenku dál vychovávat. 

Nakonec byla svěřena do pěstounské péče Martina 
a Pavly. Přechod do náhradní rodiny nebyl snadný. 
Pěstouni měli ještě své vlastní děti Kubu (16 let) a Sáru 
(12 let). Alenka si musela zvyknout na spoustu nových 
věcí, tak jako si pěstouni i jejich děti museli zvyknout 
na Alenku.  Nyní už je Alenka v pěstounské rodině 
spokojená. Pěstouni jí mají rádi, poradí jí a pomohou, má 
u nich svůj domov, pokojík i hračky. Také se pravidelně 
setkává se svou maminkou.
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 Pro více informací navštivte

Nebojte se, nezůstanete na to sami, 
vždy tu bude někdo s Vámi

Doprovázející pracovník Vás podpoří i během vyřizování potřebných 
věcí ještě před přijetím dítěte. A když už budete mít „své” dítě doma, 
vyberete si doprovázející organizaci, se kterou sepíšete dohodu a ta Vás 
bude na další cestě doprovázet.

Klíčový pracovník doprovázející organizace Vám bude pomáhat řešit 
běžné starosti při výchově dítěte, sdílet s Vámi radosti i úspěchy dítěte, 
pomůže se zajištěním dočasného hlídání dítěte i Vašeho odpočinku, 
podpoří Vás při kontaktu dítěte s jeho biologickou rodinou, v případě 
potřeby zprostředkuje odbornou pomoc a také Vám zajistí vzdělávání 
„ušité na míru” Vaší momentální situaci.  

Kampaň Dejme dětem rodinu je podpořena v rámci projektu 

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji.


