Co je to vlastně rodina?
Proč je brácha jinde?

Domov nejsou
jen rodiče…
Kdo jiný než já se postará?

Kdo je můj
táta?
Babička je
moje máma…
Nemám mámu,
a přesto nejsem
sám…

Doprovázení
pěstounů

Co nabízíme

Ve službě Doprovázení pěstounů nabízíme podporu, pomoc a poradenství pěstounským
rodinám. Udržujeme pravidelný kontakt s rodinou jak v domácnostech, tak v kanceláři
služby, nabízíme místně i časově dostupné vzdělávání pěstounů v rámci jejich zákonné
povinnosti. Zprostředkováváme a přispíváme na pobyty, výchovné a volnočasové
aktivity pro děti v pěstounské péči, což je forma odlehčení pro pěstouny. V případě, že si
pěstoun potřebuje vyřídit nezbytnou návštěvu lékaře, úřadu nebo soudu či se účastní povinného vzdělávání, zajišťujeme krátkodobou péči o děti. Součástí naší služby je též zprostředkování odborné pomoci a podpora dětí při kontaktu s jejich biologickou rodinou.

Pro koho tu jsme / Komu je služba určena

Služba je zaměřena na pěstouny, poručníky a jim svěřené děti do náhradní rodinné
péče. Na základě pověření k výkonu sociálně–právní ochrany dětí poskytujeme službu
Doprovázení pěstounů ve městech a obcích okresu Teplice.

Čeho chceme dosáhnout

Služba Doprovázení pěstounů slouží ke zvyšování kvality života dětí v náhradní rodině
a přispívá ke zlepšování podmínek výchovy a péče v pěstounské rodině. Naším cílem
je zdravé fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit optimální vývoj dítěte.

Kontakty
Kancelář služby: Teplice, Školní 349/2 – 4. patro
(vchod do budovy z Benešova náměstí blíže křižovatce)
Konzultační hodiny pro klienty: úterý 8:00-12:00 hodin
středa 8:00-12:00 a 13:00-16:00 hodin
V ostatní dny po dohodě s klienty probíhají konzultace v kanceláři, v domácnosti klienta
či na jiném místě v terénu dle domluvy.
Vedení služby:
Mgr. Bohumila Kalousková
tel.: +420 727 807 287
mail: kalouskova@oskvetina.cz

Doprovázející pracovnice:
Bc. Michaela Kudrnová
tel.: +420 725 845 636
mail: kudrnova@oskvetina.cz

Bc. Marie Jiroušková, DiS.
tel.: +420 725 947 609
mail: jirouskova@oskvetina.cz

www.oskvetina.cz
O službě
Nezisková organizace Květina z. s. realizuje službu Doprovázení pěstounů na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí dle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.
Financování služby
Provoz služby Doprovázení pěstounů je zajištěn státním příspěvkem na výkon pěstounské péče podle § 47d Zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí.

