Podpora náhradní rodinné péče
„Každé dítě je talentované, neopakovatelné a originální,
ale všechny mají jedno společné – všechny potřebují lásku,
náruč a pocit bezpečí.“

NRP – Podpora náhradní rodinné péče
Poslání organizace:
Posláním organizace Trojlístku – centra pro děti a rodinu je zajistit dětem,
které nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině, život v náhradním rodinném
prostředí.
Cílem Trojlístku je:
1. Doprovázet osoby pečující v NRP od přijetí dítěte do ukončení NRP.
2. Podpora při zvládání nejen obtížných a krizových situacích a umět
těmto situacím předcházet.
3. Podpora pěstounské péče, aby nemusela být předčasně ukončena.
Cílová skupina:
1. děti v náhradní rodinné péči,
2. osoby pečující – vykonávající dlouhodobou pěstounskou
(poručnickou) péči, včetně péče příbuzenské.
Zásady činnosti:
- komunikace s dětmi a pěstouny,
- respektování názoru,
- naslouchání,
- spolupráce s pěstouny založené na principu partnerství.
Seznam činností pověřenou osobou:
1. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče,
2. poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž
pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při
výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.
Rodinám s námi uzavřenou dohodou poskytujeme:
1. Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě
Zajištění krátkodobé péče o dítě („hlídání dětí“) v případě:
- dočasné pracovní neschopnosti osoby pečující,
- při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
- při úmrtí osoby blízké.
Pomoc je poskytnuta:
- přímo v rodině pečující osoby,
- na dětské skupině v zařízení poskytovatele.

2. Pomoc při zajištění celodenní péče o svěřené dítě:
- v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce o děti starší 2 let
věku.
V rámci celodenní péče o děti v rámci uzavřené dohody organizujeme:
- týdenní zimní terapeutický pobyt na horách – součástí pobytu je
lyžařský výcvik,
- týdenní prázdninový pobyt v letních střediscích vždy s tematickým
zaměřením a aktivizačním programem pro děti.
3. Zprostředkování odborné pomoci
V rámci spolupráce s odborníky v oblasti:
- psychologie,
- neurologie,
- pedo-psychiatrie,
- pediatrie,
- poskytujeme dle potřeby odbornou pomoc všem členů rodiny.
4. Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodiči
- podporujeme rodinu při kontaktu dětí s jejich biologickými rodiči,
- nabízíme možnost kontaktu v neutrálním prostředí centra za
přítomnosti odborného pracovníka centra,
- doprovázení a monitoring v přirozeném prostředí dítěte.
5. Zvyšování znalostí a dovedností
- zajišťujeme odborné vzdělávání pro osoby pečující prostřednictvím
dvoudenních víkendových seminářů v podzimním a letním období,
- osoby pečující tak mohou získat prostřednictvím seminářů
potřebných 24 vzdělávacích hodin,
- během seminářů je zajištěn aktivizační program pro svěřené děti
(muzikoterapie, arteterapie a jiné tvořivé a herní činnosti).
6. Sledování naplňování dohod
- dle potřeb dítěte a pečující osoby zahrnuje spolupráci s klíčovým
pracovníkem,
- kontakt je udržován minimálně jedenkrát za dva měsíce.
Poskytované služby jsou hrazeny z finančních prostředků za uzavřenou
dohodu o výkonu pěstounské péče.

Adresa:
Trojlístek-centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.
Vít. Nováka 305
394 70 Kamenice nad Lipou

www.mapy.cz

Kontakty:
pevná linka: 565 432 295 – pracovní dny od 6,30 hodin do 15,00 hodin
krizová linka: 728 867 461
e-mail: ddomov@tiscali.cz

Aktuální informace lze získat na webových stránkách
www.ddkamenicenl.cz
www.trojlistek-kamenice.webnode.cz

