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Doprovázející služba pro pěstounské rodiny 

Prostřednictvím provázení náhradních rodičů a vzdělávání zájemců 
a žadatelů o náhradní rodinnou péči, pomáháme dětem v náhradní rodinné 
péči k příznivému vývoji a šťastnému dětství.

Komu pomáháme?

Rodinám z Královéhradeckého kraje, které vykonávají náhradní rodinnou 
péči. Zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči a jejich vlastním 
dětem.

 • dětem v náhradní rodinné péči;

 • osvojitelům (adoptivním rodinám);

 • pěstounům (včetně příbuzenské 
pěstounské péče);

 • pěstounům na přechodnou dobu;

 • budoucím pěstounům, kteří čekají 
na převzetí dítěte;
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 • poručníkům, kteří osobně pečují o děti (nebo probíhá řízení 
o ustanovení poručníkem);

 • osobám, které mají dítě svěřené do péče a nejsou rodiči dítěte;

 • osobám, které mají dítě v předpěstounské nebo předadopční péči;

 • zájemcům a žadatelům o jakoukoli formu náhradní rodinné péče;

 • dětem zájemců a žadatelů o jakoukoli formu náhradní rodinné péče.

Co děláme?

Provázíme pěstouny v náhradním rodičovství tak, aby děti, které přijali, 
zvládly adaptaci v nové rodině, rozuměly tomu, proč nežijí u svých rodičů 
a dokázaly se s tím vyrovnat. 

Pomáháme pěstounům mluvit s dětmi o těžkých životních událostech, 
navazovat a udržovat kontakty s původní rodinou dítěte, pokud je to v jeho 
zájmu. 

Podporujeme klienty při zvládání náročných výchovných období dětí. 
Komunikujeme s úřady a usnadňujeme orientaci v legislativě sociálně 
právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče.

Úzce spolupracujeme s terapeuty, psychology, školkami, školami a dalšími 
aktéry systému péče o děti.


