
Co mám dělat? Kam se mohu obrátit?

 • Vaše dítě je v pěstounské péči, aktuálně se s ním nemůžete hned potkat, 
ale máte právo o něm vědět.

 • Kontaktujte OSPOD, kde Vám pracovnice sdělí, kdo je doprovodnou 
organizací pěstounské rodiny, ve které je Vaše dítě. Do rodiny, kde je 
Vaše dítě, jezdí pracovnice doprovodné organizace pro pěstouny, s Vaším 
dítětem je v kontaktu a zná aktuální informace o Vašem dítěti.

 • Můžete požádat o spolupráci sociální službu (např. Sanace rodiny 
od střediska Triangl, organizace Salinger, z.s.), která Vám poskytne 
podporu ve Vaší situaci.

 • Kontaktujte doprovodnou organizaci a zeptejte se na cokoliv, co chcete 
o dítěti vědět, např.:

 •
 •
 •
 •

Kdy budu moct své dítě vidět?

 • Stejně jako pro Vás je i pro dítě odchod z Vaší rodiny moc těžký, musí si 
zvykat na novou situaci.

 • Kontaktujte OSPOD, kde Vám pracovnice vysvětlí, co musíte udělat pro 
setkání s Vaším dítětem. Pracovnice doprovodné organizace Vám pak 
může říci, zda je dítě na setkání připravené a společně s pěstouny a Vámi 
naplánujete, kdy a kde se uvidíte.

 • Nebojte se požádat o fotky, doprovázející organizace společně s pěstouny 
to zařídí.

MOJE DÍTĚ JE  
V PĚSTOUNSKÉ PÉČI...

Je zdravé? Jak se cítí?Jak spí? Jí dobře?Hraje si? Mohu mu poslat dárek?Co mu jde, co se naučilo?Jak mu to jde ve škole?Mohu dostat nějaké aktuální fotky?     
Mohu poslat fotky?



Co se bude dít dál?

 • Vše závisí na průběžném hodnocení situace Vaší a Vašeho dítěte (rozhodnutí 
soudu, posudky od odborníků, Váš aktivní přístup k řešení své situace).

 • Pěstounská péče má dvě podoby:  
– pěstounská péče na přechodnou dobu,  
– dlouhodobá pěstounská péče.

 • Zjistěte, v jaké formě péče je Vaše dítě a můžete s námi probrat, jak dál 
postupovat.

Důležité kontakty:

Salinger, z.s. – Středisko Triangl

Třída Karla IV. 1222
Hradec Králové

Vedoucí služby

774 807 011
triangl@salinger.cz

www.salinger.cz

OSPOD dítěte:

Doprovodná organizace pěstounů:

Další důležité kontakty:

MOJE DÍTĚ JE  
V PĚSTOUNSKÉ PÉČI...


