Dejte dětem
rodinu!
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Máte stabilní ZÁZEMÍ?
Naplňuje Vás PŘEDÁVAT dítěti ZKUŠENOSTI
a sledovat, jak roste?

?

?

Cítíte se na to, poskytnout LÁSKU
a péči dítěti, které potřebuje RODINU?
Dokážete si představit, že Vás DOMA bude VÍC?

POKUD JSTE NA VŠECHNY OTÁZKY Z PŘEDCHOZÍ STRANY
ODPOVĚDĚLI KLADNĚ, NABÍZÍ SE VÁM TŘI MOŽNOSTI:
PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Do pěstounské péče soud svěřuje děti, jejichž výchova
nemůže být zajištěna u rodičů. Dítě může být svěřeno
do společné pěstounské péče manželů i jednotlivce.
Pěstounská péče dítěti zajišťuje chybějící rodinné
prostředí, vazby dítěte na biologickou rodinu nejsou
zpřetrhány.
PĚSTOUNSKÁ PÉČE
NA PŘECHODNOU DOBU
Jedná se o časově omezenou péči pěstounů o dítě např.
po dobu, po kterou nemůže ze závažných důvodů rodič
dítě vychovávat. Pěstounská péče na přechodnou dobu
je řešením situace dětí, které by jinak musely pobývat
v ústavním zařízení. Péče pěstounů končí, jakmile pominou důvody, pro které bylo dítě do jejich péče svěřeno.
Pěstouni na přechodnou dobu by měli mít i předpoklady pro zvládání psychické zátěže vyplývající z krátkodobosti péče o dítě.
OSVOJENÍ
Osvojení je forma péče o děti tzv. právně volné. Osvojitelé se stávají rodiči dítěte zapsanými v jeho rodném
listu, mezi osvojiteli a osvojeným dítětem vznikají
vztahy jako mezi rodiči a dětmi. Osvojení je přijetí
cizího dítěte za vlastní. Osvojení, na rozdíl o předchozích dvou typů náhradní rodinné péče, není finančně
podporováno státem.
V případě zájmu neváhejte a pro bližší informace
se obraťte na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště
nebo na Krajský úřad Kraje Vysočina.

Kontaktními městskými úřady jsou:
Bystřice nad Penštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou,
Nové Město na Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč, Třebíč, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou.
Přímý kontakt na Krajský úřad Kraje Vysočina:
Mgr. Kateřina Kosmáková, tel. 564 602 859, mobil: 734 694 512
e-mail: kosmakova.k@kr-vysocina.cz
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