chcete se stát
náhradními rodiči?

• Zajímá Vás otázka pěstounství nebo adopce?
• Rádi byste pomohli dítěti, které to potřebuje?
• Přemýšlíte o přijetí dítěte do Vaší rodiny?

Rozum a Cit, z.s. je nezisková organizace, která se již více než 20 let věnuje
otázkám náhradní rodinné péče. Jsme přesvědčeni, že děti patří do rodiny.

Nabízíme Vám možnost absolvovat
povinnou přípravu zájemců o Náhradní rodinnou péči s Rozumem a Citem.

Délka přípravy: 48 hodin pro pěstouny a adoptivní rodiče, 72 hodin
pro pěstouny na přechodnou dobu.
Lektoři: celou přípravu povedou dvě lektorky. Mgr. Lucie Salačová
– metodička a odborná garantka Rozum a Cit, z.s. a Bc. Markéta Švejdová
– zkušená náhradní maminka a externí spolupracovnice Rozum a Cit, z. s.
Obě lektorky mají zkušenosti ze široké oblasti náhradní rodinné péče a také
z vedení příprav náhradních rodičů.
Forma: příprava v systému PRIDE probíhá interaktivní zážitkovou formou
v bezpečném prostředí malé skupiny (10 – 16 účastníků), součástí přípravy
jsou také 3 předem domluvené návštěvy lektorek u účastníků v jejich
domácím prostředí, kde je možné individuálně připravovat nejen zájemce, ale
také jejich děti. Při realizaci příprav budoucích náhradních rodičů v systému
PRIDE spolupracujeme s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Místo a čas: přípravy se budou konat v podvečerních hodinách v pracovních dnech, a to v Praze, na místě s dobrou dopravní dostupností.
Spolupráce: klademe důraz na individuální přístup a respekt ke každému ze
zájemců, podstatná je spolupráce a spolurozhodování obou zúčastněných
stran.
Co je nutné absolvovat před přípravou: ještě než začne samotná
příprava, je třeba, aby zájemci o náhradní rodičovství začali spolupracovat
s oddělením sociálně právní ochrany dítěte dle místa jejich bydliště a také
s Krajským úřadem Středočeského kraje.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, rádi Vám zodpovíme jakékoliv Vaše dotazy
a provedeme Vás celým systémem náhradní rodinné péče. Kontaktujete nás
prostřednictvím telefonu 730 151 311 nebo emailu: salacova@rozumacit.org

Přípravy budoucích náhradních rodičů jsou financovány
z prostředků Nadace Terezy Maxové dětem a pro
budoucí náhradní rodiče jsou bezplatné.
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