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Organizace byla založena v roce 2011 s cílem 
poskytovat služby vážně ohroženým dětem 
a jejich rodinám tak, aby mohly děti vyrůstat 
ve stabilním, bezpečném a citově vřelém 
rodinném prostředí.

Organizace realizuje Krizové centrum pro 
rodinu (KCR), které se zaměřuje na práci 
s dětmi, které zažily či zažívají ze strany 
svých blízkých vážné zanedbávání, týrání 
či zneužívání. Veškerá činnost KCR směřuje 
k tomu, aby se dětem v domácím prostředí 
neubližovalo, děti nemusely být odebrány 
z rodiny, popř. se do rodiny co nejdříve mohly 
navrátit a pomáhá dětem vyrovnat se s jejich 
traumatizujícími zážitky.

Druhým pilířem činnosti organizace je 
Doprovázení pěstounských rodin (DPR), 
které se zaměřuje na psychosociální podporu 
pěstounů a dětí umístěných v pěstounské péči 
v rámci dohody o výkonu pěstounské péče.

Projekt  
„OD ZAČÁTKU 

DO KONCE“

Pomáháme dětem, aby jim bylo doma dobře

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Vytvoření systému komplexní podpory pro děti 
vyrůstající v náhradní rodině

Záměrem projektu je vytvořit, v rámci naší 
organizace, inovativní systém komplexní 
podpory pro pěstounské (poručnické) rodiny 
a biologické rodiče, jejichž dítě bylo svěřeno do 
náhradní rodinné péče. 

Projekt se zaměřuje na situace v oblasti 
pěstounské péče, kam patří jednak přechodová 
fáze před zahájením a po ukončení 
doprovázení, tak i možnost užší týmové 
spolupráce s biologickými rodiči dětí svěřených 
do pěstounské péče.

„PŘED - DOPROVÁZENÍM“
rodiny před vstupem do 
pěstounského světa
Každému budoucímu pěstounovi je přidělen 
kontaktní pracovník, který mu pomáhá se 
zorientovat v problematice pěstounské péče. 
Součástí je psychosociální podpora budoucímu 
pěstounovi, případné poskytování terapií, 
orientace v pravomocích pěstouna a další. 

PODPORA BIOLOGICKÝCH RODIN 
A SOUROZENECKÝCH VZTAHŮ 
rodiče a sourozenci
V rámci projektu zahajujeme tzv. sanaci 
rodin -podporu biologickým rodičům dětí, 
které mají u nás uzavřenou dohodu o výkonu 
pěstounské péče. 

V rámci této oblasti se budeme také 
soustřeďovat na znovuobnovení vztahů dětí 
s jejich biologickými sourozenci. 

„PO-DOPROVÁZENÍ“
zletilí a děti, které se vrátily k rodičům
Pomoc nabízíme také pěstounským rodinám 
po ukončení dohody o doprovázení. 
Zaměřujeme se hlavně na zařazení dětí do 
společnosti po ukončení dohody o výkonu 
pěstounské péče, např.: zletilostí, návratem do 
biologické rodiny, adopcí. Kontaktní pracovník 
bude s dítětem pracovat v oblastech, které 
jsou pro něj v této fázi důležité, jako například:

• Sociální, fi nanční gramotnost 

• Vzdělání (započetí, dokončení, …) 

• Podpora práce, bydlení

• Komunikace s OSPOD, úřady, …

• Zdravotní/sociální pojištění

Projekt je realizován v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost ESF.
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