Naši spolupracovníci:
•
•
•
•
•

sociální pracovníci státní správy
(OSPOD, kurátoři, ministerstva
atd.)
pracovníci neziskového sektoru
pracovníci z oblasti školství
studenti humanitních oborů
zájemci o problematiku náhradní
rodinné péče

Jsme přesvědčeni, že
každé dítě má právo
vyrůstat v milujícím
rodinném prostředí.

Co nabízíme odborné
veřejnosti:
•

•
•
•
•
•

případové konference (realizaci
samotné případové konference,
výcviky a semináře týkající se
případových konferencí)
odborné konzultace
vzdělávání
sdílení metod práce
pracovní setkávání
vedení odborných praxí

Kontakt:
rozumacit@rozumacit.cz
Tel.: +420 323 605 782
GSM.: +420 733 102 901
Důležitým principem naší
práce je otevřenost ke spolupráci.
Hlavním hlediskem námi
poskytovaných služeb je
nejlepší zájem dítěte.
Podporujeme provázanost
služeb a multidisciplinární
spolupráci.

• Potřebujete pomoci
při výchově přijatých dětí?
• Nejste si jisti, jak zvládnout
náročné situace spojené
s náhradním rodičovstvím?
Občanské sdružení Rozum a Cit
Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany
rozumacit@rozumacit.cz

• Potřebujete partnery
v oblasti sociálně-právní
ochrany dětí?

www.rozumacit.cz

• Rádi byste se vzdělávali
v nových metodách práce?
• Přemýšleli jste někdy o přijetí
opuštěného dítěte do Vaší
rodiny?

Roku 2002 udělil Magistrát hl. m. Prahy
Občanskému sdružení Rozum a Cit pověření
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, roku
2007 registraci poskytovatele sociálních služeb
v oblasti Odborné sociální poradenství.
Dne 31. 1. 2013 rozšířil Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor sociálních věcí
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
o uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
a poskytování výchovné a poradenské péče
při výkonu pěstounské péče osobě pečující.

• Chcete se dozvědět více
o náhradní rodinné péči?
Již 15 let jsme tu pro Vás!

Rozum a Cit

Jsou děti, které
vyrůstají mimo vlastní
rodinu.

Kdo může být naším
klientem:

Jsou náhradní rodiny,
které jim vytvářejí
nový domov.

•

Naším posláním je
všestranná podpora
náhradní rodinné
péče.

•
•

Náhradní rodinná péče přináší
nejen radost a naplnění, ale i úskalí
a problémy. Občas se rodiče při
výchově přijatých dětí cítí zaskočeni.
Nikdo jim nechce rozumět, okolí
má mnoho požadavků. Samotné
přijaté děti se sice v nové rodině cítí
milovány, přesto přicházejí otázky
a pochybnosti. Ptají se, jaká byla
jejich „původní máma“, a hledají své
kořeny.

1. Poradenství
• pomáháme náhradním rodičům
při výchově přijatých dětí
• spolupodílíme se na řešení konkrétních situací, kterými rodina prochází
• podporujeme informovanost, znalost práv, orientaci v nabídce služeb
• věnujeme se otázkám příbuzenské
pěstounské péče

Poskytujeme:
•
•
•
•
•
•

informace o náhradní rodinné péči
– sociálně-právní poradenství
pomoc při řešení obtížných situací
náhradní rodiny
psychologické poradenství a psychoterapii
vzdělávání
odlehčení
setkávání a sdílení

•

•
•

náhradní rodič-pěstoun, příbuzný
pěstoun, osvojitel, poručník
děti a mladiství vyrůstající v náhradní rodině
biologické děti náhradních rodičů
širší příbuzenstvo a okolí náhradní
rodiny
biologická rodina přijatého dítěte
zájemci o náhradní rodinnou péči

Klientům nabízíme:

Kontakt:
poradna@rozumacit.cz
Tel.: +420 323 605 782
GSM.: +420 733 102 901
2. Doprovázení
• pomáháme rodinám zvládnout
náročná období při výchově
svěřených dětí
• odborně provázíme rodinu
• navštěvujeme rodinu v jejím
domácím prostředí

Kontakt:
doprovazeni@rozumacit.cz
Tel.: +420 323 605 782
GSM.: +420 724 375 300
3. Odlehčení
• umožňujeme náhradním rodičům
odpočinout si a načerpat nové síly
• krátkodobě pečujeme o děti
z náhradních rodin
• pořádáme odlehčující víkendy
pro děti z náhradních rodin
Kontakt:
odlehceni@rozumacit.cz
GSM.: +420 774 499 305
4. Vzdělávací a terapeutické
služby
• podporujeme náhradní rodiče
ve zkvalitňování jejich dovedností
a znalostí
• pořádáme odborné semináře
pro rodiče, terapeutické víkendy
a pobyty pro celé rodiny
• poskytujeme náhradním rodičům
prostor pro vzájemné setkávání
a sdílení
Kontakt:
sluzby@rozumacit.cz
Tel.: +420 323 604 504
GSM.: +420 774 416 879

