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Zajištění či zprostředkování odborné pomoci

Zajištění průběžného vzdělávání pěstounů

Neúčelová odlehčovací péče (respitní péče)

Účelová odlehčovací péče

Dohled nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče

Zážitkové akce pro celé rodiny, nácviky sociálních dovedností, terapie

Klub pro setkávání pěstounů

Zaměření na děti dvakrát výjimečné - s ADHD, SPU, PAS



Akademie  nadání,  z.s. (dále  jen  „ANA“)  vznikla  v  roce  2009  jako
zastřešující  organizace  spojující  rodiče  a  odborníky,  kteří  žijí  a  pracují
s „handicapem“ nadání.

Zvláštní pozornost je věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných  –
tzn. nadaných dětí s určitým handicapem:

• specifické poruchy učení
• porucha pozornosti a aktivity (ADHD)
• Aspergerův syndrom
• emoční poruchy, smyslové poruchy apod.

Cílem  ANA  je  zajistit  těmto  dětem  a  jejich  rodinám  odbornou  péči
a podporu.

Na  základě  dlouhodobých  zkušeností a  pozitivních  výsledků se  chceme
i v oblasti pěstounské péče  zaměřovat  především na tyto děti a rodiny.
Dohodu o spolupráci však uzavřeme s každým pěstounem, kterého naše
nabídka oslovila.

Každý pěstoun je povinen uzavřít dohodu s doprovázející organizací podle
svého výběru.
Může  jít  o  neziskovou  organizaci,  příspěvkovou  organizaci,  ale  také
o krajský úřad či místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.

V této brožuře Vás seznámíme s nabídkou ANA – doprovázení, základními
pojmy a finančními možnostmi z oblasti pěstounské péče.
V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.
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Co zajišťujeme?
Doprovázení a pomoc lidem, kteří do své péče přijali dítě, které se ocitlo
v situaci,  kdy  nemůže  být  dočasně  nebo dlouhodobě  ve  vlastní  rodině.
ANA - doprovázení má působnost po celé České republice.

Komu jsou naše služby určeny?
• dětem žijícím v náhradních rodinách
• pěstounům
• osobám  v evidenci  (tj.  pěstounům  na  přechodnou  dobu,  kteří

aktuálně nemají svěřeno dítě do své péče)
• pěstounům na přechodnou dobu
• zájemcům o svěření dítěte do pěstounské péče
• zájemcům o informace o pěstounské péči

Co poskytujeme?
Podporu  a  pomoc,  doprovázení  rodiny,  odborné  služby,  poradenství,
vzdělávání, odlehčovací služby a volnočasové aktivity včetně víkendových
pobytů a příměstských táborů.
Nabízené služby a aktivity si rodiny vybírají podle svých potřeb a možností.
Při  poskytování  služeb  se  řídíme zákonem  č.  359/1999  Sb.,  o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Pověření  k  výkonu  sociálně  právní  ochrany  dětí ve  smyslu  ust.  §  48
tohoto  zákona  bylo  ANA  uděleno  rozhodnutím  vydaným  Krajským
úřadem Plzeňského kraje, Odborem sociálních věcí pod č.j. SV/3769/15
dne 17. 9. 2015.
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Pěstounská péče

Co je pěstounská péče?
Pěstounská  péče  je  jednou  z forem  náhradní  rodinné  péče,  vymezená
zákonem  č.  359/1999  Sb.,  o sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve  znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“), kdy jednotlivec, manželé či
partneři přijali do své péče a výchovy dítě, které nemůže vyrůstat se svými
rodiči.
Dítě svěřené do pěstounské péče se stává plnohodnotným členem „nové
rodiny“. Sdílí s nimi radosti i starosti, řeší spolu vzniklé problémy a různé
životní  situace.  Získává  nejen  pozornost,  péči,  zpětnou  vazbu  na  své
jednání, ale i lásku, která je důležitá pro další zdravý rozvoj a vývoj každého
dítěte.

Jak vzniká a končí pěstounská péče?
Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a končí zletilostí dítěte. Může
být zrušena, ovšem pouze rozhodnutím soudu z vážných důvodů.  Soud
tak učiní vždy, jestliže o to požádá pěstoun.

Vyživovací  povinnost  k dětem  svěřeným  do  pěstounské  péče náleží
nadále rodičům nebo jiným osobám povinným výživou k dítěti, kterou určí
soud.
Pěstouni nemají rodičovská práva ani vyživovací povinnost. Po ukončení
pěstounské péče nemají po právní stránce dítě a bývalý pěstoun k sobě
žádné závazky - vyživovací povinnost, dědictví apod.
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Pěstounská péče (tzv. dlouhodobá PP)
Bývají  do  ní  umisťovány  zpravidla  děti,  jejichž  biologičtí rodiče  nebyli
zbaveni rodičovské zodpovědnosti.
Pěstoun o dítě osobně pečuje a má právo zastupovat ho a spravovat jeho
záležitosti jen v běžných věcech.
K výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce nebo
soud (např. složitější lékařský zákrok, cesta do zahraničí).
Dítě  je  do  ní  svěřeno  na  neznámou  dlouhou  dobu,  často  až  do  jeho
zletilosti.

Pěstounská péče na přechodnou dobu (tzv. profesionální PP)
Dítě je do této péče svěřeno na dobu dočasnou, maximálně na jeden rok.
Biologičtí rodiče během této doby upravují své životní podmínky tak, aby
se k nim dítě mohlo vrátit zpět.
Pokud se to nepodaří,  nebo není možný návrat  do biologické rodiny, je
v ideálním případě dítěti vyhledána dlouhodobá péče (adopce, pěstounská
péče).
Jeden  z pěstounů  na  přechodnou  dobu  je  stabilně  doma,  kdykoliv
připraven přijmout dítě, které potřebuje dočasnou péči.  Jedná se o tzv.
osoby v evidenci.

Předpěstounská péče
Je-li  dítě  v ústavu,  zařízení  pro  děti vyžadující  okamžitou  pomoc  nebo
v pěstounské  péči  na  přechodnou  dobu,  může  být  před  rozhodnutím
soudu  o svěření  dítěte  do  pěstounské  péče  dočasně  svěřeno  do  péče
osoby, která má zájem stát se pěstounem a splňuje daná kritéria. Obdobně
může být do péče budoucích pěstounů svěřeno i dítě, které není v ústavní
výchově, pokud rodiče s pěstounskou péčí souhlasí. 
Nejdéle do tří měsíců od nabytí právní moci daného rozhodnutí však musí
být zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče.
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Dohoda o výkonu pěstounské péče
(základní informace)
Pěstoun  má  povinnost  uzavřít  dohodu  s  jím  zvolenou  doprovázející
organizací  do 30 dnů ode dne nabytí právní  moci  rozhodnutí o svěření
prvního dítěte do péče, nebo rozhodnutí o zařazení do evidence pěstounů
na dobu přechodnou.
Dohoda musí být v souladu s rozsudkem soudu a individuálním plánem
ochrany dítěte (dále jen „IPOD“).
K  uzavření  dohody  je  třeba  předchozího  souhlasu  příslušného  odboru
sociálně-právní  ochrany  dětí (dále  jen  „OSPOD“).  O tento  souhlas  žádá
doprovázející organizace.
Pověřená  organizace  má  povinnost  seznámit  své  klienty  s  tím,  jakým
způsobem  poskytuje  služby  a  činnosti.  Více  o  ANA  –  doprovázení
naleznete na www.a-na.cz.
Účelem  uzavírání  dohod  je  zajištění  pomoci  a  podpory  pěstounům
(pečujícím  osobám)  při  péči  o  přijaté  děti.  Vypovědět  dohodu  může
pěstoun kdykoliv písemně, a to i  bez udání důvodu. Neodkladně o tom
informuje i příslušný OSPOD. Do 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé
smluvní straně má pěstoun povinnost uzavřít dohodu novou.

V ANA  –  doprovázení je  oprávněn  uzavírat,  měnit  či  zrušit  dohodu  za
doprovázející organizaci pouze pracovník k tomu určený.
ANA  –  doprovázení určí  klíčového  pracovníka  pro  práci  s  dítětem
a pěstounem.  Klíčový  pracovník  (případně  další  pracovník  ANA  –
doprovázení) s ním řeší všechny záležitosti vyplývající z dohody.
ANA – doprovázení je  povinna v  souladu  se  zákonem o SPOD řídit  se
standardy  kvality  sociálně-právní  ochrany.  Na  druhou  stranu  i  pěstoun
musí dodržovat určité zásady a specifika pěstounské péče.
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Co doprovázející organizace nabízí?

Základní služby plně hrazené doprovázející organizací
Tyto  služby  upravuje  zákon  o SPOD,  konkrétně  jeho  novela  –  zákon
č. 401/2012 Sb.  Tento zákon upravuje i  rozsah, v jakém jsou tyto služby
poskytovány  bezplatně. Nárok  pěstouni  uplatňují  na  základě  dohody
o výkonu pěstounské péče.

• účelová odlehčovací péče
• neúčelová odlehčovací péče (respitní péče)
• návštěva klíčového pracovníka
• zajištění či zprostředkování odborné pomoci
• podpora vztahu s biologickými rodiči a dalšími blízkými osobami
• dohled nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče
• zajištění povinného vzdělávání pěstounů

Služby hrazené zčásti nebo úplně pěstounem
(nad rámec základních)
Mimo  základní  služby  může  doprovázející  organizace  nabídnout
pěstounovi i další nenárokové služby v souladu s IPOD, který je v ANA –
doprovázení sepisován vždy na začátku roku individuálně a citlivě s každou
pěstounskou rodinou dle jejích potřeb. V průběhu roku je plán inovován.

• nácviky sociálních dovedností
• supervize (dohled a poskytování zpětné vazby)
• odborná pomoc (psycholog, logoped, psychiatr apod.)
• komunikace  se školskými  poradenskými  zařízeními  (pedagogicko-

psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), školskými
zařízeními (mateřská, základní a střední škola), úřady

• klubová setkání
• facilitace (usnadnění komunikace při jednání, aby se v daném čase

dospělo k výsledku)
• mediace (způsob klidného řešení sporů, jehož cílem je dohoda)
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Přehled dalších služeb
Tyto  služby  mohou  být  zakotveny  v  dohodě,  ale  nevzniká  na  ně
automatický nárok. ANA – doprovázení bude jednotlivé aktivity postupně
zařazovat a nabízet dle potřeb a zájmu pěstounů.

• setkávání dětí vyrůstajících v náhradních rodinách
• doučování dětí
• doprovod  na  volnočasové  aktivity,  do  školy  nebo  předškolního

zařízení
• relaxační pobyty pro náhradní rodiny
• supervize (kontrola) pro osoby pečující/v evidenci
• svépomocné skupiny náhradních rodin

Hodiny pro veřejnost
(poskytováno organizací ANA – doprovázení)
Ve  vyhrazených  dnech  má  pěstoun  možnost  přijít  se  informovat
o možnostech pomoci v daných oblastech. V tuto dobu je zajištěno hlídání
dětí.

• podpora a pomoc v oblasti vzdělávání, výchovy, diagnózy dítěte
• pomoc a poradenství  v  ekonomické oblasti a v možnosti získání

finančních příspěvků
• možnost uskutečnit pravidelné setkání s klíčovým pracovníkem ve

výjimečné situaci a po předchozí dohodě
• konzultace v souvislosti s potřebami rodiny i dítěte
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Základní služby plně hrazené doprovázející organizací

Účelová odlehčovací péče
Jde o právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní
péče  o svěřené  dítě;  tato  pomoc  spočívá  zejména  v zajištění
krátkodobé péče:

• po  dobu,  kdy  je  osoba  pečující  nebo  osoba  v evidenci  uznána
dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké

• při narození dítěte
• při vyřizování nezbytných osobních záležitostí
• při úmrtí osoby blízké

Tento typ odlehčovací péče pomáhá řešit situaci, která znemožňuje nebo
výrazně ztěžuje péči o svěřené dítě. Pro čerpání tohoto typu odlehčovací
péče je rozhodující, zda se skutečně o takovou situaci jedná.

Neúčelová odlehčovací péče
Jde o právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené
dítě  nebo  děti,  která  je  přiměřená  věku  dítěte,  v rozsahu  alespoň
14 kalendářních  dnů  v kalendářním  roce,  jestliže  svěřené  dítě  dosáhlo
věku alespoň 2 let.
Nemusí  přitom  jít  o ucelený  časový  úsek,  odlehčovací  péči  lze  čerpat
v kratších  intervalech.  Za  minimální  rozsah  poskytované  pomoci  jsou
považovány 4 hodiny. Doprovázející  subjekt má právo jednat s pěstouny
o formě péče  ve  vztahu  k potřebám  a  zájmům  dětí a  případné  nároky
v tomto směru korigovat.

Účelovou i neúčelovou odlehčovací péči pěstounům hradí doprovázející
organizace ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.
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Návštěva klíčového pracovníka
Klíčový  pracovník  je  v  pravidelném  osobním  kontaktu  s  pěstounskou
rodinou, a to minimálně 1x za 6 týdnů.
Doprovází  a  podporuje  pěstounskou  rodinu,  nabízí,  poskytuje  či
zprostředkovává  poskytované  služby,  společně  s rodinou  konzultuje
průběh pobytu dítěte a tento plán reviduje, plánuje s pěstounem povinné
vzdělávání, sleduje naplňování dohody, poskytuje základní poradenství.
Podává písemnou zprávu o průběhu pěstounské péče příslušnému OSPOD
1x za 6 měsíců a koná další aktivity a činnosti v zájmu dítěte.

Zprostředkování odborné pomoci
Pěstouni nebo svěřené děti mají právo společně nebo samostatně využít
bezplatné pomoci odborníka alespoň 1x za 6 měsíců. V případě častější
pomoci je třeba finanční spoluúčast pěstouna.
Psychologická,  terapeutická,  právní  i  jiná  odborná  pomoc  musí  být  ve
vztahu k péči o svěřené dítě.
Odborná pomoc poskytovaná dítěti musí být v souladu s IPOD.

Vzdělávání pěstounů
Po  přijetí dítěte  do  péče  má pěstoun  povinnost  zvyšovat  své  odborné
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v rozsahu minimálně
24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Vzdělávání  pěstounů může  probíhat  například  formou  kurzů,  seminářů,
setkání  na  klubu  rodičů,  víkendových  vzdělávacích  akcí,  individuálního
vzdělávání.
Vzdělávání  hradí  doprovázející  organizace,  která  může  po  domluvě
proplatit  i  vzdělávání  vybrané  pěstounem,  pokud  naplňuje  všechny
náležitosti.
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Podpora vztahu s biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami
Pěstouni  jsou  povinni,  pokud  je  to  v zájmu  dítěte,  udržovat  kontakt
s biologickou  rodinou  dítěte  (otec,  matka,  babička,  sourozenci  atd.).
Jestliže to z nejrůznějších důvodů není možné, například proto, že rodiče
nejsou dohledatelní, nebo je kontakt zakázán soudem, pěstouni podporují
rozvoj  vlastní  identity  dítěte.  Seznamují  dítě  s jeho  životním  příběhem,
poskytují informace o jeho biologické rodině, a to vše vhodnou formou,
která zohledňuje věk a vyspělost dítěte.
Režim kontaktů s biologickou rodinou je řešen buď rozhodnutím soudu,
s pracovnicí příslušného OSPOD, nebo je zanesen v IPOD.
S touto povinností se váže právo na poskytnutí pomoci a podpory ze strany
doprovázející organizace.

ANA – doprovázení nabízí pomoc, která zahrnuje zejména:
• přípravu dítěte, pěstouna a biologické rodiny na kontakt
• zajištění předběžného kontaktu pěstouna s biologickou rodinou
• vyjednávání a nastavení pravidel styku s biologickou rodinou
• zajištění místa pro kontakt
• asistenci během kontaktu
• doprovázení dítěte během kontaktu
• sledování a vyhodnocení, zda kontakt probíhá v zájmu dítěte
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Dohled nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče
Pěstoun  je  povinen  umožnit  sledování  naplňování  dohody  o výkonu
pěstounské  péče  a  spolupracovat  se  zaměstnancem  doprovázející
organizace pověřeným sledovat vývoj dětí.
Doprovázející  pracovník  dochází  do  rodiny  pěstouna  podle  potřeby,
minimálně však 1x za 6 týdnů, aby byl v průběžném kontaktu s pěstouny
i dětmi.  Díky  tomuto  intenzivnímu  kontaktu  může  být  rodině  dobrým
a informovaným  průvodcem,  zároveň  může  včas  odhalit  případné
vznikající problémy a pružně na ně reagovat například nabídkou vhodné
terapeutické či jiné odborné pomoci.
Pěstouni mají povinnost umožnit pracovníkovi komunikovat se svěřenými
dětmi, a to i bez přítomnosti pěstouna.
Pracovník pověřený sledováním naplňování dohody o výkonu pěstounské
péče  je  v obtížném  postavení  vůči  pěstounům,  neboť  má  zároveň
podpůrnou roli  vůči  pěstounům, ale také povinnost hodnotit jejich péči,
případně  má  také  oznamovací  povinnost,  pokud  usoudí,  že  péče  dítě
poškozuje.

Jaké jsou povinnosti pěstounů?
• zvyšování  znalostí a  dovedností (minimálně  24  hodin  během

12 měsíců)
• udržování, rozvíjení a prohlubování vztahů dítěte s osobami jemu

blízkými, zejména s rodiči
• jestliže  osobní  styk  neprobíhá  nebo  je  omezen  či  zakázán,  jsou

pěstouni povinni podporovat identitu dítěte ve vztahu k biologické
rodině

• umožnění  sledování  naplňování  dohody  a  spolupráce  s klíčovým
pracovníkem
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Na jakou státní finanční podporu má pěstoun nárok?

Dávky pěstounské péče
Příspěvky upravuje  zákon č.  94/1963 Sb.,  o rodině,  ve znění  pozdějších
předpisů a zákon o SPOD.

• příspěvek při převzetí dítěte
• příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
• příspěvek na úhradu potřeb dítěte
• odměna pěstouna
• příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek při převzetí dítěte
Vyplácí se osobě pečující ve smyslu ust. § 4a písm. b) zákona o SPOD, která
převzala dítě do pěstounské péče.
Tento  příspěvek  nenáleží  osobě  v  evidenci při  svěření  dítěte  do
pěstounské péče na přechodnou dobu.
Výše příspěvku při převzetí dítěte činí (dle věku dítěte):

 do 6 let - 8 000 Kč
 od 6 let do 12 let - 9 000 Kč
 od 12 let do 18 let - 10 000 Kč

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
Nárok na tuto jednorázovou dávku má pouze osoba pečující, která se stará
nejméně o 3 děti (včetně zletilých,  ale nezaopatřených dětí).  Výše této
dávky  je  stanovena  na  70%  z pořizovací  ceny  vozidla,  nejvýše  je  ale
vyplácena  částka  100 000  Kč.  Vozidlo  však  nesmí  být  používáno  pro
podnikatelské účely.
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Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Pohybuje  se  v závislosti na  věku dítěte  od  4  500  do 6 600  Kč  měsíčně.
U dětí s vážným zdravotním postižením se částky zvyšují, přesné informace
lze nalézt v zákoně o SPOD.

Odměna pěstouna při dlouhodobé pěstounské péči
Pokud jsou oba pěstouni manželé, náleží odměna pouze jednomu z nich.

• 8 000 Kč/měsíc (hrubého) u jednoho dítěte svěřeného do péče
• 12 000 Kč/měsíc u dvou dětí svěřených do péče
• 20 000 Kč/měsíc u tří dětí svěřených do péče
• u každého dalšího dítěte se odměna zvyšuje o 4 000 Kč

Odměny pěstounům na přechodnou dobu
Jeden  z pěstounů  na  přechodnou  dobu  je  stabilně  doma  a  je  stále
připraven přijmout dítě, které potřebuje dočasnou péči.  Jedná se o tzv.
osoby v evidenci, jejichž odměna je 20 000 Kč hrubého nezávisle na tom,
zda je dítě v rodině aktuálně umístěno či  nikoli.  S přijetím dítěte rodina
dostává také měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jak je popsáno
výše.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Jednorázová  dávka,  která  náleží  přímo  dítěti,  resp.  osobě,  která  byla
dítětem  v pěstounské  péči.  Pokud  bylo  dítě  před  dosažením  zletilosti
v pěstounské péči, pak při jejím ukončení, při dosažení zletilosti (18 let) má
nárok na jednorázovou dávku ve výši 25 000 Kč.
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Státní finanční podpora pro doprovázející organizace
Každá  doprovázející  organizace  dostává  státní  příspěvek  48 000  Kč  na
kalendářní  rok  na  jednoho  pěstouna,  a  to  bez  ohledu  na  to,  kolik  má
v péči pěstounských dětí.
Z těchto peněz mají být hrazeny služby pěstounské rodině, přičemž každá
rodina má jiný počet dětí. Není však řečeno, že příspěvek má být vázán na
danou rodinu, ale je na rozhodnutí organizace, aby zajistila služby každé
pěstounské rodině.

Konto pěstouna
ANA – doprovázení je transparentní  organizací, u které vždy víte, na co
máte jako pěstouni nárok.
Každá pěstounská rodina, která s ANA - doprovázení uzavře dohodu, bude
mít ročně k dispozici 15 000 Kč na úhradu vzdělávání, hlídání dětí, tábory,
terapie a další služby.
Vždy na začátku roku bude společně rozvržen a vytvořen finanční plán.
Nejprve budou vybrány zákonem stanovené služby (vzdělávání 24 hodin
pro oba pěstouny včetně případného hlídání  dětí, respit  14 dní  v  roce)
a teprve poté  je  možné  zvážit,  jaké  další  služby  rodina potřebuje.  Dále
bude  v  rezervě  3 000  Kč  na  rodinu  pro  zvláštní  případy,  které  mohou
nastat během roku a nejsou zaneseny v IPOD, nebo u rodin s více dětmi,
kde  je  předpoklad  větší  finanční  zátěže.  Na  tuto  rezervu  nevzniká
automaticky nárok a vždy je  posuzována individuálně. Z rezervy mohou
čerpat všichni pěstouni, kteří s ANA - doprovázení uzavřou dohodu.
Ze zbylé částky (tj. 30 000 Kč na rok) bude doprovázející organizace hradit
platy  klíčových  pracovníků,  cestovní  náklady,  poplatky  na  telefon,
pravidelné supervize, povinné vzdělávání.
Náklady na provoz a administrativu nemohou dle zákona být více než 10 %
celkové sumy, tudíž z jednoho státního příspěvku nesmí překročit částku
4 800 Kč.
Pokud  bude  dohoda  uzavřena  během  roku,  příspěvek  se  krátí oběma
stranám.
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Co konkrétně pěstounům nabídne ANA – doprovázení?

V rámci povinného plnění:
• účelovou odlehčovací péči -zajištěnou vyškolenými pracovníky
• neúčelovou odlehčovací  péči  – příměstské tábory,  kroužky,  herní

kluby; lze ale využít i školní aktivity (např. školu v přírodě, lyžařský
výcvik)

• návštěvu klíčového pracovníka v rodině minimálně 1x za 6 týdnů
• zajištění či zprostředkování odborné pomoci – nárok 1x za 6 měsíců

na odbornou konzultaci zdarma
• podporu  vztahu  dítěte  s  biologickými  rodiči  a  dalšími  blízkými

osobami (např. kniha života, pomoc s řízeným kontaktem apod.)
• zajištění povinného vzdělávání pěstounů (individuální, jednodenní,

pobytové)  s  výběrem  zajímavých  a  užitečných  témat,  vždy  je
zajištěno hlídání dětí s programem

Nad rámec služby hrazené zčásti nebo úplně pěstounem:
• nácviky sociálních dovedností
• supervizi (dohled a poskytování zpětné vazby)
• odbornou pomoc (psycholog, logoped, psychiatr apod.)
• komunikaci s poradenskými a školskými zařízeními, úřady
• pravidelná klubová setkání náhradních rodin
• facilitaci (usnadnění komunikace při jednání, aby se v daném čase

dospělo k výsledku)
• mediaci (způsob klidného řešení sporů, jehož cílem je dohoda)
• program pro děti s odkladem školní docházky
• logopedickou prevenci
• asistenční služby do školských zařízení (asistent pedagoga)
• domácí výuku, pokud ji odborníci doporučí, a pomoc s následnou,

postupnou socializací a adaptací na základní škole
• doprovázení dítěte a pěstounů při kontaktu s biologickou rodinou

dítěte (pověřená osoba zajistí neutrální prostor pro kontakt dítěte s
rodinou, podílí  se na přípravě a organizaci  setkání a na přípravě
dítěte a jeho podpoře při realizovaném setkání atd.)
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Zdarma v době hodin pro veřejnost:
• podporu a pomoc v oblasti vzdělání, výchovy, diagnózy dítěte
• pomoc  a  poradenství  v ekonomické  oblasti a  možnosti získání

finančních příspěvků
• možnost  uskutečnit  návštěvu  klíčového pracovníka  ve  výjimečné

situaci po předchozí dohodě
• konzultace k aktivitám, potřebám rodiny i dítěte
• úpravu individuálního plánu
• krizovou pomoc

Pravidelné akce a volnočasové aktivity:
• Andělská cestička – s andílky, čerty i Mikulášem
• Příměstské tábory – o jarních, podzimních i letních prázdninách
• Tvořivé kurzy pro děti i dospělé – různé techniky
• Víkendový pobyt plný her a zábavy  – k načerpání sil  a inspirace

i k výměně zkušeností
• Zajímavá školení a přednášky – akreditované i neakreditované
• Zájmové kroužky –  Dračí  doupě;  Tvořivé ruce;  Elektron;  Kroužek

fyziky  jinak;  Matematický  dinosaurus;  Angličtina;  Logopedie;
Nápravné  programy  pro  předškoláky;  Mluvím,  mluvíš,  mluvíme;
Šachový kroužek; Jóga pro děti i dospělé

• Herní  kluby  –  děti si  přicházejí  hrát  a  odreagovat  se,  hrají  zde
převážně stolní, ale i pohybové, tvořivé a jiné hry

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala.
Po  předchozí  domluvě  se  k  nám  můžete  přijít  podívat,  popovídat  si
a informovat se na to, co Vás zajímá a je pro Vás důležité k tomu, abyste se
mohli  rozhodnout,  zda  právě  ANA  –  doprovázení se  stane  Vaší
doprovázející organizací.

Další  informace  naleznete  na  webových  stránkách  www.a-na.cz nebo
www.akademie-nadani.cz.
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Slovník
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Poznámky
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MÁME VOLNÁ MÍSTA PRO PĚSTOUNY

Zájemci o uzavření
dohody o výkonu pěstounské péče

nás mohou kontaktovat
na e-mailu info@akademie-nadani.cz
nebo na telefonu +420 604 612 205.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli stát pěstouny a pomáhají tak dětem
v jejich nelehké cestě životem - máte náš obdiv a podporu.
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