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Veřejný závazek Podpora pěstounské rodiny
A) POSLÁNÍ
Posláním služby Podpora pěstounské rodiny je provázet pěstouny a děti jim
svěřené, poskytovat nebo zprostředkovat jim podporu výchovnou, vzdělávací a
poradenskou činností a sledovat průběh pěstounské péče.
B) CÍLE SLUŽBY






Dítě žije v bezpečném, stabilním a rozvíjejícím prostředí pěstounské péče.
Pěstouni jsou vzdělaní, kompetentní a respektují individualitu dítěte.
Pěstounská rodina a dítě dokáží hovořit o biologické rodině dítěte.
Dítě je připraveno k navázání kontaktu s biologickou rodinou.
Dítě udržuje kontakt s biologickou rodinou podle svého zájmu a potřeb a podle
možností původní rodiny.
 Dítě udržuje kontakt s osobami blízkými v souladu se svými zájmy a
potřebami.
 Dítě je připraveno na přechod do jiného typu péče - návrat do původní rodiny,
přechod do trvalé pěstounské péče nebo osvojení.
C) CÍLOVÁ SKUPINA
 Pěstouni nebo poručníci, kteří s organizací uzavřeli Dohodu o výkonu
pěstounské péče.
 Osoby v evidenci (Pěstounská péče na přechodnou dobu).
 Děti, které se ocitly v závažné životní situaci a kontaktovaly pracovníka služby
Podpora pěstounské rodiny.
D) ÚZEMÍ, NA KTERÉM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA
Území obcí s rozšířenou působností - Litomyšl, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí
a Vysoké Mýto.
E) MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služba je poskytována terénní formou, nejčastěji v domácnosti pěstounů.
Ambulantní forma je poskytována na adrese Litomyšl, Dukelská 750, v 1. patře
budovy zvané Jindrova vila. Čas setkání je dojednáván individuálně, obvykle
v pracovní dny od 7 do 18 hodin. Výjimečně může být služba poskytnuta i mimo
uvedený časový rámec.
Tento dokument je vlastnictvím FCH Litomyšl a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu
schvalovatele je zakázáno. ©

F) ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY








Otevřená partnerská komunikace
Důvěrnost informací
Uznání jedinečnosti každého dítěte a pěstounské rodiny
Respektování individuálních potřeb klientů
Podpora vazeb dítěte s původní rodinou
Spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí
Bezplatnost

G) SEZNAM ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ
Na základě pověření vydaného Krajským úřadem pardubického kraje jsou
pracovníci PPR oprávněni vykonávat tyto činnosti:





Pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
výchovu (§ 11 odst. 1 písm. c).
Zřizovat zařízení sociálně – právní ochrany – zřizovat a provozovat výchovně
rekreační tábory (§ 48 odst. 2 písm. c).
Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§48 odst. 2 písm. d).
Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče,
výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon
pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba
povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§48 odst. 2 písm. f).

Tento dokument je vlastnictvím FCH Litomyšl a jeho šíření mimo organizaci v jakékoliv formě bez souhlasu
schvalovatele je zakázáno. ©

