Doprovázení a odborné služby pro osvojitelské rodiny
TRIADA-Poradenské centrum je od roku 2004 pověřenou osobou pro výkon sociálně právní
ochrany dětí, působí zejména v krajích Jihomoravském, Olomouckém a Vysočina.
TRIADA - Poradenské centrum spolupracuje v rámci své činnosti s orgány sociálně-právní
ochrany dětí na úrovni městských částí, městských, magistrátních a krajských úřadů v krajích
Jihomoravském, Olomouckém a Vysočina.
Od roku 2014 zajišťuje TRIADA odborné přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů pro Krajský
úřad Jihomoravského kraje, ročně absolvuje v centru přípravy okolo 80 zájemců o adopci
dítěte.
V průběhu přípravy získají adoptivní rodiče náhled na specifika adoptivního rodičovství
a význam odborné pomoci v důležitých fázích procesu osvojení, vývoje dítěte a rodinného
soužití.
Stále častěji se budoucí i stávající osvojitelé obrací na odborníky centra TRIADA, s nimiž
navázali kontakt v průběhu přípravy, potřebují reflektovat aktuální situaci a konzultovat
specifické otázky výchovy osvojeného dítěte. Porozuměli tomu, že jejich rodičovská role je
specifická a jsou připraveni reflektovat a sdílet svou situaci a aktivní spolupráce na řešení
možných rizikových oblastí.
Cíl projektu:
 Úspěšné zvládnutí procesu převzatí dítěte do péče budoucích osvojitelů, zpracování
role adoptivních rodičů a specifických výchovných otázek zejména v období dospívání
dítěte a budování jeho identity.
 Prevence selhání účelu osvojení, rodinných krizí a dětských traumat.
Cílová skupina a její specifika
Cílovou skupinu tvoří:
- osvojitelé, kteří vychovávají osvojené dítě (děti),
- osvojené děti,
- vlastní děti a širší rodina osvojitelů,
- zájemci o osvojení dítěte ve fázi před podáním žádosti o zařazení do evidence osob
vhodných stát se osvojiteli,
- absolventi odborných příprav po zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli,
- budoucí osvojitelé v procesu rozhodování, seznamování a postupného přebírání dítěte
do péče, příp. i jejich děti a širší rodina (v úzké součinnosti s orgány SPOD
a vypracovaným IPOD),
- osvojitelé, kteří mají dítě v preadopční péči (v úzké součinnosti s OSPOD).
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O spolupráci a využití odborných služeb, jejich formě a rozsahu se rozhodují osvojitelé
dobrovolně, na základě ústní dohody, je respektována diskrétnost, standardy poskytování
sociálně právní ochrany dětí a zásady pro ochranu osobních údajů.
Koncepce odborné podpory a doprovázení
Kontakt s odborným zázemím je pro osvojitele významný zejména:


A) ve fázi seznamování s konkrétním dítětem a při jeho převzetí z péče pěstounů
na přechodnou dobu

V rámci uzavírání dohod doprovází TRIADA pěstouny na přechodnou dobu v kraji
Jihomoravském a Olomouckém, z jejichž péče přebírají osvojitelé dítě. Proces seznamování
a přebírání péče je náročným a poměrně dlouhým obdobím, ve kterém je odborná podpora
nezbytná. TRIADA do tohoto procesu zapojuje nejen klíčového pracovníka, ale také dalšího
specialistu, který reflektuje celý proces s budoucími osvojiteli a být jim oporou.
Stejně tak předpokládáme spolupráci s Dětskými centry, ze kterých rovněž mohou budoucí
osvojitelé přebírat dítě do preadopční péče.


B) v období po převzetí dítěte – přijetí role adoptivního rodiče, zvládnutí zásadní
změny v partnerském vztahu, v rodině, zvyšování rodičovských kompetencí
a dovedností



C) v období mimořádných, důležitých a zásadních změn v životě adoptivní rodiny,
příp. dítěte – např. rozchod adoptivních rodičů, úmrtí v rodině, konflikty v rodině, aj.
– služby pro osvojitele i děti vlastní i adoptované



D) v období dospívání osvojeného dítěte a jeho zpracování životní historie a hledání
kořenů - služby pro osvojitele i děti

V případě poskytování odborného poradenství a psychosociálních služeb osvojitelským
rodinám v konkrétních životních a výchovných situacích vnímáme jako potřebnou spolupráci
s dalšími organizacemi, s nimiž budou rodiny v rámci řešení svého problému v kontaktu
(např. školy, školská poradenská zařízení, SVP apod.).
Aktivity:
-

individuální poradenství odborné konzultace - sociální oblast, psychologie,
speciální pedagogika,
doprovázení na jednání – příprava, reflexe, zpracování výstupů,
individuální a skupinové terapie,
reflektující a podpůrné skupiny rodičů a dětí,
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-

vzdělávací programy.

Převažující forma bude ambulantní v prostorách centra TRIADA, v odůvodněných
případech může pracovník navštívit klienty v jejich domácnosti, příp. jiném vhodném
místě.
Veškeré služby poskytují kvalifikovaní odborníci s dlouholetou praxí v oblasti náhradní rodinné
péče a osvojení.
Brno, říjen 2019
Eva Rotreklová

TRIADA – Poradenské centrum, z.ú..
Orlí 20, 602 00 Brno, IČO: 266 47 486
tel. 774 409 909, web: www.triada-centrum.cz,
e-mail: nrp@triada-centrum.cz

