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Smyslem projektu je podpořit vznik efektivního
ho systému podpory rodin, kde z různých příčin
muselo dojít k umístění dětí mimo péči rodičů do
NRP. Projekt navrhuje nové formy a metody
práce s vlastní rodinou dítěte a to v úzké spolupráci s pěstouny aktuálně pečujícími o dítě.
Pohlíží na umístění dítěte mimo rodičovskou péči
jako na odbornou intervenci v celém procesu
podpory ohrožené rodiny, se specifickými
metodami a nástroji práce, směřující k návratu
dítěte a zachování jeho rodinných vztahů
a vazeb.
Přináší tak inovativní prvek v podobě systematického a koncepčního propojení služeb pro rodiče
dětí a služeb pro pěstouny.

Cíle projektu:
g dosažení změny v dosavadním přístupu
k práci s rodinou umístěného dítěte: umístění
do PPPD/PP je jedním z nástrojů komplexního řešení situace dítěte a jeho rodiny,
g

prosazení inovativního přístupu: doprovázení
dítěte v pěstounské péči = systematická
práce s rodiči i pěstouny,

g

vytvoření základu koncepce práce s rodinou
umístěného dítěte a jejího propojení s doprovázením pěstounů, jako komplexního
přístupu k tématu ohrožených rodin,

g

tvorba a pilotní ověření metod práce
a nástrojů,

g

tvorba a pilotní ověření vzdělávacího
programu pro zavádění do praxe.

Projekt je realizován ve čtyřech základních
fázích:
1. Přípravná fáze – stanovení příležitostí a rizik
v současném přístupu, postupech a volených
intervencích
2. Inovace: vytvoření koncepce a metodických
postupů
3. Pilotní ověření metodiky v praxi
4. Zavádění koncepce do praxe: šíření
metodiky, odbornou podporou a vzděláváním

