Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z. s.
Centrum podpory náhradní rodinné péče
U Školky 579, Tanvald 468 41
www.mdcmajak.estranky.cz, tel. 774 825 085

V rámci sociálně právní ochrany jsme pověřenou osobou, která smí uzavírat dohody o výkonu
pěstounské péče podle §47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.

NABÍDKA PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY

DOPROVÁZENÍ
Každou rodinu doprovází klíčová pracovnice, která rodině poskytuje podporu a pomoc při
řešení problémů. Rodinu navštěvuje minimálně jednou za dva měsíce. V případě potřeby jsou
schůzky dle dohody častější. Klíčová pracovnice je dále k dispozici na telefonu a každé
pondělí a čtvrtek v čase od 9 do 11. 30 hodin i osobně v MDC Maják.

ODLEHČOVACÍ PÉČE
Pokud je dítě svěřené do péče starší dvou let, má pěstoun nárok na odlehčovací (respitní) péči
v rozsahu 14 dní v roce. V naší organizaci nabízíme příspěvky na dětské tábory, soustředění
atd.

Dále ze zákona zajišťujeme odlehčovací péči v situacích, která znemožňuje nebo

výrazně ztěžuje péči o svěřené dítě.

VZDĚLÁVÁNÍ
Zajišťujeme bezplatné vzdělávání pěstounů v zákonem stanoveném rozsahu minimálně 24
hodin ročně. Vzdělávání probíhá v prostorech MDC Maják a to formou besed, přednášek apod.
Délku vzdělávání a témata volíme a uzpůsobujeme dle potřeb pěstounů. V průběhu vzdělávání
poskytujeme hlídání dětí.

ODBORNÁ PSYCHOLOGICKÁ POMOC
Psychologickou pomoc zajišťujeme prostřednictvím paní psycholožky, která do MDC Maják dle
potřeby dojíždí. V případě akutní potřeby jsme schopny s paní psycholožkou dojet za
pěstounem domů.

ODBORNÁ ASISTENCE PŘI KONTAKTU S PŮVODNÍ RODINOU
Nabízíme asistenci, doprovázení a pomoc při nastavení pravidel v kontaktu pěstounů a dítěte
s jeho původní rodinou. Pro tato setkání poskytujeme prostory MDC Maják, které jsou
uzpůsobeny pro rodinu. Je zde prostorná herna pro děti, další místnosti pro potřebu
individuálního kontaktu, kuchyňka, sociální zázemí a tolik potřebné soukromí.

PORADENSTVÍ A POMOC
Nabízíme odborné poradenství v otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče,
terapeutické služby, pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí, pomoc
v kontaktu s původní rodinou apod. Spolupracujeme se speciální pedagožkou, která v MDC
Maják poskytuje logopedické služby a přípravu na školní docházku.

SETKÁVÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN, ÚČAST NA AKCÍCH
Nabízíme možnost setkávání pěstounů za účelem popovídání si a sdílení vzájemných
zkušeností. V MDC Maják během týdne probíhají tematická dopoledne pro malé děti s rodiči,
na které jsou pěstounské rodiny srdečně zvány. V průběhu roku pořádáme různé další akce.

Veškeré naše služby jsou zaměřené na individuální potřeby a specifika
konkrétní pěstounské rodiny. Důraz je kladen na kvalitu služeb!

