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• Doprovázení osvojitelských rodin
O projektu Všechny naše děti

• Poradenství

Projekt Všechny naše děti nabízí služby pro
osvojitelské rodiny. Cílem je poskytnout
adoptivním rodinám bezpečné místo pro sdílení,
podporu, pomoc i získání nových informací.
Projekt je podpořen z dotačního programu MPSV
Rodina.

• Semináře pro osvojitele
• Beseda pro osvojitele
• Podpora při upevňování vazeb
v rodině

aby doma bylo prima...
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Dlouhodobé doprovázení
osvojitelských rodin

Vzdělávací semináře
pro osvojitele

Je určeno pro osvojitelské rodiny v jakékoliv
fázi života, ať už při rozhodování o adopci, při
přebírání dítěte do osvojení, při adaptaci dítěte
v nové rodině nebo během školní docházky
či v období hledání identity dítěte.

Semináře pro současné i budoucí osvojitele.
Každý z nich je zaměřen na téma týkající se
specifik osvojených dětí. Souběžně se semináři
bude zajištěn volnočasový program pro děti.
Na semináře je nutné se přihlásit a jsou
bezplatné.

Doprovázení se uskutečňuje přímo v domácím
prostředí rodiny a zahrnuje pravidelné osobní
návštěvy sociálního pracovníka, který je
rádcem a pomocníkem v těžkostech tak, aby
nebyly opomenuty potřeby žádného člena
rodiny (přijaté děti, biologické děti, rodiče).
Služba je bezplatná.

Poradenství pro osvojitele
Jednorázové odborné sociální poradenství mohou
využít páry či jednotlivci, kteří:
• uvažují o osvojení dítěte
• připravují se na přijetí dítěte
do osvojení
• vychovávají osvojené dítě jakéhokoliv
věku
Konzultace jsou možné po telefonu, emailem,
prostřednictvím sociálních sítí nebo i osobně
v prostorách CRSP. Poradenství je bezplatné.

• Navazování vazeb s přijatým dítětem
(attachment a citová deprivace)
Středa 21. 6. 2017, 16.30– 19.00 hod.
Brno, Josefská 1, Malý sál
Lektorka: Mgr. Šárka Pantůčková
• Období čekání na dítě a jeho přebírání
Středa 6. 9. 2017, 16.30– 19.00 hod.
Brno, Josefská 1, Malý sál
Lektorka: Luďka Kamenská
• Osvojené dítě s ADHD
Sobota 14. 10. 2017, 9.00– 14.00 hod.
Brno, Josefská 1, Malý sál
Lektorka: Mgr. Markéta Dobiášová
• Identita osvojeného dítěte • Adolescence
a s ní spojené výchovné obtíže
Sobota 11. 11. 2017, 9.00– 14.00 hod.
Brno, Josefská 1, Malý sál
Lektor: Mgr. Ondřej Bouša

Beseda pro osvojitele
Podpora při upevňování
vazeb v rodině
Cílem je pomoci s navazováním a upevňováním
vztahů s osvojeným dítětem. Služba je určená
adoptivním rodinám, které jsou zapojené
do doprovázení. Pomoc probíhá prostřednictvím
rodinné terapie či vyšetřením vztahové vazby
odborníkem.

Beseda na téma „Život s adoptovaným
dítětem“ je určena pro současné i budoucí
osvojitele. Souběžně s besedou bude zajištěn
volnočasový program pro děti. Na besedu je
nutné se přihlásit a je bezplatná.
Středa 29. 11. 2017, 16.30– 19.00 hod.
Brno, Josefská 1, Malý sál
Lektorka: PhDr. Martina Kosová

