MAPA SLUŽEB NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE (NRP) A SLUŽEB VE VZTAHU K NRP
Služby primární prevence

FÁZE PÉČE O DÍTĚ

Rozhodnutí o návratu dítěte
do biologické rodiny

Fáze procesu

Začátek a konec
procesu NRP

Státní systémová podpora
Informovanost a osvěta

FUNKČNÍ RODINA

LEGENDA

Náhradní rodinná péče

NRP

Návrat dítěte do
biologické
rodiny

Prorodinné služby

Aktivity komunitního centra

Dočasná péče budoucích
osvojitelů nebo budoucích
pěstounů

Předpéče

PPPD

Pěstounská péče na přechodnou
dobu

ZDVOP

Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc

Služby NRP a služby ve vztahu
k NRP

Služby

Sociálně aktivizační služby

Skupina služeb

NEFUNKČNÍ RODINA

Poradenské služby

(před odebráním
dítěte)

PP

Prevence odebrání dítěte

Multidisciplinární terénní
služby

Rozhodování o péči
o dítě

Soud

Pěstounská péče (dlouhodobá)

Pobytová zařízení
zdravotní péče

Zdravotní péče

Služby náhradní péče
Obecně potřebné služby pro NRP

Péče budoucích osvojitelů

Proces NRP

- služby, které je nutno zajistit ve všech
fázích procesu NRP

Předpéče

Péče budoucích pěstounů

Osvěta a propagace NRP

Soudní řízení

Rozhodnutí
o umístění dítěte
do předpéče

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Multidisciplinární spolupráce
odborníků pečujících o dítě

Umístění dítěte
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Přípravy uchazečů o NRP a osvojení

DÍTĚ MIMO RODINU I.

Dětský domov

Diagnóza dítěte a diagnóza
rodičů

(odebrání z rodiny;
dítě opuštěné;
dítě nalezené)

Diagnostický ústav
Výchovný ústav

Rozhodnutí
o návratu dítěte
do biologické
rodiny

Návrat do
biologické rodiny

Vzdělávání profesionálů (učitelů,
lékařů, psychologů)
v kontaktu s dítětem

Dětský domov pro děti do 3 let
(dětské centrum)
Ústavní péče

Dětský domov pro děti od 3 let

Práce s biologickou rodinou

Dětský domov se školou

Finanční podpora

Domov pro osoby se ZP

Dítě v biologické
rodině

Zařízení zdravotních služeb

Zdravotní
péče

Služby náhradní rodinné péče a osvojení

Umístění dítěte

Diagnostika a dokumentace

Osvojení

- varianty umístění dítěte ve fázi DÍTĚ MIMO RODINU II.

Párování dítě + náhradní rodina

Dočasné umístění

Nabídka různých forem NRP
Sociální

Soudní rozhodnutí

DÍTĚ MIMO RODINU II.
(hledání náhradní
rodiny;
rodina před přijetím
dítěte)

Právní

Poradenství potenciální rodině

Psychologické

Pěstounská péče na přechodnou dobu
Pěstounská péče (dlouhodobá - PP)

Přípravy nové rodiny

Příbuzenská pěstounská péče
Další specializace
(Zdravotní znevýhodnění, Jiné
etnikum, ...

Služby specializované
dle potřeb dítěte
a formy NRP

Zdravotní péče

- ve fázi DÍTĚ MIMO RODINU II.

Dlouhodobá podpora a doprovázení

První kontakt s novou rodinou

Ústavní péče

Předpéče

Služby pro dítě

Výchovné

Kontakt s biologickou rodinou

ZDVOP

PPPD

Vzdělávání

Rozhodnutí
o návratu dítěte
do biologické
rodiny

Příprava vlastních dětí na NRP

Návrat do biologické rodiny

Doprovázení jednou blízkou
osobou

Dítě v biologické
rodině

Příprava na přechod do
nového prostředí

Umístění dítěte
Osvojení

- varianty umístění dítěte ve fázi PŘECHOD DO NOVÉ RODINY

Poradenství nové rodině a podpůrné služby

Dlouhodobé umístění

Sociální
PP

Poradenství nové rodině

Pěstounská péče (dlouhodobá)

PP

Právní

PŘECHOD DO NOVÉ
RODINY

Osvojení

Příbuzenská pěstounská péče
Psychologické

(během přijetí dítěte;
těsně po přijetí)

Další specializace
(Zdravotní znevýhodnění, Jiné
etnikum, )

Ústavní péče

Zdravotní péče

Výchovné
Služby pro dítě

Podpůrné služby

Doprovázení
Vzdělávání odborníků i náhradních rodičů

Sociálně - psychologické

- ve fázi PŘECHOD DO NOVÉ RODINY

Psychologické a
terapeutické služby

Terapeutické

Služby provázení při změně
prostředí

Kontakt s biologickou rodinou

Poradenství nové rodině viz PP v předchozí fázi
Podpůrné služby

Doprovázení
Vzdělávání odborníků i náhradních rodičů

Umístění dítěte

Psychologické

- varianty umístění dítěte ve fázi NOVÁ RODINA

Dlouhodobé umístění

Terapeutické

Následné služby
Kontakt s biologickou rodinou

NOVÁ RODINA

(Dlouhodobá
pěstounská péče)

Respitní péče

Kultura

Služby pro dítě
- ve fázi NOVÁ RODINA

Podpora komunity rodin

Zábavné programy

Pobytové služby

Kluby

Vzdělávání profesionálů (učitelů, lékařů,
psychologů) v kontaktu s dítětem
Sociální a startovací bydlení

OSAMOSTATNĚNÍ

PP

Osobní asistence

Návrat do biologické rodiny

Dítě v biologické
rodině

Dobrovolnické programy a
volnočasové aktivity

Umístění dospívajícího

Dostupnost krizových center

Sociální

Vzdělávání

Právní

Zvyšování kvalifikace a uplatnění

Rozhodnutí
o návratu dítěte
do biologické
rodiny

Psychologické a
terapeutické služby

- varianty umístění dospívajícího ve fázi OSAMOSTATNĚNÍ

Dočasné umístění

Psychologické
Dům na půl cesty / startovací byt

Poradenství
Doprovázení
ZDRAVÁ OSOBNOST
V SOCIOSYSTÉMU

Komunita rodin z dětství

Psychologické
Terapeutické
Mentoring

Biologická
rodina

