Jsi ve složité situaci? Nemáš, kde bydlet?
Máš finanční potíže? Jsi závislá na
návykových látkách? Jsi těhotná?

I tak můžeš pro své dítě udělat
to nejlepší. Každé dítě si zaslouží
dobrou budoucnost.
Dát dítěti život je dar. Ne všechny maminky ale
mohou o své dítě pečovat. V případě, že se nemůžeš
o své dítě postarat, věděla jsi, že kromě dětského
domova existují i jiná řešení? Je to náhradní rodina.
1. Vlastní rodina nebo příbuzní: péče o dítě je
zajištěna v nejbližším rodinném kruhu. Jakmile
se budeš cítit dostatečně silná, můžeš zažádat
o vrácení dítěte do své péče.
2. Pěstouni na přechodnou dobu: starají se o tvé
dítě po omezenou dobu, než se pro něj najde
dlouhodobé řešení – než se ti podaří dát si
život do pořádku nebo se pro tvé dítě najdou
náhradní rodiče.
3. Dlouhodobí pěstouni: starají se o tvé dítě do
jeho 18 let, nebo do doby, než ukončí studium.
Pokud tě soud nezbaví tvých rodičovských
práv, můžeš si kdykoli požádat o svěření dítěte
do své péče.
4. Adoptivní rodiče: přijímají dítě za vlastní
a získávají plnou rodičovskou zodpovědnost.
Veškerý vztah mezi dítětem a jeho biologickou
rodinou adopcí zaniká. Adopce je vhodná pro
děti, u nichž není šance na návrat k rodičům.

I když se o své dítě nemůžeš postarat, můžeš mu
dát ten nejcennější dar – život v rodině.
Neposílej své dítě do dětského domova. Požádej
pro něj o pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Přechodní pěstouni jsou lidé, kteří si péči o děti
zvolili za svou profesi. Tvoje dítě zůstane tvým
dítětem, i když o něj bude pečovat pěstounka.
Přechodní pěstouni tvému dítěti poskytnou
láskyplnou péči, utiší ho, když bude plakat, naučí
jej, co je to láska a pocit bezpečí.
Dítě žijící v rodině má příležitost rozvíjet dobře
své dovednosti a myšlení, zažívá situace a sbírá
běžné zkušenosti, jako každé malé dítě. V rodině
má šanci prožít pocit jedinečnosti, start jeho
života bude pro něj jednodušší.
Nemusíš mít strach, že když svěříš své dítě
pěstounům, že už ho neuvidíš nebo tě tvoje
dítě nebude mít rádo. Pěstouni jsou přísně
kontrolováni a ze zákona mají povinnost mluvit
o rodičích a umožnit jim kontakt s dítětem, je-li
to v jeho zájmu. Když budeš chtít, mohou tě
pěstouni informovat o tom, jak se tvému dítěti
daří, či ti zasílat jeho fotografie.
Když budeš chtít být s dítětem v kontaktu, je tu
organizace, se kterou spolupracují i pěstouni. Tato
organizace je tady také pro tebe i tvé dítě. Díky
ní můžeš získat čas, aby sis vše rozmyslela nebo
uspořádala život tak, jak potřebuješ.
Dej svému dítěti šanci milovat
a být milováno.
Rádi odpovíme i na tvé anonymní otázky
na tel. čísle +420 731 125 429
nebo na www.diakoniezapad.cz
Máš v rukou budoucnost svého dítěte.
Rozhodni se správně.
Tisk tohoto letáku byl financován z rozpočtu statutárního
města Plzně – Odboru sociálních služeb MMP.

