DOMINO cz, o.p.s.
...domov je tam, kde je tvoje srdce...

JSTE NÁHRADNÍM RODIČEM?
Nabízíme komplexní podporu náhradního rodičovství zaměřenou na podporu a doprovázení
stávajících rodin. Poskytujeme pomoc a podporu
při řešení různých životních situací, které budou
pro vás obtížně zvladatelné. Naši odborní pracovníci poskytují pravidelné konzultace např. na téma
uplatňování rodičovských kompetencí, výchova
v rodině, komunikace v rodině apod.
Nabízíme možnost účastnit se pravidelných setkání podpůrných či svépomocných skupin a klubů,
během kterých budou moci sdílet a vzájemně
si předávat své zkušenosti.
V naší organizaci máte možnost využití odlehčovací služby.
Neváhejte se na nás obrátit a získat tak další
informace!

CHCETE BÝT NÁHRADNÍM RODIČEM?
Ano, hledáme VÁS, zájemce o náhradní rodinnou péči. Jste to Vy,
co přemýšlíte o pěstounství či zvažujete adopci dítěte? Chcete poskytnout nenahraditelné prostředí a zázemí dětem, které vyrůstají
v ústavní péči? Rozhodujete se, zda se náhradním rodičem stát?
Potřebujete znát, co Vás na této budoucí a možné cestě čeká?
Jsme moc rádi, že máte zájem nabídnout místo ve své rodině dětem,
které rodinu potřebují!
Jsme organizace, která vám nabízí podanou ruku nejen při rozhodování, zda poskytnout dítěti domov a rodinné zázemí, ale také vám
pomůžeme překonávat úskalí spojená s přijetím dítěte do náhradní
rodinné péče.

Telefonní číslo a e-mail pro zájemce o náhradní
rodičovství (př. pěstounství, adopci):
577 211 809, 577 218 708, 734 602 177,
e-mail: info@idomino.eu
Bezplatná NON STOP LINKA - tel.: 800 888 942
Více informací o projektu i o nás naleznete také
na www.idomino.eu
Tento informační leták vydáváme zásluhou podpory našeho projektu HNÍZDO NADĚJE, č. 3740085
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz
a www.eeagrant.cz. Cílem tohoto projektu je zajistit, aby děti a mladiství se sociálním znevýhodněním vyrůstali v přirozeném prostředí vlastní rodiny
nebo rodiny náhradní.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů:
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

