
Sprievodca  
pre  deti

Vitajte  v



Zozbierali  sme  niekoľko  informácií,  o  ktorých  si  
myslíme,  že  by  bolo  pre  vás  užitočné  vedieť.  
Pozrite  sa  na  otázky  so  svojím  pestúnom.  
Môžete  kresliť  obrázky,  písať  poznámky  alebo  
vkladať  nálepky,  ktoré  vám  pomôžu  zapamätať  
si  odpovede.

Fostering  People  nie  je  súčasťou  sociálnych  
služieb  pre  deti,  sme  nezávislí.

Niekedy  sa  môžete  cítiť  zmätení  z  toho,  čo  sa  
vám  deje,  a  zdá  sa,  že  je  do  toho  zapojených  
veľa  ľudí.  Pre  nás  vo  Fostering  People  je  dôležité  
nájsť  rodinu,  ktorá  sa  o  vás  postará  a  vďaka  
ktorej  sa  budete  cítiť  bezpečne  a  šťastne.

Na  rozdiel  od  miestnych  úradov,  ktoré  
pracujú  s  pestúnmi  a  osvojiteľmi,  v  Fostering  
People  je  pestúnstvo  všetko,  čo  robíme.

Vitajte  v
Pestovanie  ľudí
Fostering  People  bol  
vytvorený  špeciálne  pre  deti,  ako  ste  vy. adresa :

Názov :

Meno  vášho  sociálneho  pracovníka:

Telefón:

Meno  pestúna:

Telefónne  číslo  vášho  sociálneho  pracovníka:



Zoznámte  sa  so  Smilom

Smilov  pestún  chce  vedieť  všetko  o  Smilovi,  Smilo  
používa  túto  brožúru,  aby  sa  s  nimi  podelil  o  informácie  
a  spolu  si  brožúru  prechádzajú.

Aj  váš  pestún  bude  chcieť  vedieť  všetko  o  vás,  aby  
vedel,  čo  všetko  sa  vám  páči  a  čo  nie  a  čo  je  pre  vás  
dôležité.

Aké  to  bolo,  kde  
ste  bývali?

Toto  je  maskot  Fostering  
People,  Smilo  má  7  rokov  a  
po  prvýkrát  bude  bývať  v  
pestúnskej  rodine.

Je  niečo,  čo  sa  ti  
nepáčilo?

Čo  sa  vám  najviac  
páčilo  na  mieste,  
kde  ste  bývali?

Preštudujte  si  túto  brožúru  
so  Smilom  a  vaším  pestúnom.



O  mne

cm  vysoký

Moja  farba  očí  je:

som

Nakreslite  sem  svoj  obrázok  
alebo  nalepte  fotografiu.

Môj  vek  je:

Moja  farba  vlasov  je:

Môj  účes  je:



Keď  som  šťastný,  rád...

Keď  som  smutný  ja ...

Lúčenie  je  ťažké
Označte  tvár,  aby  ste  ukázali,  ako  ste  sa  
cítili,  keď  ste  sa  lúčili  s  niekým  výnimočným?

Ako  sa  dnes  cítiš?



Veci,  ktoré  chcem  mať  vo  svojej  izbe  v  bezpečí:

Existujú  nejaké  domáce  pravidlá?

Aké  sú  plány  s  mojou  starostlivosťou?

Poznáte  nejaké  ďalšie  deti  alebo  
známych  ľudí,  ktorí  sú  alebo  boli  v  
pestúnskej  starostlivosti?

Čo  je  pestovanie?

Čo  znamená  „postarať  sa“?

Ako  dlho  zostanem?

Vedeli  ste,  že  Eddie  Murphy  (Osol  v  
Shrekovi)  a  Neil  Morrisey  (Bob  The  Builder)  
boli  vychovávaní?

Byť  „postaraný“  znamená  byť  postaraný  
inou  rodinou,  keď  sa  o  vás  vaša  vlastná  
rodina  nemôže  postarať.

Pestúnstvo  znamená  žiť  v  inej  rodine,  
ktorá  bola  vyškolená,  aby  sa  o  vás  starala  
a  pomáhala  so  všetkým,  čo  sa  deti  učia,  
keď  vyrastú.



Veci, z ktorých mám strach...

Aký je váš detský domov?

čo máš najradšej?

Čo sa ti zdá ťažké?

Veci, z ktorých mám strach...



Kľúčoví  ľudia

Kto  skontroluje,  či  
som  v  poriadku?

Viac  informácií  o  sťažnostiach  nájdete  na  našej  

webovej  stránke  pre  deti  
www.fosteringpeople.co.uk/kidzone/

Ak  si  myslíte,  že  vás  šikanujú,  povedzte  to  niekomu,  
komu  dôverujete  a  kto  vám  môže  pomôcť,  napríklad  
pestúnovi,  priateľovi  alebo  učiteľovi.  Ak  vás  šikanuje  
váš  pestún  alebo  niekto,  kto  sa  o  vás  stará,  musíte  to  
povedať  svojmu  sociálnemu  pracovníkovi  alebo  inému  
dospelému,  ktorému  dôverujete,  a  oni  vám  pomôžu.

Fostering  People  má  postup  podávania  sťažností,  
ktorý  umožňuje  deťom  a  mladým  ľuďom  klásť  
otázky  o  tom,  čo  sa  s  nimi  deje,  a  dať  nám  vedieť,  
ak  niečo  nie  je  v  poriadku.  Môže  ísť  o  vášho  pestúna  
(rodičov),  sociálneho  pracovníka  alebo  školy.

Táto  webová  stránka  je  plná  najrôznejších  užitočných  
informácií,  ktoré  vám  pomôžu.  Môžete  nám  dokonca  
poslať  správu  priamo.  Požiadajte  svojho  pestúna  o  
pomoc,  ak  ju  potrebujete.  Na  konci  tejto  brožúry  je  
tiež  niekoľko  užitočných  adries  a  telefónnych  čísel.

Porozprávajte  sa  s  nimi  a  povedzte  im,  s  čím  nie  
ste  spokojní,  a  oni  sa  to  pokúsia  vyriešiť.  Ak  nie  
ste  spokojní,  môžete  sa  vy  (alebo  oni)  porozprávať  
s  ich  šéfom.  Ak  potrebujete  ďalšiu  pomoc,  opýtajte  
sa  na  sťažnosti.

Vy  a  vaše  
pestúnske  
umiestnenie

Sociálny  

pracovník  (aby  vás  podporil)

Vaša  vlastná  rodina,  
ktorú  môžete  občas  

vidieť

Pracovník  Fostering  
People  na  podporu  vás  a  
vašej  pestúnskej  rodiny

Ak  chcem  podať  sťažnosť,  čo  mám  
robiť?

Ak  som  šikanovaný,  čo  mám  robiť?

Váš  dovolenkový  
alebo  oddychový  pestún



Veci,  ktoré  rád  robím...Ako  sa  volá  škola,  do  ktorej  pôjdem?

Kto  sú  ľudia,  ktorí  ma  môžu  vidieť?

Moje  obľúbené  veci  na  jedenie  sú...



Urobia  všetko,  čo  je  v  ich  silách,  aby  vám  pomohli  zapojiť  sa  do  
aktivít  v  rámci  Fostering  People  a  mali  možnosť  vyjadriť  sa  vo  vašich  
vlastných  recenziách  a  zúčastniť  sa  aktivít,  ktoré  vás  zaujímajú.

Na  našej  webovej  stránke  pre  deti  je  oveľa  viac  informácií  o  Starfish  
Promise:

www.fosteringpeople.co.uk/kidzone

Čas  mojej  postele  je...

Všetci  naši  pestúni  prijali  prísľub  
hviezdice.
Sľubujú,  že  budú  počúvať  vás  a  
vaše  názory,  budú  sa  o  vás  starať  a  
chrániť  vás  a  urobia  všetko,  čo  je  v  
ich  silách,  aby  zlepšili  váš  zážitok  zo  
života  v  pestúnskej  rodine.

Pred  spaním  mám  rád...

Sľub  hviezdice



Bod

Volajte  na  bezplatné  číslo  0800  528  0731

Suita  D

Bezplatné  volanie  0800  88  44  44

West  Bridgford

Bezplatné  volanie  0800  623  2033

Pre  pestúna:  Nájdite  si  čas  
a  prečítajte  si  knihu  so  svojím  
pestúnom,  dúfame,  že  vám  to  
pomôže  usadiť  sa.  Brožúra  
obsahuje  užitočné  informácie  
a  časti,  ktoré  môže  vaše  pestún  
vyplniť.

Welbeck  Road

Pondelok  až  piatok  od  15:30  do  21:30

Detský  komisár  pre  Anglicko  0844  800  9113

NG2  7QW  
0800  077  8159

www.fosteringpeople.co.uk/kidszone

Pondelok  až  piatok  od  10:30  do  15:30

Nottingham

Fostering  People  Quality  Assurance  0115  
945  5445  pondelok  až  piatok  9:00  -  17:00

Bezplatné  telefónne  číslo  0800  
1111  24  hodín

Bezplatné  volanie  0808  800  5000

Užitočné  kontaktné  údaje

Fostering  People  Limited

Detská  linka  pre  mladých  ľudí  v  starostlivosti

Riaditeľ  pre  práva  detí  -  Ofsted

Staňte  sa  -  charitatívna  organizácia  pre  mladých  ľudí  v  starostlivosti

Linka  na  ochranu  detí  NSPCC

Childline




