
Průvodce  
pro  děti

Vítejte  v



Dali  jsme  dohromady  několik  informací,  o  
kterých  si  myslíme,  že  by  pro  vás  bylo  užitečné  
vědět.  Podívejte  se  na  otázky  se  svým  
pěstounem.  Můžete  kreslit  obrázky,  psát  
poznámky  nebo  vkládat  samolepky,  které  vám  
pomohou  zapamatovat  si  odpovědi.

Fostering  People  není  součástí  dětských  
sociálních  služeb,  jsme  nezávislí.

Někdy  se  můžete  cítit  zmatení  z  toho,  co  se  
vám  děje,  a  zdá  se,  že  je  do  toho  zapojeno  
mnoho  lidí.  Pro  nás  ve  Fostering  People  je  
důležité  najít  rodinu,  která  se  o  vás  dokáže  
postarat  a  vy  se  budete  cítit  bezpečně  a  šťastně.

Na  rozdíl  od  místního  úřadu,  který  pracuje  
s  pěstouny  a  osvojiteli,  ve  Fostering  People  
je  pěstounství  vše,  co  děláme.

Vítejte  v
Pěstování  lidí
Fostering  People  byl  vytvořen  
speciálně  pro  děti,  jako  jste  vy. Adresa :

Název :

Jméno  vašeho  sociálního  pracovníka:

Telefon:

Jméno  pěstouna:

Telefonní  číslo  vašeho  sociálního  pracovníka:



Seznamte  se  se  Smilo

Smilův  pěstoun  chce  vědět  vše  o  Smilovi,  Smilo  používá  
tuto  brožuru,  aby  s  nimi  sdílel  informace  a  společně  
brožuru  procházejí.

I  váš  pěstoun  o  vás  bude  chtít  vědět  všechno,  aby  věděl,  
co  všechno  se  vám  líbí  a  co  ne  a  co  je  pro  vás  důležité.

Jaké  to  bylo,  
kde  jsi  bydlel?

Toto  je  maskot  Fostering  
People,  Smilo  má  7  let  a  
bude  poprvé  žít  v  pěstounské  
rodině.

Je  něco,  co  se  ti  
nelíbilo?

Co  se  vám  
nejvíce  líbilo  na  
místě,  kde  jste  bydlel?

Projděte  si  tuto  brožuru  se  
Smilem  a  vaším  pěstounem.



O  mně

Můj  věk  je :

Moje  barva  vlasů  je:

Můj  účes  je:

cm  vysoký

Nakreslete  sem  svůj  obrázek  
nebo  přilepte  fotku.

Moje  barva  očí  je:

jsem



Když  jsem  šťastný,  rád...

Když  jsem  smutný  já ...

Loučení  je  těžké

Jak  se  dnes  cítíš?

Zaškrtněte  obličej,  abyste  ukázali,  jak  jste  se  
cítili,  když  jste  se  loučili  s  někým  výjimečným?



Existují  nějaká  domácí  pravidla?

jak  dlouho  zůstanu?

Znáte  nějaké  další  děti  nebo  známé  
osobnosti,  které  jsou  nebo  byly  v  
pěstounské  péči? Jaké  jsou  plány  pro  moji  péči?

Co  znamená  „pečovat“?

Co  je  pěstounství?

Věci,  které  chci  mít  ve  svém  pokoji  v  bezpečí:

Věděli  jste,  že  Eddie  Murphy  (Osel  ve  
Shrekovi)  a  Neil  Morrisey  (Bob  The  Builder)  
byli  pěstováni?

Být  „postaráno“  znamená  být  v  péči  jiné  
rodiny,  když  se  o  vás  vaše  vlastní  rodina  
nemůže  postarat.

Pěstování  znamená  žít  s  jinou  rodinou,  
která  byla  vyškolena,  aby  se  o  vás  starala  a  
pomáhala  se  vším,  co  se  děti  během  
dospívání  učí.



Věci, ze kterých mám strach...

Jaký je váš pěstounský domov?

Co máš nejradši?

Co považujete za obtížné?

Věci, ze kterých mám strach...



Klíčoví  lidé

Kdo  bude  kontrolovat,  

že  jsem  v  pořádku?
Pokud  si  myslíte,  že  jste  šikanováni,  řekněte  to  
někomu,  komu  důvěřujete  a  kdo  vám  může  pomoci,  
například  pěstounovi,  příteli  nebo  učiteli.  Pokud  vás  
šikanuje  váš  pěstoun  nebo  někdo,  kdo  se  o  vás  stará,  
musíte  to  říct  svému  sociálnímu  pracovníkovi  nebo  
jinému  dospělému,  kterému  důvěřujete,  a  ten  vám  
pomůže.

Promluvte  si  s  nimi  a  řekněte  jim,  s  čím  nejste  
spokojeni,  a  oni  se  to  pokusí  vyřešit.  Pokud  nejste  
spokojeni,  můžete  si  (nebo  oni)  promluvit  s  jejich  
šéfem.  Pokud  potřebujete  další  pomoc,  zeptejte  se  
na  stížnosti.

Tento  web  je  plný  nejrůznějších  užitečných  informací,  
které  vám  pomohou.  Můžete  nám  dokonce  poslat  
zprávu  přímo.  Požádejte  svého  pěstouna  o  pomoc,  
pokud  ji  potřebujete.  Na  konci  této  brožury  je  také  
několik  užitečných  adres  a  telefonních  čísel.

Fostering  People  má  postup  pro  podávání  stížností,  
který  umožňuje  dětem  a  mladým  lidem  klást  otázky  
o  tom,  co  se  s  nimi  děje,  a  dát  nám  vědět,  pokud  
se  něco  nezdá  být  v  pořádku.  Může  se  jednat  o  
vašeho  pěstouna  (rodiče),  sociálního  pracovníka  
nebo  školu.

Více  informací  o  stížnostech  se  dozvíte  na  
našich  webových  stránkách  pro  děti  
www.fosteringpeople.co.uk/kidzone/

Vy  a  vaše  
pěstounské  
umístění

Sociální  pracovník  

(aby  vás  podpořil)

Vaše  vlastní  rodina,  
kterou  můžete  občas  

vidět

Pracovník  Fostering  
People  na  podporu  vás  a  
vaší  pěstounské  rodiny

Pokud  chci  podat  stížnost,  co  mám  
dělat?

Pokud  jsem  šikanován,  co  mám  dělat?

Váš  prázdninový  
nebo  oddechový  pěstoun



Věci,  které  rád  dělám...Jak  se  jmenuje  škola,  do  které  budu  chodit?

Kdo  jsou  lidé,  kteří  mě  mohou  vidět?

Moje  oblíbené  věci  k  jídlu  jsou...



Udělají  vše,  co  je  v  jejich  silách,  aby  vám  pomohli  zapojit  se  do  
aktivit  v  rámci  Fostering  People  a  měli  hlas  ve  vašich  vlastních  
recenzích  a  účastnili  se  aktivit,  které  vás  zajímají.

Na  našich  webových  stránkách  pro  děti  je  mnohem  více  informací  o  
Starfish  Promise:

www.fosteringpeople.co.uk/kidzone

Můj  čas  spát  je...

Všichni  naši  pěstouni  přijali  slib  
hvězdice.

Slibují,  že  budou  naslouchat  vám  a  
vašim  názorům,  budou  se  o  vás  
starat  a  chránit  vás  a  udělají  vše,  co  
je  v  jejich  silách,  aby  zlepšili  váš  
zážitek  z  života  v  pěstounské  rodině.

Než  půjdu  spát,  ráda...

Slib  hvězdice



Pondělí  až  pátek  10:30–15:00

Bezplatné  telefonní  číslo  0800  
1111  24  hodin

Volejte  zdarma  0808  800  5000

West  Bridgford

Pondělí  až  pátek  15:30–21:30

Volejte  zdarma  0800  623  2033

Welbeck  Road

Apartmá  D

Volejte  zdarma  0800  88  44  44

NG2  7QW  
0800  077  8159

Bod

www.fosteringpeople.co.uk/kidszone

Volejte  zdarma  0800  528  0731

Nottingham

Užitečné  kontaktní  údaje

Pro  pěstouna:  Věnujte  
prosím  čas  tomu,  abyste  si  
knihu  prohlédli  a  přečetli  se  
svým  pěstounem,  doufáme,  
že  vám  to  pomůže  usadit  se.  
Brožura  obsahuje  užitečné  
informace  a  části,  které  může  
vaše  dítě  v  pěstounské  péči  vyplnit.

Fostering  People  Quality  Assurance  0115  
945  5445  pondělí  až  pátek  9:00–17:00

Dětský  komisař  pro  Anglii  0844  800  9113

Dětská  linie

Linka  ochrany  dětí  NSPCC

Staňte  se  –  charita  pro  mladé  lidi  v  péči

Fostering  People  Limited

Ředitel  práv  dětí  -  Ofsted

Dětská  linka  pro  mladé  lidi  v  péči




