JAK TO PROBÍHÁ
Služba může mít podobu asistovného předávání (pracovník
asistuje pouze při předávání dítěte) nebo asistovaného
kontaktu (pracovník je přítomen po celou dobu kontaktu).
Pomáhá dětem z neúplných rodin navázat, upevnit nebo
zachovat kontakt s rodičem, který s nimi nežije, a to za
pomoci odborníka.
Mohou ho využít rodiče po rozchodu či rozvodu,
aby usnadnili dítěti jeho situaci při předávání
a setkávání.
Lze ho využít na základě dohody obou rodičů, doporučení
orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo rozhodnutí
soudu.
Portimo o.p.s. ho poskytuje jakou součást Sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, a to bezplatně
a s respektem k individuální situaci a potřebám.

VÝCHODISKA

Služba je poskytována na základě smlouvy, uzavřené písemně
(zpravidla na omezenou dobu, kterou je však možné prodloužit).
Setkání probíhají v prostorách Portimo, o.p.s. v Novém Městě
na Moravě nebo v Bystřici nad Pernštejnem, v místě bydliště
rodiny, případně na jiném domluveném místě.
Četnost a termín setkání je vždy domluven s ohledem na
potřeby dítěte, možnosti rodičů a kapacitu služby.
Úkolem pracovníka je připravit dítě a rodiče na setkání
v bezpečném prostředí, vyjednávat s odborníky začleněnými
do procesu kontaktu, být přítomen setkání, vyhodnocovat
přínos a rizika kontaktu a navrhovat další postup. Součástí
služby je také zjišťování aktuální situace, zájmů a potřeb
dítěte i rodičů, rodinné poradenství, vedení skupinových
i individuálních rozhovorů, dojednávání společných
setkání apod.

Porušený vztah mezi rodiči jako partnery ovlivňuje
i vztahy rodičů s dětmi.
Dítě má právo na kontakt s oběma rodiči, jeho zájem
je při poskytování služby hlavním hlediskem.
Rodiče mají právo vychovávat svoje dítě a být s ním
v kontaktu, není-li toto právo soudně omezeno.

CÍLE
Podpora komunikace mezi rodiči s ohledem na dítě.
Usnadnění a upevnění kontaktu dítěte s rodičem.
Podpora řešení situace přijatelné pro dítě.
Zlepšení vztahů v rodině tak, aby se rodiče s dětmi mohli
po ukončení služby setkávat v přirozeném prostředí
a bez odborné asistence.
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