
Ahoj,
právě držíš v rukou letáček, který 
ti pomůže zorientovat se v tom, 
kdo jsme, co děláme, ale hlavně 
co můžeme udělat pro tebe a taky 
dělat společně s tebou při našich 
setkáních...



KLÍČOVÁ PRACOVNICE A DOPROVÁZENÍ
Tvoje rodina má jednu klíčovou pracovnici. Proč klíčovou? 
Protože právě ona je klíčovým člověkem mezi úřady, tvojí 
rodinou a tebou. Klíčová pracovnice tvojí rodiny bude 
pravidelně jezdit k vám domů. Popovídá si s rodiči, ale 
hlavně s tebou. Bude ji zajímat, jak se máš, jak se ti daří ve 
školce nebo ve škole, co ti v poslední době udělalo radost 
nebo tě třeba naštvalo. Máš nějakou oblíbenou hru? Určitě 
si ji s tebou ráda zahraje. Když budeš chtít, půjdete na 
procházku nebo si jen tak popovídáte u tebe v pokojíčku. 
Budou ji zajímat tvoje koníčky, kroužky, do kterých chodíš 
nebo bys chtěl/a chodit, jestli máš kamarády a jací jsou… 
Ale hlavně je tady pro tebe. Pro to, aby ti pomohla, kdykoli 
to budeš potřebovat. Můžeš se jí svěřit se svým trápením 
nebo tajemstvím, které nechceš říct rodičům nebo jiným 
dospělým. Neboj se jí proto zavolat nebo napsat, když to 
budeš potřebovat.

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM  
„KAMARÁD DO DEŠTĚ“
Co takhle mít staršího kamaráda? Pohodového 
dospělého, který s tebou bude rád trávit svůj volný čas. 
Co budete dělat je jen na tobě a na tom, jak se spolu 
domluvíte. Můžete spolu hrát hry, trávit čas venku, klidně 
vyrazit na malý výlet. Bodla by ti pomoc ve škole? Tvůj 
„kamarád do deště“ ti pomůže s úkoly, přípravou do školy 
a doučováním. Pokud ti to zní dobře, stačí říct své klíčové 
pracovnici a ona ti jednoho takového zařídí :-)

KONTAKTY
Středisko Služby pro pěstouny
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
Telefon: 387 222 838 / 702 027 162
E-mail: rodina@sluzbypropestouny.cz
www.sluzbypropestouny.cz

Linka bezpečí: 116 111 
Máš problém ve škole nebo doma? Stalo se ti něco 
špatného nebo něco, o čem nechceš s nikým ze svých 
blízkých dospělých (ani s klíčovou pracovnicí) mluvit? 
Zavolej zdarma na tuto Linku bezpečí. Pověz jim, co 
tě trápí a  nechej si poradit ať už v otázkách problémů 
ve škole, doma, v  lásce nebo v kolektivu. Volat můžeš 
anonymně (nemusíš nikomu říkat své jméno) a tvůj hovor 
zvednou kdykoli ve dne i v noci. Nechceš volat? Napiš o 
sobě a své situaci na email pomoc@linkabezpeci.cz nebo 
se připoj k chatu na www.linkabezpeci.cz. 


