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Úc Spise vé značce 15/2016/NZ/LT 

PiO zašlí né výzvě, klerou jsem obdržela dne 27.7.2016. zasílám vyjádření ke zprávě z návštěvy 
zařízení která se konála ve dnech 9.-10. května 2016. 

UJmísténí vc Z D V O P 

1. ' rávní tituly 

I . I .Pobyt dítěte bez právního titulu 

^ě l i do zařízení přij ímáme na základě právních titulů, přičemž vypršení lhůty s předstihem řešímfc| 
se záko inými zástupci a OSPOD. Zápisy o těchto jednáních vedeme ve spisové dokumentaci díiěiej 
OJ dělí. které jsou přijaly do zařízení na základě předběžného opatření, musíme více kooperovat 
I OSPC'D, který návrh k soudu podává. 
^ tomt) případě jsme situaci urgovali několikrát, o čemž svědčí opakovaná e-mailova 
korespíindence, založená ve spisovém materiálu (v době kontroly nebyla vytištěna). 

Lpatřejií l) ,2) 
Sociáh í pracovnice byly ihned po obdržení, seznámeny se zprávou veřejného ochránce přájv, 
\ dopoi učením větší provázanosti a intenzivnější spolupráce s OSPOD 

.2. Žádost zákonného zástupce a dohoda 

jVpíse nné dohodě o umístění na základě zákonného zástupce uvádíme, že v případě výchovu 
nezvla latelnosli nebo jiných závažných důvodů je zařízení oprávněno dohodu o svěření dítělčj 
jokamž tě zrušit. Jsme si vědomi faktu, že nemůžeme dohodu zrušit, pokud by se dítě po ukončeni 
ipobyti, ocitlo bez jakékoliv péče a této situaci bychom dítě nikdy nevystavovali. V l a k o v é m 
^případ : bychom požádali o spolupráci OSPOD s žádostí o podání návrhu na předběžné opatření a c: 
jumístění dílěle do vhodného výchovného prostředí. O tomto bychom neprodleně informovali 
•zákonného zástupce. 

ppal řdní 3),4) 
V doh )dě jsme provedli změny a specifikovali ..jiné závažné důvody 
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Umisténi ve ZDVOP

1. Jrzivni tiluly
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2. Pěstounská péče, dovolenky dělí a lei 

So'urozerci T. a U. jsou v zařízení umístěni od Matka o děti neprojevuje velký zájem', 
ofec je v£ výkonu trestu. Pro zařízení i pracovníky OSPOD se jedná o neznámého a neprověřeného 
č l tvěka . S dětmi neudržoval v minulosti žádný kontakt. Je drogově závislý. Děli otce navštívili ve j 

eznici 3x v roce 2015 a 2x v roce 2016. Presto, že v současné době o děli projevuje nepravidelný; 
áiem fv roce 2016 4x telefonoval, od podzimu 2015 napsal dětem 12x pohled nebo dopis), uvádí'. zaj 

že se 
(v roce 2016 4x telefonoval, od podzimu 2015 napsal dětem 12x pohled nebo dopis), 
pc propuštění vrálí do Austrálie. První kontakt s dětmi začal v době, kdy poprvé žádal p 

podmínečné propuštění a potřeboval doložil zajištěné zaměstnání a bydlení. V dopisech dětem 
sděloval jména a adresy osob, které měly navštívit a měly mu zajistit zprostředkovaně bydlení nebo 
zJměsin ín í . Na podmínku propuštěn nebyl. V současné době je přeřazen do j iné 
slomezeriým kontaktem. Dle sdělení pracovníka vězeňské služby a dle pravidel VTOS se řeší 

I ' - ' : 11 
bytová i sociální situace se začleňováním propuštěného šest měsíců před ukon  a tcj 
pbiize v okamžiku, když projeví zájem a požádá o to. V tomto případě se jedná o ezen (otecli 
napodri hé nepožádal o podmínečné propuštění). 
"Fela, p"acující v zařízení, při návštěvě OSPOD v Klokánku uvedla, že b) 
^ouroze^iců do dětského domova uvažovala o NRP 
^odmí 
důležití 
dozvěděla, že by mohl být otec propuštěn z výkonu trestu podmínečně a mohl by případně projevit 
zájem (I výchovu dětí, upustila od svého záměru. O pěstounství nikdy nežádala, pouze se zmínila o 
této možnosti při běžné návštěvě OSPOD v Klokánku. Toto jednání bylo osobním rozhodnutím 

osoby a v postupu neshledáváme žádné pochybení. Děti o tomto záměru nebv 
pvány. 

v případě odchodu 
přičemž nebyla jej ich „pečující osobou'j; 

kou ale bylo zjistit, jaká jc situace s otcem nezl., jestli nebude podmínečně propuštěn a další 
okolnosti. Děti u ní byly 2x na víkendové propustce, kterou schválil OSPOD. Poté, coisej 

pecujiqi 
inform 

[Opatření 5),6) 
'aměsinanci byli na poradě seznámení se stanoviskem MPSV. 

Věznil e byla informována o možnosti, že po propuštění bude chtít otec pečovat o oděli, dle jejiclV 
sdělení otec o spolupráci nepožádal. V tuto chvíli nejsme nikterak přesvědčeni o tom, že by clě i 
měly l ýi svěřeny do péče otce. Nicméně se v současné době nezl. děti nacházejí v ústavní výchoyě! 
Služb ' rodičům poskytujeme v případě, že o lo mají zájem, což jsou výjimečné případy. TutJ 
skutečnost budeme zaznamenávat do spisového materiálu dítěte. 

3. Dlouhodobé umístění dětí 

, ijli 
Sourc ženci N . , O., P., Q. byli přijati do zařízení dne .2.2011. Jednalo se o složitou kauzu aideti 
byly přijaty ve vážném zdravotním stavu, kter}' je dlouhodobě poznamenal. Doposud j sou | ,d \ě 
z uvedených dětí medikované chodí na tera ii a psychiatrii. Velice těžko navazují kontakty, píjti 
byly ivěřeny do zařízení dne 6.2011. Dne 4.2016 bylo řízení o prodloužení, případně o zrušení 
ústav :ií výchovy, zastaveno. Ústavní výchova nebyla nařízena. Soud jako nezávislý rozhodl,' i^jž 
není ,' rozporu s § 42 odst.S ísm c) zákona č. 359/1999 Sb. 

Soud zamítl návrh OSPOD Louny o přemístění dětí do DD a nařídil jednání o UV. 

Opatření 8),9) 
Ve spolupráci s OSPOD jsme domluvili obnovení nové zprávy pro vyhledávání náhradní rodiny; 
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1̂  ' 

ítete v zařízení 

4. Návštěvy 

í . 1. Zákaz a přerušení návštěvy 

\ | pravic lech pro rodiče je uvedeno, že ředitel zařízení nebo j ím pověřená osoba má právo ukončiť 
návštěvu, přičemž nevymezuje jakýkoliv právní titul přijetí. 

Opatřen 10) 
M pravidlech pro rodiče byly zdůvodněny případy zakázání nebo přerušení návštěvy a jako doposud 
\4tahujĚ toto opatření na všechny právní tituly přijetí. 

I 412. OnJezení návštěvní doby a četnosti návštěv ve vnitřním dokumentu. 

V praví ilech pro rodiče je uvedeno, že v odijvodněných případech má ředitel zařízení n e b o j í m 
D o v ě ř e r á osoba, právo omezil návštěvy (omezení trvání i četnosti). 
V n á š e n zařízení mají rodiče dle vnitřního dokumentu možnost navštívit děti denně v době od 
09;00 1 od. do 18.00 hod. Pokud by chtěl rodič denně využít této možnosti , bránil by tímtoi 
Njykoná'at zařízení, kterému je dítě svěřeno, další péči o něj (např. podání jídla, uložení! t: 
{joicdní nu spánku malého dítěte, přípravu do školy, účast na aktivitách apod.). 
" á j m e n j zařízení není nic j iného, než zabezpečit co nejužší kontakt dítěte s rodinou a přípravu n 

nejrychlejší návrat k ní. .le nutné ovšem přihlédnout k tomu, že neseme plnou zodpovědnó 
k jeho zájmům, provozu a možnostem zařízení. 
dalších j iných zařízení není možnost navštěvovat děti v takovém rozsahu, jako to umožňuj 

jeho co 
za dítě, 
^ řadě 
naše ZIPVOP. 

|)patřei|ií 11) 
prav dlech jsou uvedeny odůvodněné případy a s kompletní změnou pravidel budou rodiče jak 

vždy seznámeni. 

4.3. Konkrétní omezení četnosti návštěv 

Omeze lí četnosti návštěv zařízení vykonávalo na základě písemné žádosti — doporučení OSPOD, 
l ohledem na konkrétní situaci, která vznikla, a bylo nu tně j i okamžitě řešit. V tomto případě býlj:) 
přihlédjiuto k zájmům dětí, vykonávání jejich vohiočasových aktivit a provozu zařízení. V sotičasné 
hobé if 

1 
p patře 
'Právo 

bu děti v ústavním zařízení. 

lí 12) 
(odičů na styk s dětmi respektujeme a umožňujeme v co největší míře. 

4.4. Dohled třetí osoby během návštěv 

jV pravidlech pro rodiče je uvedeno, že v odůvodněných případech má ředitel zařízení, nebojím^ 
ipověřená osoba, právo omezil návštěvu (nařízení dohledu třetí osobou). j , i 
NávštÉvy s dohledem třetí osoby se v případu sourozenců A.,B.,C., konaly na písemnou žádos 
jOSPO!), s ohledem na matku, která děti v minulosti ohrožovala, což je v písemné formě uvedent 
jve spi íovém materiálu. 
W současné době jsou sourozenci v ústavní výchově. 
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4. Név§1évy

4.1. Zékaz a pferuéeni nz’wStévy .’

palfen 10) ‘F ii

wzlahujc 1010 opatf'eni 11a vsechny plavni 1i111|y prijeli. 1. j

4 2. Omezeni névfilé‘vni doby a éelnosli 11ziv§1év ve v11ilinim dokumemu.

'praviilech pro rodiée je uvedeno. 26 vodfivodnénych piipadech mz'l feditel zai‘izeni nebo jiir
ovéfené osoba. pravo omezi1 nzivslévy (omezeni Irvani i cetnosti).

L43. Konkrélni omeZeni éetnos1i 111'11'S1év

afihléd 11110 k zéjmfim d1\':1i= vknévéni jejich voinoéasovych aklivit a provozu zafizeni. V souéa$11

clech pro rodiée je Livedeno, 2e i‘edilel zafizeni nebo jim povéi'ené osoba mé prévo ukonéit-
1, pfiéemi nevymezuje Jakykoliv prévm 11111] pfijcu. i’ I

lech pro rodiée bylv zdfivodnény pripadv zakazani nebo preruseni 112'1vstévy a jako doposud

11 zarizeni maji rodiée dle vnitmiho dokumentu moznost navstivit déli denné vdobé 0d

"at zarizeni k1erému je dilé svéreno. dalsi péci o néj (napr. podani jidla qzeniIii

11ej1ycl1lejsi névral k 111'. .le 111111115 ovsem pi'ihlédnoul k 1011111, 21: neseme plnou zodpovédnos
k jeho zéjmi’im, provozu 21 11102110516111 zai'izeni. .
daléich jinych zafizem' 11eni 1110211051 11av§1évova1 dé1i v lakovém rozsal1u:jako 1o umoifiuj

11' éetnosti 11év§1év zaf'izeni vykona’walo 11a zzikladé piscmné 21'1d051i — doporuécni OSPQD
111 na konkrétni situaci: k1erz'1 vznikla= a bylo 11111né ji okamiilé ieéil. V 1011110 pfipadé byl
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ou déli v 1'15121v11im zaiizeni. . ,

1i 12)
odiéi'l 11a Slyk s délmi respeklujemc a 11111021'1ujeme v co nejvétéi miic.

4.4. Dohled ti'eli osoby béhem neivélév

idlech pro rodicc je 11vedeno. ze vodfivodnénych pripadech ma reditel zarizeni nebo jin
11a osoba.prz'1v0 ome7i1 navstévu (nari7eni dohledu treli osobou) 1. 11

D, s 011ledem 11a matk11.klera déli v minulosli 0I1rO7ovaIa. coz jc v pisemné formé llVCdCF
ovém materiélu.
asné dobé Jsou sourozenci v 1151a vychové.

vy s dohIedem 11"e11' osoby 56 v pnpadu sourozencu A. B. ,.,C konaly na pisemnou zédo'sl'
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Ojpaiřen 
Nařízen: 
soudem, 
bezpcčn 
př)dnčty 

13) 
dohledu Iřelí osobou (asistovaný styk), by zařízení řešilo v případě, že by bylo slanoverip 
Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry bude, v tomto uvedeném případě, zajištěna 

3st dělí, které má zařízení v péči a za které zodpovídá. Soudy běžně nereagují na obdobnéj 
okamžitě. 

5. Telefonický kontakt 

p k o n nikterak neupravuje telefonický kontakt, tento byl stanoven s ohledem na chod 
V případě, že má dítě telefon (t. č. téměř každé dítě), volá neomezeně, do doby 21.00 hod:' 

oba byla stanovena s ohledem na noční klid a provoz zařízení, kdy se v jedné místnostij 
Jěti různého věku a v tuto dobu j iž spí. 

mohou dítě kontaktovat ve středu v době od 17.00 do 18.00 hod. a děti své rodiče v úterý|á' 
:k v době od 14.00 do 16.00 hod. z kanceláře sociální pracovnice nebo ze služebníHoj 

který má službukonající teta (střídá se každý týden j iná) . Tato doba byla stanovena jakb^ 
|s ohledem na provoz zařízení a pečující osobu, která má na starosti kromě služebního^ 
také péči o 4 děti na bytě, jej ich program a další aktivity. 
nikdy nezakazovalo telefonický kontakt s rodiči v příchozích, ani odchozích hovorech 

pl;čující osoba na bytě má oprávnění regulovat volání dítěte s ohledem na provoz a plnění] 
př)vinno;tí (např. při přípravě na školní výuku). Toto je uvedeno v pravidlech Klokánku. 

Jelikož 
zařízení 
'rlito d 
n tchází 
I^odiče 1 
ve čtvrt 
telefonu • 
vhodná 
telefonu 
Zařízeníi 

qpat řen 14)15) 
\ |hodná doba je stanovena v pravidlech s ohledem na provoz zařízení a zajištění péče o děti. 
J^me si naprosto vědomi skutečnosti, že zákaz styku formou telefonického kontaktu je výlučii^ 

pravoi loci soudu, což respektujeme a nikdy jsme toto neporušili. 

6. 

Povolen 
mu ze re 

dětí- H 
souhlas; 

Opatřen 
Pravidla] 
v.yžadov 

Pravidla] 
v nejdřív 
nebo klí 
M casov 
p\ 

oběd. nékte 
cujici 

po v mna 
tedy dolpu 
psanmi 
15.00 hd 

ovolení pobytu dílěle mimo zařízení 

6.1. Dítě umístěné na základě rozhodnuli soudu 

pobytu mimo zařízení nepodmiňujeme chováním dítěte. Jsme si vědomi, že propustku 
lilel zařízení zamítnout rozhodnutím ve správním řízení. 

2. Dítě umístěné na základě žádosti obecního úřadu 

teré jsme měli v zařízení umístěné na základě žádosti OSPOD, samotní pracovníci OSPOpj 
s propustkou vydávaly, a to i bez žádosti našeho zařízení. 

16) 
pro rodiče byla změněna. Sociální pracovnice byly upozorněny, že v tomto případě nemusí 
at u OSPOD souhlas s propustkou přes noc. 

6 3. Dolja propustek 

pro rodiče uvádí, že při víkendových propustkách je nutné vyzvedávat si děti v Klokánku 
e v pátek v 15.00 hod a vracet je do zařízení v neděli do 15.00 hod. Po domluvě s ředitelem| 

bovým pracovníkem je možné udělit výjimku. 
;mu omezení došlo z důvodu provozních. V pálek se děli většinou vrací ze školy po oběděJ 
osoba musí vyzvedávat děti ve školních nebo předškolních zařízeních, musí dětem vydal' 
íteré děti chodí v pálek na mimoškolní aktivity, na které je musí doprovázel. Poté jej 

připravit dítě na propustku, nachystat mu oblečení dle počasí a délky pobytu. Považujeme 
5.00 hod. za přiměřenou. Návrat dětí do 15.00 hod. je opět vázán přípravou do školý; 

Likolů, případně účastí na společných aktivitách. Rovněž lak považujeme dobu návratu dp, 
d. za přiměřenou. 
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také péci 0 4 déti 11a bylc.jejic11 program a da151' aktivily

I},
osoba 11a bylé 11121 oprévnéni regulovm vo1a11i di1éte 50111600111 na provoz a plném!
511 (1111912 pli pripravé 11a 5k01111' vyuku). Toloje uvedeno v pravidlech Klokanku. J!
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14)15)
doba jc slanovcna v pravidlcch 5 ol1ledcm 11a provoz 22111212111 21 zaji5tém' péée o déii.
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nikdy nezakazovalo 1clefonicky komakl s rodici v pr1ch021ch ani odchozich 110v0rec1'i. ; I

. 1 I I

.01'} 111 pracovnikemje 111021191 udélil vJ'rjimku. i" .



Opatření 

provoz 
pravidel 
Radiče j 

7) 
.Iqlikož zákon nestanoví délku propustek, považujeme uvedenou dobu za přiměřenou s ohledem na 

ařízení. Do pravidel jsme odůvodnili tuto omezenou dobu a rodiče budou se změnou 
seznámeni. 
sme vždy podporovali v udržování kontaktů s dětmi. Přihlížíme ovšem ne jen na potřeby 

ríjdičů, ale zejména na poiřeby dětí a přizpůsobujeme se také individuálním možnostem. Proto 
" - -̂ eme udělil výjimky. umoznu 

7. t 

\ j dokui 
jedenkrí 
ni v i děl i 

J j pal re ni 

abezpečení odborného poradenství 

. 1 . Spolupráce s orgánem sociálně právní pomoci 

lentaci sourozenců T. a U. je dohledaný jeden záznam o návštěvě OSPOD proto, žej' 
t v tuto uvedenou dobu pracovníci OSPOD děli navštívili. V dalších případech děli 

18) 
Záznamt)' o návštěvách OSPOD vedeme ve formuláři „Návštěvy institucí". Návrhy na řešení bude 
sociální pracovnice zařízení zaznamenával. V případě, že tak učiní pracovnice OSPOD, vyžádá isj 

spolupráce tento návrh do spisové dokumentace dítěte. \\ ramci 

íjpakov 

Ye fon luláři bude s o c . pracovnice zaznamenával návštěvu OSPOD i v případě, že nedojde ke 
K o n t a k t I s dítětem. 

2. Individuální plán ochrany dítěte 

Žařízenlí zpravidla po měsíci umístění dítěte v zařízení, žádá OSPOD o zaslání IPOD. Žádá 
mě do doby, než je IPOD zaslán. Žádosti jsou z a s í l a n é elektronicky a uchovávány 

\» e l e k t r D n i c k é podobě. Bohužel Je sociální p r a c o v n i c e n e v y i i s k l a do s p i s o v é d o k u m e n t a c e , lakžt 
nebyly 

)paiřeij 
íociál 
p i s o v q 

í dispozici při kontrole, 

í 19) 
í pracovnice byly upozorněny, že musí elektronickou korespondenci vytisknout a zavést dj 
dokumentace dítěte. 

7.3. Individuální plány vypracované zařízením 

ndivic 
jv'pri patl 

zprav 
kV této 

Id 

juální plány vypracovává sociální pracovnice společně s dítětem, pečující osobou a rodičem 
ě, kdy má zájem nebo se dostavuje do zařízení a spolupracuje s ním. Plán se vytváří 

la po měsíci pobytu dítěte v zařízení. V době kontroly bylo v zařízení 22 dětí z 11 rodhij 
době spolupracovali se zařízením dvě matky a Jeden otec. Na plánování se podílela jedm 
a otec, druhá matka se neúčastnila proto, že její dítě nebylo v době kontroly v zařízení ánij 

[ p p a l ř e i í 2 0 ) 2 1 ) 
|V příp idě, že rodiče mají zájem o spolupráci, navštěvují děti v zařízení a jsou ochotni se podíleifii; 
kvytváriní individuálního plánování, zapojují se důsledně do jeho tvorby. " 

I 
matka 
mesic. 
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Opalreni l7) .
Ie'iikoz zékon nestanovi délku propustek, povazujeme uvedenou dobu za primércnou s ohledem 11:11
provoz :Larizeni. Do pravidel jsme odfivodnili tuto omezenou dobu a rodice budou se zménou
pmvidel se7.111'1me111 ‘
R diée J me vzdv podporovali v udrzovéni kontaklu s dé1m1.Piihlizime ovsem 11c jen 11a potreby
1' (licfi, ale zejména 1111 potreby déli a prizpusobujeme se také individuélnim 11102110516111.1’1olol
111107.1111Je111e Lidélil vyjimky.

7. 2 abezpeéeni odbomého poradenstvi 1.

".1. Spolupréce s orgénem sociz'tlné prz’wni pomoci

V dokurlentaci sourozencfi T. a U. je dohledany jeden 21121111111 0 115v§1évé OSPOD proto, 7.1:I
jedenkrzt vluto ledenou dobu pracovnici OSPOD déti navélivili. Vdaléich piipadech déji
11:vidéli

1
(1131111811'18) ’ .
21121151111; 0 111'1v§1év1’1cl1 OSPOD vedeme ve formulziii ,,N1'1v§1évy instiluci“. Navrhy 11a icSeni budé?
simiélni pracovnice zai'izeni 21121111111e115vat. V piipadé. '26 111k uéini pracovnice OSPOD, vyizidz'l 15
xi 1'1'1111ci spoiupréce lento n1'1vrh do spisové dokumentace dilele.
Ve formulz'lri bucle soc. pracovnice zaznamcnévat névstévu OSPOD i vprip11dé.ze nedojde kc
k'onlakl 1 s ditélem.

\J 2. lndividuziini plain ochrany ditéle

.ai‘izeni zpravidla p0 mésici 1111113161111 diléle vzafizeni 7.1'1d1'1 OSPOD o zasléni ll’OD.Z1’1dJ
pakovmé do doby, mi je IPOD zaslz’m. Zédosti jsou zasilané elektronicky a 11chov11vz’111y
elekuonické podobé. Bohu’Lel je soci1’1l11i pracovnice nevyliskla do spisové dokumenlace, 1111132.
cbyly k dispozici p11 kontrole.

/
h
\
1

Opatien' I9)
éociéh'1 pracovnice byly upozornény. ze musi elektronickou korespondenci vylisknout a zavést .d1
episovc' dokumenlace dilélc. -

7.3. Individuélni pl1'111y vypracované zaiizenim

11divid1111'1111i plany vyp1acovavz’1 sociélni pracovnice spolecné s dilélem pecujici osoboua rodicel
1'pr1p11de kdy 11121 zéjem nebo se doslavuje do zai‘izem a spolupracuje s nim. P1511 se vytvé
llzpravic la po mésici pobvlu ditéte v zarizeni. V dobé konlroly bylo v zarizeni 22 déti z 11 lodiiil
V 11110 dobé spolupmcovali se zarizenim dvé matky a jeden olec Na plénovéni 5e podilela jedn
matka a otec. druhé malka se neiiéastnila proto ze jeji dité nebylo v dobé kontroly v zai'izenia51'1
mésic.

I01311111111 20) 21)
V pi‘ip dé. ze rodice maji 71'1Jem o spolupréci. navstévuji déli v Larizeni a jsou ocholni se podilel. r‘
vytvéreni individualniho p1511ovz'111i.zapojuji se dusledné dojeho1vorby.’
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.4. Individuální plán a potřeba bydlení 

2015 bylo přijato do zařízení dítě na základě předběžného opaření. Důvodem byla bytová' 
nátky. Matka si po celou dobu, kdy měla dítě umístěné v zařízení, nezajistila podmínkyj 
přestože j í byla pomoc nabídnuta. Dostala k dispozici řadu kontaktů na různé azylové 

llohoio nevyužila. Matka nikdy nebyla řádně zaměstnána, práci si nevyhledává, neniá 
prostředky na bydlení. Odmítá spolupráci s OSPOD i s pracovníky zařízení. V takových 

h se těžko poskytuje pomoc rodičům a jakékoliv poradenství, 
soucakné době je dítě v ústavním zařízení. 

Opatřen 22), 23) 
íociální pracovnice byly upozorněny, že všechny informace o nespolupráci, odmítání, či nabízení 

musí zaznamenávat do spisové dokumentace dítěte, a neuchovávat si je v paměti. 

.5. Sociální práce 

pracovnice zařízení v průběhu týdně několikrát navštíví byty a probere s pečujícími 
vše potřebné ohledně dělí. Sděluje j i m vždy nové informace ihned po jejich obdržem 

iformace OSPOD, školských zařízení, soudu, nabytí PM soudních rozhodnutí apodfjj 
osoba tyto informace zanese do desek (pracovní název „žluté desky"), kde se evidují 

informace o dítěti (právní titul přijetí, změny právního titulu, zdravotní dokumentace dítěléj 
volnočasové aktivity, kontakty a další potřebná sdělení). Ty jsou uloženy v uzamčené 

la bvtě. 

patřem 24) 
^ocialni 
práce a 
\í^'žado^] 

pracovnice byly upozorněny na fakt, že musí být zadokumentována systematická sociální 
všechny získané informace se zaznamenávají do spisové dokumentace dítěte. Toto je 

áno i u pečujících osob, které provádí záznam do předávacího protokolu a žlutých desek. 

8. Stabilní prostředí 

8.1. Stěhování 

ile 

2a řízen 
dítě (pc 
citlivě, 
PjOkoj, 
p o h r o m 

souroze 
S D u r o z e i i c e 

jeden b 
^jourozí 
Zř jednoho 
elikož 

líl čtyřč 
uři uko 
bytě tel 

se snaží zajistit dělem vždy stabilní prostředí. Bohužel někdy přistupujeme k opatření, kd>} 
př. sourozenci), přechází na j iný byt. K. lomulo dochází výjimečně a činíme lak velmi 
; patřičnými důvody a vysvětlením (např. dítě odchází do většího bytu, kde má samostatn^^ 

bo z důvodu, že zařízení přijme vícečelnou sourozeneckou skupinu dělí, které mohou být 
adě pouze v případě, že dojde na stávajícím bytě ke změně - tzn., do zařízení při jmeme čtýi^i 
ice, přičemž dvě místa jsou na jednou bytě a dvě místa na druhém bytě - pak dva 

přemístíme najeden z uvedených bytů, druhý tak může přijmout všechny čtyři děti ňa 
't, aby nedocházelo k rozdělování sourozenců). 
nci T. a U. , jsou umístěni v zařízení od února 2014. Do současné doby se stěhovali 

bytu do druhého, a to z důvodu zákonného snižování stavu z původních 43 děti na 28]. 
sme byli nuceni snížit stavy a uzavřít byty, muselo doji l k tomuto opatření. 

8.2. Střídání tet 

enné sourozenecké skupiny se za pět let jejich pobytu v zařízení vystřídalo pět stabilních tel 
ičily pracovní poměr). V případě čerpání dovolené či dlouhodobé neschopnosti allernují ni 

suplující, které slouží v Klokánku více než 7 let, tudíž jsou pro děli známé. 
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1(':il1r pracovni pomér). V pfipadé éerpéni dovolené éi dlouhodobé neschopnosti allernuji n5

"i
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vé situaci jsme byli přinuceni přijmout na byt ke čtyřem dětem, dítě páté. Kapacita dělíj 
aplnčna, ale k tonuilo kroku došlo z důvodu personálního (onemocněla teta a další byly na 
•). Po celou dobu byla k dispozici pomocná leta, která pečující osobě vypomáhala. I 

25)26) \ 
{prostředí je prioritou zařízení, které se snažíme průběžně zajišťovat. Fluktuaci zaměstnanců^ 

zabráníme. 
požadavek respektujeme a nestandartní situace musíme řešit dle možnosti a provozu. 

8 

\1 za říze 
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11 pečuje na bytě jedna leta o čtyři děti. Sourozence umísťujeme vždy společně. Vjě 
ý'ch případech, nelze-li jinak, většinou z provozních důvodů, musíme přistoupil 

ucím opatřením, kdy oddělíme na nezbytně nutnou dobu sourozence. Je-li to možné, vždy 
měně informujeme zákonného zástupce. K tomuto opatření dochází v mimořádných; 

bh situacích, které se snažíme co nejdříve odstranil. Pokud je nám dopředu známo, že při 
mohou být sourozenci společně umístěny v bytě, na tuto skutečnost dopředu zákonného 

upozorňujeme. Pokud s tímto souhlasí, dítě přijmeme s tím, že v co nejkratší možné době 
sloučení sourozenců. Pokud se jedná o sourozeneckou skupinu dětí, ve které jsou více než 

, snažíme se Je umístil v bytech vedle sebe a zajišťujeme každodenní, co nejužší kontakt 
i . 

27) 
í respektujeme a nesnažíme se o nic j iného, než mít sourozence vždy společně na jednom 
kud Jsou rozděleni (děli musíme přijímal VŽDY), zaj išťujeme jejich častý kontaktl 

se potkávají v zařízení pořád, 
pracovnice byly upozorněny, že v případě rozdělení sourozenců Již při příjmu, bude i 

souhlas zákonného zástupce zaevidován do spisové dokumentace dítěte. 

Pomoc dítěti a rodině 

9. 

Zabezpečení odborného poradenství a pomoci 

I . Psychologická péče 

|l'éměř sedmnáctiletá H. byla do zařízení přijata dnel 2016 po hospitalizaci  Bylá 
přijata s :5ropoušlěcí, doporučující zprávou. Vzhledem k absenci psychologa zařízení, sociální 
"pracovnice Klokánku vyhledávala externí psychologickou pomoc. Ta se našla až téměř po měsíci. 
[|V mezidcbí jsme ovšem konzultovali zdravotní stav nezl. ve  kde byla hospitalizována. 
iNezl. se dine 4.2016 ve škole zhroutila. Školské zařízení o tomto informovalo nemocnici  
kd^ neshledaly důvody hospitalizace. Poté tuto informaci sdělili Klokánku. Sociální pracovnice 
Klokánkí o tom informovala matku nezletilé následujícího dne. Rovněž tak se sociální pracovnice 
kontaktovala s ošetřující lékařkou  Ta uvedla, že nezl. vyžaduje pozornost a pokud se 

že je j í málo, vyžaduje š i j i tím, že se „předvádí" jak se hroutí a proces stupňuje. Uvedla-
ndmáme rozladit jejími výkyvy nálad, které Jsou doživotní. Doporučila hospitalizaci 

ku. kdv bv hovořila o sebevraždě. 
se 

domnívá, 
že 
lY (^kamzi 
Doporučejná terapie matky s dcerou nebyla zajištěna proto, že toto obě odmítaly a nechtěl>j 
spolupracpvat. Nakonec započala terapie dne 5.2016. Doposud proběhly čtyři individuální 
terapie F 
y terapii, 
y době piíobíhající kontroly neuplynul měsíc pobytu nezl. v zařízení, tudíž jsme o IPOD nežádali. 

a dvě setkání s matkou. Matka terapeutce sdělila, že dcera není motivovaná pokračovat 
hepř i jde j i smysluplná. 
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lj)le sdělení tet nemá nezl. žádnou možnost uzamykání pokoje. Večer a v době spánku chodí lěťy 
kontrolovat děti. ' 
^ zařízení nikdy nepracovali tři psychologové, pracovaly zde dvě psycholožky, z toho jedna ha 
částečný úvazek. 
Matce 
nobytu 
Všechn 

j I 

I 

jiebyla nabízena ínianční výpomoc, jel ikož má dostatek finančních prostředků, úhradu 
iradí a je zabezpečena, 

tyto uvedené informace jsou písemně založeny ve spisovém materiálu 

(JpatřenH 28)29)30)31) 
Odborná peče jc dětem zajišťována dle možností co nejdříve. V současné době psychologem 
zařízeni 
'^oradenílví a spolupráci rodičům vždy nabízíme. Sociální pracovnice byly upozorněny, že pokud 

zákonii) zástupce nebo jiná zodpovědná osoba odmítne spolupráci, tuto skutečnost zapíší dó, 
s|)isovél o materiálu dítěte. 
Děti se na pokojích nezamykají . 

'>.2. Psychologická péče, spolupráce s rodinou a zajištění zdravotních služeb. 

buroze ici A. a C. byli umístěni v zařízení od roku 2013. 
Dĵ ítč A. 
odmítá Id 
matka rc 
chodilo 
mlídikac 
Ditě C. 

I 

trpělo  Bylo vyšetřeno s negativním výsledkem, léky matka 
. Na neurologii nebylo vyšetřeno pro nespolupráci jeho samotného. Psychiatrické vyšetření 
vněž lak odmítala s tím, že nebude dítěti podávat jakékoliv léky. Vzhledem k lomu, že dítě 

(la víkendové propustky k rodičům, kteří odmítali podávat léky, bylo vyšetření s následnou 
naprosto kontraproduktivní. 
mělo v únoru 2014 opakovaný zánět V době propuknutého zánětu lékař 

dóporučóval zavedení drenáže  s čímž matka nesouhlasila. Poté jsme žádali o spolupráci 
otce, kle 
srfolečně 

odmítla, 
se brzy z 
Psycho Id 
'Záznam v 

bniiori 

'ý přislíbil doprovod a následný souhlas u lékaře. V řádném objednaném termínu jsme se 
_ . _ s otcem dostavili k lékaři, přičemž před ordinací se připojila matka, která otce přemluvila 
a Jen souhlas nakonec nedal. Lékař matce podrobně vysvětlil průběh léčby, ta opakovaně zákroki 

Žádost k soudu o ustanovení hmolněprávního opatrovníka jsme nepodávali, je l ikož zánět' 
l o j i l a doposud se neopakoval. 
g pracoval sdě lmi intenzivně a řešil potíže dětí s ohledem na možnosti a spolupráci., 
jsou uloženy ve spisovém materiálu dětí. 
:ig těžkostí a zaznamenávání křížků v kalendáři určitě nepředstavuje řešení potíží, ale byl 

doporučený postup ošetřujícího lékaře, který z těchto informací vycházel při řešení zdravotního 
'slávu dítí te. Pečující personál pouze dodržel tento pokyn. 
pA'šech uvedených skutečnostech je ve spisové dokumentaci záznam. 

[pijatření 
SO|tikrom 

P2)33) 
dětí ctíme a nikoho neseznamuje sjejich případnými potížemi, ani je nezveřejňujeme'., 

tvoří např. školské zařízení, které s dětmi odjíždí na školu v přírodě, nebo na tábor. Zde 
musíme s|dělit všechny informace o zdravotním stavu dítěte. V provozu rovněž tak není jednoduchél ' 

atní děti na bytě nevšimly jakýchkoliv problémů, bez toho aniž by s tím byly záměrně! 
ány. Jak takové dítě (děti) s informacemi naloží, bohužel nelze ovlivnit a zveřejnění nelze: 

^yžay zabiánii. 
Z minuloMi máme zkušenosti s podáním návrhu soudu na ustanovení opatrovníka a této možnosti, 

^ ' j j j imku 

aby si os 
seznamoM 

bychom v yužily, bylo-li by to nezb>lně nutné. 
I I - 1 - - - . . -

Y íoučasiié d o b ě j s o u děti umístěny v ústavním zařízení. 

lj)le sdělení tet nemá nezl. žádnou možnost uzamykání pokoje. Večer a v době spánku chodí lěťy 
kontrolovat děti. ' 
^ zařízení nikdy nepracovali tři psychologové, pracovaly zde dvě psycholožky, z toho jedna ha 
částečný úvazek. 
Matce 
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j I 

I 
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iradí a je zabezpečena, 
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le sdélem’ tel nemé nezl. Zédnou moinost uzamykéni pokoje. Veéer a v dobé spénku chodi Iét’y
konlroloval déli. If I
V zafizem’ nikdy nepracovali ti'i psychologové, pracovaly zde dvé psycholoiky, ztoho jedna “rial
césleénjuvazek. . .
Malce 1ebyla nabizcna finanéni vypomoc, jelikoi mé doslalek finaném’ch proslfedkfi, flhra'd'
éobylu mm“ a je zabezpeécna. ‘
§echn ,' lylo uvedené informace jsou pisemné zaloieny ve spisove’m maleriélu

Qpalfcni 28)29)30)3l) I .
Odbonm péée jc détcm zajiét’ovéna dIe moinosli c0 nejdfive. Vsouéasné dObé psychologeil'fi
Zilfizem' . |
Poradenslvi a Spolupréci rodiéi'lm vidy nabizime. Sociélni pracovnice byly upozornény, is pokéld'
zékonnj zéstupce ncbo jiné zodpovédné osoba odmime Spolupréci, lulo skuleénost zapiéi dd
sgisovél o maleriz’tlu diléle.
Déli se na pokojich nezamykaji.

)2. Psychologické péée= spoluprz’tce s rodinou a zajiéléni zdravotm'ch sluieb. '

Sl uroze ‘lCi A. a C. byli umisténi v zah’zeni 0d roku 2013.
Dilé A. lrpélo Bylo vyéeti‘eno s negativnim vj’sledkem, léky malkp
odmitala. Na neurologii nebylo vyfielfeno pro nespoluprécijeho samolného. Psychiatrické vyéetfeqi
matka rovnéi tak odmilala 5 lim: if: nebude ditéli podz'lvaljakékoliv léky. Vzhledem k 101ml, 2e dité
.clgodilo 1a vikendové propuslky k rodiéfim, klefi odmitali podéval léky, bylo vyéeli‘eni s néslednqu
m'edikac naproslo kontraproduklivnf. ‘
Dli'lé C. mélo v L'moru 2014 opakovany zz’métv V dobé propuknulého zénélu le'kzif
d poruémval zavedeni drenéie s éimi malka nesouhlasila. Polé jsme Zédali o spoluprz'uii:
0t 6, klerj' pfislibil doprovod a nésledny souhlas u lékafe. V fédném objednanc’m terminu jsme s?
s oleéné s otcem doslavili k lékafi: pfiéemi pied ordinaci se pfipojila matka: které otce pfemluvil‘aé‘
aplen souplas nakonec neda]. Lékaf matce podrobné vysvétlil prfibéh lééby, ta opakované zékroRl‘
odmitla. Zédosl k soudu 0 uslanoveni hmoméprévniho opalrovnika jsme nepodévali, jelikoi zénél.
rse brzy z 10jil a doposud sc neopakoval. ‘ .
Psycholog pracoval sdétmi intenzivné a feéil poliie déti sohledem na moinosti a SpOIllpréCiq
lZziznam) jsou ulo7‘.eny ve spisovc’m maleriz'llu déli.
‘M nilori 1g léZkosti a zaznamenévéni kh'ikfl v kalendz'lfi uréilé nepiedstavuje fefieni poliifl. ale by].
10 dopormécny postup oéetf'ujiciho lékafe, klerjr z léchlo informaci vychézel pfi Feéeni zdravomihb
stavu ditc‘ 1e. Peéujici personél pouze dodricl lento pokyn.
O véech uvedenych skuleénoslech je ve spisové dokumenlaci zéznam.

p atfcni 32)33)
"Soiukrom déli clime a nikoho ncseznzunuje s jejich pfipadnymi potiicmi, ani je nczvcicjfmjcmei,:
I‘x’fijimku Ivofi napf. Skolské zafizenL kleré s détmi odjiidi na ékolu v pfirodé: nebo na tzibor. Zdé'
musimc sdélil véechny informacc 0 zdravolnim stavu ditéte. V provozu rovnéi Iak ncni jednoduché‘,I
Iaby si 05 atni déli na bylé nevéimly jakychkoliv problémfi, bez loho aniz by 5 [I'm byly zémérné,
I , . . . ., . . . ., . . . _ . V ,Scilnamoxany. Jak lakove due (dell) s Informaccml nalozn, bohuzel nelze ovllvmt a ZVCI‘CJI’ICI‘H nelzeqn , , .lyz y zabranlt. :

Z IaninuloAi meimc zkuécnosfi s podénim nzivrhu soudu na uslanoveni opalrovnika a lélo moinostL‘
Pyc hom \ yu’Zily, bylo-li by 10 neZbylné nulné.
V souéasné dobéjsou déli uml'slény v fislavnim zafl'zeni.



9.3. Psychologické poznatky a předávání informací 

psycho ogické poznatky a předávání informací se děje podle standardů a metodických pokynů prác^| 
Ijsychoioga a sociálního pracovníka. Dle těchto dokumentů děli intenzivně připravuje na NRP 
psychoiog, sociální pracovník, pečující osoba. V individuálním plánu konkrétně zmiňovaného 
fiřípadu příprava na NRP nebyla, jel ikož děti byly podle rozsudku soudu umístěny do DD .a 
náhradní rodina se nevyhledávala. 
Zařízen 
jednání 
Zařízení 
(ijsycho 

Opatřen 

vždy informovalo pracovníky OSPOD o chování matky, průběhu návštěv a náročnosti] 
$ ní. 

má vypracován postup, jak pracuje s náhradní rodinou. Ta je vždy infonnována o dítěti 
ogem, sociální pracovnicí, pečující osobou) a spolupráci s rodinou. 

34) 
Vjpřípacě, že se dítěti vytipuje náhradní rodina, prvotní informace obdrží o dítěti u pracovníka^ 
OSPOD Poté přichází do ZDVOP, kde za přítomnosti pečující osoby, sociální pracovnice ;a 
psychologa obdrží komplexní informace, které jsou o dítěti známy (osobní a rodinná anamnéza', 
zdravotm stav, informace z předškolního nebo školního vzdělávání apod.). Těmto dětem nebylá 
náhradní rodina vyhledávána, t.č. se nachází v ústavní výchově. 

4. Poradenství dítěti a rodičům 

^qradenslví rodičům poskytujeme, pakliže mají o to zájem a spolupracují. 

, 1 pi ja t řen í 35) 
Sociální pracovnice byly upozorněny, aby bezprostředně při přijetí dítěte do zápisu uvedly, zda-lil 
maj í rodi ;e zájem o poradenství, o spolupráci, jakou formou, intenzitě a způsobu zapojení se do 
řestní siUiabe dílěie. 

Ol Spolupráce zařízení a orgánu sociálně právní ochrany 

Oll . Individuální plán ochrany dítěte 

6) 

V I Z 7.2. 

©patření 2 
yizfopatření 19) 

11. 

11. 
viz 7.4. 

Pomoc rodině 

. Zajištění práce s rodinou a nácviku rodičovských dovedností 

OjDatření 3 ') 
Nácvik rodičovských dovedností jsme ochotni poskytoval velmi rádi, ale v tomlo konkrétním 
případě malka jakoukoliv spolupráci odmítá. Do Klokánku chodí proto, že nechodí do zaměstnání, 
nemá bydlqní a v zařízení je j í poskytnula střecha nad hlavou, teplo, hygienické zařízení a základní 
ipotřeby. 

Prostředí 

12. lívtv a soukromí 

Dětem se snažíme vždy vycházet ve všem vstříc a přizpůsobujeme se jej ím potřebám. Mají |; j 
možiíosli uzamčení svých věcí ve skříních nebo stolcích. 
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9.3. Psychologické poznatky a piedévz’mi informaci ' ‘

sycho ogické poznalk) a predavani informaci se déJ'e podle slandardu a metodickych pokynfi pr'Ic
sycho oga a sociainiho pracovnika Die Iéchlo dokumemu déli intenzivné pI'ipIavuJ'e na NRP
psychol‘og; sociélni pracovnik.pecujic1 osoba Vindividualnim planu konkrélné zmifiovane’ho
plf'ipadu priprava na NRP nebyla= jelikoz déti byly podie rozsudku soudu umistény do DD‘ a
n'éhradni rodina se ncvyhledévala. I .
Zah’zen vidy informovalo pracovniky OSPOD o chovz’mi matky, prfibéhu naivétév a néroénoéfl
jgdnz’mi 5 III'. .. .
ZIzIfizenI mz'I vypracovén poslup= jak pracujc s IIa'IhI'adni rodinou. Ta J'e vidy infonnovéna o ditéII
(psycho ogcm, sociz'Ilm' pracovnici, peéujici osobou) a spolupréci s rodinou.

OpalfeIIB4)
\ pfipacé. 26 se diléli \Iylipuje III'Ihradni rodina. prvolni infounace obei 0 diléli u pracovnika;
OSPOD Po Ie’ prichazi do ZDVOP kde za piilomnosli peéujici osob}I socialm’ pracovnice Ja
psychocga obdrzi komplexni informace kleré J'sou o diléli znémy (osobni a rodinna anamnéza
2c ravolnl' stav informace zpredskolniho nebo skolniho vzdélavani apodu) Témto délcm nebyla
na hradni rodina vyhledz’wéna, LC. se nachézi v I'IslavnI' VJ'Ichové.

9 4. Poradensm dIICII II rodIcum 1

Pcradenstvi rodiéfim poskytujeme, pakliie maji o lo zéjem a spolupracuji.

1:01 atfeIIi 35) '
SociéIInI niacovnice byly upozornénv. aby bezproslredné pri priJ'eII' ditéle do zapisu uvedly. zda- li.
maji rodize zéjem o poradenslvi, o spolupraci, jakou formou= inlenzité a zpflsobu zapojem 56 do
re§eni sitL ate diléle.

J l0. Spolupréce zafizeni a orgénu sociélné prévni ochrany

IO 1. Individuélni plz‘m ochrany diléte '
\éiz 7.2.

@pIIli‘enIC 6)
viz opalreni 19)

l 1. Pomoc rodiné

1 1.]. Zajiéténi précc s rodinou a nécviku rodiéovskych dovednosti
viz 7.4.

Opal feni 3 7)
Nlac vik rodiéovskych dovcdnosli jsme ocholni poskyloval velmi raidi= ale \Itomto konkrémim
piéiplde maI ka jakoukoiiv spolupréci Odmitz'l. D0 Klokénku chodi prolo, if: nechodi do zaméslnéni, ‘
nemEI bydleni a v zafizenije J'I' poskytnuta slfecha nad hlavou, Iepio, hygienické zafizeni a zzikladni
.polreby.

l
Prosti‘edi

12. Byly a soukromi

Déflteiln se :naiime \Iidy vychézel ve véem vsu‘ic a piizpfisobujcme se jejim poIfebém. Maji
moinosli uzaméeni svych \Iéci ve skiinich nebo stolcich.



Koupel ly nejsou běžně uzamykatelné, a to s ohledem na věk dětí a provoz zařízení. Tety v bytec 
^oukron í dělí respektují a maximálně j i m ho umožňují. Doposud si nikdo nestěžoval na to, že b>; 
'jyla pQ ' ' 

lOpatřer 
[ybave 

ušována jakákoliv jejich práva, 

í 38) 
iií toalet zámky, které jsou odemykatelné zvenčí, tímto mechanismem ztrácí na účelnosti. 

Rersoná 

13. Sociální pracovnice 

v j z a ř í z e i í máme dvě sociální pracovnice, a ačkoliv kapacita dětí je 28, máme j i ch v současné době 
1^. Z d í vodu nedostatku pečujících osob nemůžeme naplnit kapacitu dětí. V okamžiku naplnění 
kapacity pečujícího personálu můžeme přijmout do stavu děli a poté i sociální pracovnici, která j i ž " 
hy\a vyb 'ána ve výběrovém řízení. 

1 \. Psycholog 

Dřiležitost psychologa je nám známa a považujeme Ji nezbytnou. 

ppa t řen í 40) 
[V součas lé době má zařízení psycholožku. 

15. Tety 

zařízem' by mělo pracovat na 7 bytech 14 pečujících osob. V současné době j ich máme ve stavu 
lio! Vzhl edem k počtu dělí v zařízení máme otevřeno pouze 5 bytů. Od února 2016 hledáme 
prcjstředn ctvím inzerce 4 tety/strýce. 
Pracovní :mlouyy jsou vytvářeny zřizovatelem. 
Pomocná teta pečuje maximálně o čtyři děti. V pondělí, při osobním střídání tel se může výj imečně, 
stá!, že pc dobu předávání služby pečuje krátkodobě o pět dělí. 
Pn|víkenc ové návštěvě FUN Parku měly čtyři tety společně s osmi dobrovolníky pečovat o 15 dětí. 
JeliJíož se tak nestalo a ze zařízení odjely pouze dvě tety, porušily tím pracovní povinnosti. Vše 
iy\í projednáváno na poradě a byly z toho vyvozeny kázeňské tresty (tuto skutečnost zaznamenala 
kontrola z : zápisu z porady). Nejednalo se v tomto případě o nedostatek personálu. 
Rorady o dětech probíhají pravidelně Ix týdně. Není pravda, že na toto není čas. Odborný personál 
osiluaci ď- " ' ' - ' ---'̂  •- - - -
osobě. 
Rřeaávání 
v.ýjimecne 

ptí hovoří denně a každou změnu nebo nově získanou informaci okamžitě sděluje pečující 

služeb probíhá osobně. Proslřednictvím pomocné tety nebo jiné pečující osoby 
pouze po předchozím souhlasu ředitelky zařízení nebo j í pověřené osoby (např. když 

musí tela Adejít z důvodu návštěvy lékaře nebo jiné důležité záležitosti). Písemně se předává vždy 
I . 

Opatření 4 
Ô  zajištění 
dětítv zař íz tm. 
Opatření 42) 

do předávacího protokolu. 

) 
dostatečného počtu tel se snažíme a ty budeme průběžně přijímal dle počtu umístěných 

'řavíidelné porady o dělech děláme, výstupy z nich nebudou sociální pracovnice sdělovat pečující 
.osobě pou; e ústně, ale budou zapisovány do spisové dokumentace dítěte a ty pak následně do 
I H I 

předávacího protokolu na bytě. Na bytě jsou uloženy veškeré písemné materiály k umístěným 
dětem (prj vní titul přijetí, kontakty, rozvrhy hodin, voinočasové aktivity dětí, zdravotní 
dokiunentaí e dítěte apod.), aby v případě potřeby došlo k řádnému předávání informací (např. při 
zástupu apcd.) 

I I 

I I 
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6. Genderový poměr 

^ýchovnou péči v zařízení zajišťují pouze ženy, přestože výběrových řízení se zúčastňují i muži. TÍ 
ale vělš nou nepřijmou nabízenou pozici polé, co zjistí, jaké jsou kladeny na ně požadavky a jak^ 
j | o u j i n nabízené podmínky (buď nezvládají vaření, péči o novorozeňata, popř. j i m nevyhovuje 
platové ohodnocení), 

minulosti jsme měli na pozici psychologa a psychoterapeuta dva muže. 

O^palřen 
Přijmou 
podmínil 

43) 
můžeme do zařízení pouze takovou osobu, která projeví zájem a souhlasí s pracovnírni 

ami. Přijetí mužů se nikterak nebráníme. 

7. Sponzoři 

Lidé z ří d sponzorů jsou pro nás důležití a velmi si vážíme jejich podpory. Zveme je na společné, 
akce v zařízení do společných prostor - herny nebo na zahradu. Byty navštěvují pouze ti sponzoři', 
khi v b ytě dělají řemeslné práce (např. malíři, obkladači, pokladači podlahových krytin apod.). Na 

dí dobrovolníci, kteří děli doučují (jsou prověřeni a je s nimi sepsaná dobrovolnická 
dále pak sludenti na exkurzi, přičemž dbáme na to, aby v rámci exkurze navštívili lý 

se děti nenacházejí (jsou mimo zařízení, ve škole, školce apod.) a praktikanti VOS a VS; 
Ismlouval 

chd 

,b>!i 
se 

Opatření 

íy, kde 
kterýn i je sepsaná smlouva, jsou proškoleni a mají podepsanou mlčenlivost. 

^4) 
jpMty a potažmo dětské pokoje respektujeme jako soukromí dětí, do kler>'ch nechodí ani rodiče či 
j iní zákoi ní zástupci dětí (k tomuto slouží návštěvní místnost). 

. Dobrovolníci 

Dobrovol líci jsou nedílnou součásti našeho zařízení. Mají sepsanou dobrovolnickou smlouvu, jsou; 
pr(|věřeni a proškoleni. Odborný personál se pravidelně s těmito setkává na společných schůzkách. ' 
Ďobrovol lík, který vede v našem zařízení pěvecký kroužek, dává dětem sám na výběr písničky,'', 

i ' ' o ' 

Které chtě í děti zpívat. Do tohoto výběru nezasahujeme a ponecháváme to zcela na jejich vul i . Jsme 
pře^vědčeii , že všude v médiích děli slýchávají stejné nebo obdobné písničky. Naše děti musí být 
vždy sezi amováni s ohledem na svůj věk se svou situací a jejím řešením. Slovo máma, táta,'' 
slýchávají u kamarádů, ve škole a všude v okolí jsou s těmito konfrontovány. 

3) 
ných setkáních s dobrovolníky, v případě potřeby i v setkáních individuálních, sn imi i 
) možných rizicích. Vyhýbat se j i m ale nelze. 

©patření 
f | ř i |společ 
hovoříme 

Touto cestou bych ráda poděkovala za podnětné připomínky, které jsme zakomponovali do naší 
sociální prfice. 
V případě, 
jsme Vás f 

že byste chtěli zaslat další materiály, informace nebo částečně přepracované dokumenty, i , 
ně k dispozici. 

pqzdravclm 
Mgr. Marie Chovanová 

ředitelka zařízení ^ 

FOND O H R O Ž E N Ý C H D Ě T I ! 
ZaftzMl pro dU vyladujid e k i i t t N pom; 
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1 ‘4
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u 7. Sponzofi
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'56 klery’m ije sepsané smlouva,jsou proékoleni a maji podepsanou mléenfivost.

pfiatfeni 44)
LB (y a taimo délské pokoje respektujeme jako soukromi déli, do klerj'ch nechodi ani rodiée (“:i“
.jin' zékm m' zéslupci déu’ (k lomulo slouii névfitévni mistnosl).

18. Dobrovolm’ci

, . . . ., . , ., . ., . . L. .Dobrovol non JSOU nedllnou soucasu naseho zanzcm. Maj! sepsanou dobrovolmckou smlouvu: JSOU} '
Prqvéfcni
Dobrovol

ll 1. .socmlm p1

jsnu

klere chteqz den Zpal. Do lohoto vyberu nczasalugeme a ponechavame Io zcela na JCJlCh Vllll. Jsme .
ercgsvedce n, 7.6 vsude v mednch deu slychavajl SIEJI'IC nebo obdobne plsmcky. Nase deu mus: byt‘
\éiqy seznamovz’mi sohledem na svi’lj vék se svou siluaci a jejim Feéenim. Slovo mama, léla,‘l'
slljwhévaji u kamarédfi, ve Skole a véude v okoli jsou s témilo konfronlovény.

@p llfeni 45)
[iii spoleénych selkénich sdobrovolniky, vpi‘ipadé polfeby i vselkz’mich individuélnich, s nimiz.
liovofime I) moinj'ch rizicich. Vyhybal Sejim ale nelze.

Tonto ccs

Vfl p‘ipadé= :Ze bysle chléli zaslat daléi materially, informace nebo éésleéné pfepracované dokumemyg I.
Vzis plné‘: k diSpozici.

S .po zdravcm

a profikoleni. Odborny personal 50 pravidclné s lémilo selkz’wé na spoleénjrch schflzkéch.;‘ '
1ik, klery vcde v naéem zah'zeni pévecky krouiek: dz’wé détcm szim na vybér pisniékyfl!

l[ou bych réda podékovala za podnémé pfipominky, kIeré jsme zakomponovali do naé' 'I.
“we.

|

Mgr. Marie Chovanové 1* '
feditelka zaFizeni
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