Poslání a cíle
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Poslání „Zařízení“ spočívá v zajištění okamžité, krizové, krátkodobé pomoci ohroženému dítěti,
spočívající v plném přímém zaopatření do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno definitivní řešení.
Cílovou skupinou jsou děti, včetně dětí se zdravotním postižením, od 0 – 18 let věku.
„Zařízení“ poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život
nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, nebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku, jde-li o dítě
tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci,
kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.
Širší cílovou skupinou jsou ale všechny děti. Pokud jakékoliv dítě požádá o „ochranu svého života a
dalších svých práv“ (byť tato pomoc může spočívat například pouze ve zprostředkování informace
orgánu sociálně-právní ochrany), má „Zařízení“ povinnost poskytnout dítěti odpovídající pomoc.
Cílovou skupinou „Zařízení“ jsou sekundárně také rodiče dítěte umístěného v „Zařízení“ nebo jiné
osoby odpovědné za jeho výchovu. „Zařízení“ je povinno spolupracovat s rodinou dítěte, poskytnout jí
pomoc a podporu s cílem co nejrychlejšího návratu dítěte zpět do rodinného prostředí.
Ochrana a pomoc dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v
zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením a v psychologické a jiné potřebné péči, provoz je
zabezpečen nepřetržitou službou. „Zařízení“ je rodinného typu, a situace dítěte je řešena vždy
individuálně, vždy s ohledem na nejlepší zájem a blaho dítěte.

NĚKDY SE STANE , ŽE NEMŮŽU BÝT NĚJAKOU DOBU DOMA , TŘEBA JSOU RODIČE NEMOCNÍ, JE POTŘEBA
DOMA NĚCO OPRAVIT NEBO ZMĚNIT , ABYCH TAM BYL ZASE RÁD A BYLO MNĚ TAM DOBŘE .

Cíle činnosti „Zařízení“ jsou především:
 zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte;
 získání náhledu rodiny na problematickou situaci a zvýšení motivace rodiny k řešení situace;
 zlepšení komunikace mezi rodiči, mezi dítětem a rodičem a dosažení zlepšení rodinných vztahů;
 zlepšení rodičovských dovedností;
 zlepšení školních výsledků, docházky dítěte, podpora dětí ve smysluplném využívání volného času;
 předejití umístění dítěte do ústavního zařízení;
 zlepšení podmínek v rodině pro možný návrat dítěte umístěného mimo vlastní rodinu zpátky
domů;



pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s OSPOD hledání nejlepšího možného
řešení pro toto dítě (tj. prioritně náhradní rodinná péče).

Naplňování výše uvedených cílů je sledováno prostřednictvím posouzení vyplněného formuláře
„Informace k vyhodnocení situace dítěte“, který mapuje současnou situaci a stav dítěte a rodiny.
Vyhodnocována je i vstupní a výstupní komplexní diagnostika dítěte (oblast zdravotní, psychologická,
pedagogická aj.). Stejně tak jsou pro tyto účely využívány i záznamy zaměstnanců ze spolupráce s
dítětem a rodinou, průběžný popis a hodnocení stavu dítěte a rodiny včetně zaznamenaných zpětných
vazeb ze strany dítěte a rodiny.
KDYŽ SE NĚCO TAKOVÉHO STANE , RODIČE NEBO „TETA “ MĚ ZAVEDOU DO „ZAŘÍZENÍ “, KDE BUDU ŽÍT
NĚJAKOU DOBU SKORO JAKO DOMA , I KDYŽ NEBUDU DOMA . B UDU CHODIT DÁL DO ŠKOLY , BUDU SI
HRÁT SE SVÝMI KAMARÁDY , BUDU CHODIT DO KROUŽKŮ , KTERÉ MÁM RÁD, A NEPŘESTANU SE VÍDAT
S RODIČI . V „Z AŘÍZENÍ “ BUDU MÍT KAMARÁDY , ALE KDYŽ NEBUDU CHTÍT, BUDU MÍT SVÉ MÍSTO , KDE
BUDU MOCT MÍT SVÉ SOUKROMÍ A KLID . DO TAKOVÉHO „Z AŘÍZENÍ “ MŮŽU PŘIJÍT , KDYŽ SI MYSLÍM , ŽE BYCH CHTĚL A
POTŘEBOVAL, I JÁ SÁM . AŽ BUDE DOMA ZASE VŠECHNO V POŘÁDKU A BUDU TAM MOCI BÝT RÁD A SPOKOJENÝ , PŮJDU ZASE
DOMŮ .

„Zařízení“ se zaměřuje také na práci s celou rodinou, jejíž děti jsou ohrožené v důsledku
nevyhovujícího rodinného a sociálního prostředí. Jako nejdůležitější cíl práce s rodinou je vnímán
opětovný návrat dítěte do rodinného prostředí.

V „Z AŘÍZENÍ “ TAKÉ RÁDI PORADÍ A POMŮŽOU MAMINCE , TATÍNKOVI I DALŠÍM PŘÍBUZNÝM SE
VŠEMI POTŘEBNÝMI VĚCMI , ABYCH MOHL BÝT ZASE CO NEJDŘÍVE DOMA .

Stěžejní zásady činnosti „Zařízení“:
Předním hlediskem je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a
dětí na rodičovskou výchovu a péči, přičemž se přihlíží k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.

Podrobněji hlavní zásady:


respektování lidských práv, základních svobod a lidské důstojnosti



zaměstnanci postupují v souladu s Etickým kodexem zaměstnanců
zaměstnanci naslouchají dětem a respektují jejich názor, respektují právo na
soukromí,








zaměstnanci za všech okolností chrání důstojnost dítěte
spolupráce s dítětem v „Zařízení“ je postavena na principu partnerství
zaměstnanci vždy dodržují nehodnotící postoj k dětem a rodičům
potřeby dítěte jsou vždy na prvním místě

výkon sociálně- právní ochrany dle individuálních zájmů, práv a potřeb dítěte
 u každého dítěte, podle jeho individuálních potřeb, a v úzké spolupráci s dítětem a
s jeho rodinou zaměstnanci především zajišťují:
- ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
- ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
- pomoc rodině, směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, vedení rodiny k
aktivnímu a samostatnému řešení situace
- vnímání dítěte a rodiny jako celku a využívání komplexního přístupu v práci s
dítětem a rodinou včetně širšího sociálního prostředí aj.
- zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě
- postupy vždy ve spolupráci s dítětem a jeho rodinou, respektují se v maximální
míře jejich přání a požadavky, schopnosti a potřeby
 stabilizace situace ohroženého dítěte a návrat do rodinného prostředí
 práce zaměstnanců s dítětem je motivována hlavním cílem (vizí), tedy tím, aby byla v
co nejkratší době vyřešena situace dítěte, a to v souladu s jeho nejlepším zájmem.

