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ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
OPAVA
A
HAVÍŘOV
Předmět činnosti (cílová skupina):
Dětské centrum Čtyřlístek v režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
poskytuje nepřetržitě ochranu a pomoc dětem ve věku od 0 do 18 let na pracovišti
v Opavě a na pracovišti v Havířově. Jedná se především o děti, které se ocitly
bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy nebo příznivý vývoj vážně ohroženy. Dále
jde o děti bez péče přiměřené jejich věku, děti tělesně nebo duševně týrané
nebo zneužívané, děti, které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným
způsobem ohrožena jejich základní práva.
Ochrana a pomoc takovýmto dětem spočívá v uspokojování základních životních
potřeb, v zajištění zdravotních služeb, psychologické nebo jiné nutné péče.
Komplexní péče je dětem poskytována jen po nejnutnější dobu a délka pobytu dítěte
v zařízení je časově omezena dle iniciačního podkladu pro umístění. Zařízení
poskytuje poradenství dítěti, rodině, osobám odpovědným za výchovu dítěte,
spolupracuje s rodinou dítěte a poskytuje této rodině pomoc při vyřizování
a zajišťování záležitostí dítěte a při nácviku a upevňování rodičovských kompetencí.
Kapacita zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na pracovišti v Opavě čítá
8 míst, na pracovišti v Havířově čítá 12 míst. Určená kapacita může být překročena
pouze za předpokladu, že do zařízení bude přijata vícečlenná sourozenecká skupina.
Motto:

Každé dítě si zaslouží šanci.

Poslání:

Zajistit dítěti dočasný pobyt v bezpečném a podnětném prostředí, které
povede k harmonickému rozvoji jeho osobnosti. Po celou dobu
spolupracovat s rodinou dítěte a aktivně jí nabízet možnosti spolupráce
při řešení situace tak, aby byla schopna se osamostatnit v maximální
míře svých možností.

Pobyt dítěte chápeme jako přechodný, do doby vyřešení situace, pro kterou bylo dítě
přijato. Sociální pracovnice proto aktivně spolupracuje s orgány činnými v sociálněprávním řízení. Prvotní je návrat dítěte do vlastní rodiny. Pokud ten není možný,
aktivně se podílí na předání dítěte do náhradní rodinné péče. Rodině dítěte
poskytujeme odbornou pomoc s ohledem na nejlepší zájem dítěte.
Cíle:
Obecné cíle pro práci s dětmi jsou:
 Zajistit dítěti základní biologické potřeby – ubytování, strava, adekvátní péče,
emoční podpora.
 Zlepšit psychický a fyzický stav dítěte.
 Rozvíjet potenciál dítěte ve všech složkách jeho osobnosti ve spolupráci
s týmem odborníků – psycholog, pedagog,... (podpora sociálních dovedností,
výchovně-vzdělávacích aktivit, samostatnosti).
Motto, poslání, cíle, zásady činnosti 15-05-2020

 Podporovat školní úspěšnost dítěte, docházku a smysluplné využívání
volného času dítěte.
 Komunikovat s rodiči/osobami odpovědnými za výchovu, zlepšovat rodičovské
dovednosti - „doprovázení rodiny - práce s rodinou dítěte přijatého
do ZDVOP“.
 Podporovat návrat dítěte do vlastní rodiny v souladu s postupy OSPOD.
 Nemá-li dítě možnost návratu do své biologické rodiny, podílet
se na zprostředkování náhradní rodinné péče, případně poskytnout pomoc
rodině při přijetí dítěte.
Dílčí cíle pro práci s dětmi:
 Nastavit systém participace dítěte na průběhu sociálně-právní ochrany.
 Dodržovat práva dětí, informovanost dítěte, dostatečné soukromí dítěte.
 Nastavit systém výchovného hodnocení dítěte.
ZÁSADY ČINNOSTI:
Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana
rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči.
Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte.
V provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou respektovány tyto
zásady:
 dodržování práv dětí, zejména práva na individuální přístup a dostatek
soukromí;
 jednání otevřeného ve vztahu k dětem a jejich rodinám, mezi zaměstnanci,
směrem k veřejnosti;
 zohledňování individuálních potřeb dětí;
 včasného a dostatečného informování dětí i rodin nebo osob blízkých
o důležitých skutečnostech;
 naslouchání přáním dětí a jejich rodin nebo osob blízkých;
 zapojování dětí do rozhodování o svém životě;
 společného umísťování sourozenců a podporování sourozeneckých vazeb;
 podporování vztahů se sourozenci, kteří nejsou společně umístění v zařízení
(korespondence, sociální sítě, telefonáty, osobní návštěvy);
 podporování vztahů v biologické rodině dítěte, případně hledání řešení
prostřednictvím náhradní rodinné péče;
 předávání aktuálních informací veřejnosti prostřednictvím webových stránek:
www.dcctyrlistek.cz a letáků.
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