Standard č. 1 – Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
1a

Definování poslání, cíle, cílové skupiny, zásady činnosti

Rozsah pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Organizace je pověřenou osobou k výkonu sociálně právní ochrany na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 03. 01. 2020 čj. 166232/2019/KUSK, právní
moc 21. 01. 2020.
Rozsah pověření obsahuje následující činnosti:
 Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b;
 Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba
uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a
sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je
pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Poslání organizace
 Poskytování odborného doprovázení a ochrany dětem v pěstounských rodinách, do
jejichž péče byly svěřeny, v souladu s nejlepším zájmem a blahem dítěte, s ohledem
na jeho individuální potřeby a s ohledem na možný návrat do vlastní biologické
rodiny.
 Naplňování nejlepšího zájmu dítěte prostřednictvím odborného doprovázení
pěstounských rodin.
Cíl organizace
 Dobrá adaptace dítěte v náhradní rodině a pobyt v ní bez potíží, všestranný rozvoj jeho
osobnosti po stránce tělesné i dušení.
 Návrat dítěte do vlastní biologické rodiny, pokud je to možné, bezpečné a v nejlepším
zájmu dítěte.
 Podpora osob pečujících a osob v evidenci v přijetí a dodržování zásad zdravého
životního stylu tak, aby nedocházelo k jejich fyzickému a psychickému přetížení.
Cílové skupiny
 děti svěřené do pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu;každé
dítě, které požádá o ochranu svého života a svých práv;
 osoby pečující a osoby v evidenci, které uzavřely s organizací Dohodu o výkonu
pěstounské péče
 rodiče dětí, které žijí mimo biologickou rodinu, kdy je v zájmu dětí udržovat
kontakty s původním sociálním prostředím;
Doprovázení osoby pečující/v evidenci spočívá při péči o svěřené dítě ve sledování a
monitorování jeho potřeb a poskytování poradenství minimálně v rozsahu:
 při řešení sociálních nebo psychických problémů,
 při řešení problémů souvisejících s péčí o dítě, zdravím dítěte a s výchovou dítěte,








v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte na
budoucí povolání
v oblasti nabídky kulturní, sportovní a jiné zájmové činnosti svěřeného dítěte,
v období po přijetí dítěte do rodiny osoby pečující nebo osoby v evidenci,
v období návratu svěřeného dítěte do původní rodiny,
při jednání s rodiči nebo jinými osobami blízkými dítěti a při udržování a rozvíjení
kontaktů dítěte s rodiči nebo jinými osobami blízkými,
při doplňování jejich odborných znalostí a dovedností.

v dalších oblastech poradenství zprostředkuje, např. prostřednictvím obce s rozšířenou
působností nebo krajským úřadem
 při zabezpečení péče o dítě se zdravotním postižením,
 v oblasti vzdělávání dítěte, při výběru a hodnocení možností další přípravy dítěte na
budoucí povolání a při výběru vhodného zaměstnání
 při uplatňování nároků osoby pečující nebo osoby v evidenci a svěřeného dítěte v
oblasti nemocenského pojištění, důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti a
podpory při rekvalifikaci, státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi,
dávek pro osoby se zdravotním postižením, veřejného zdravotního pojištění a při
uplatňování jiných nároků a pohledávek,
 při využívání sociálních služeb,
 při přípravě svěřeného dítěte na odchod z náhradní rodinné péče a při zabezpečení
bydlení pro svěřené dítě odcházející z náhradní rodinné péče, při poskytování pomoci
dítěti při vyřizování úředních záležitostí, hledání zaměstnání, při hospodaření s
finančními prostředky a řešení dalších otázek spojených se vstupem dítěte do
samostatného života,
Organizace zajišťuje tyto činnosti
 respitní péče - trvalá nebo dočasná pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě;
a) krátkodobá péče
1. po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou
nebo při ošetřování osoby blízké,
2. při narození dítěte,
3. při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
4. při úmrtí osoby blízké,
b) celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň
14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let,
 zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň
jednou za 6 měsíců,
 zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po
sobě jdoucích
 pomoc při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při
zajištění asistence při tomto styku,
 v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte udržování, rozvíjení a prohlubování
sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s
dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.
Na základě oprávnění vyplývajícího ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti čj. N
220/2012 z 04. 05. 2012 včetně dodatků čj. N 415/2018 z 05. 06. 2018 a čj. N 636/2018 z 16.
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08. 2018 vykonává tyto činnosti i nad rámec pověření k výkonu sociálně-právní ochrany např.
pořádáním vzdělávacích programů, besed pro rodiče a mimoškolní vzdělávací a výchovnou,
osvětovou i publikační činností.
Zásady práce
 komplexnost – péče poskytovaná dítěti i osobě pečující/v evidenci, případně dalším
zúčastněným osobám;
 interdisciplinarita – je založena na spolupráci odborníků;
 individuální přístup k dítěti - vychází z individuálně určených potřeb dítěte;
 dodržování práv dětí (Úmluva o právech dítěte a další související právní úpravy a
dokumenty);
 dodržování lidských práv a základních svobod osob;
 podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování;
 dobrovolnost.
Příklad metod sociální práce s rodinou a dětmi:
 odborné výchovné a rodinné poradenství,
 psychologické a speciálně-pedagogické poradenství,
 terapeutické programy,
 vzdělávací a společné volnočasové aktivity posilující vzájemné vztahy mezi dětmi a
pečujícími osobami
 navrhování vhodných výchovných postupů
 průběžné vzdělávání osob pečujících/osob v evidenci v souladu s jejich vlastními
potřebami a potřebami svěřených dětí
 podpora zlepšování školní úspěšnosti, vztahů s ostatními dětmi v rodině, dalšími
vrstevníky, podpora vytváření zdravého životního stylu, profesní orientace
 podpora uzdravování dětí se syndromem CAN a dalšími traumatickými zkušenostmi
z předchozí péče prostřednictvím odborného poradenství
Maximální počet doprovázených pěstounských rodin/osob v evidenci pro organizaci: 20
Zveřejnění poslání, cílů, cílové skupiny, zásad činnosti a seznamu činností vykonávaných na
základě pověření:
a) webové stránky organizace: www.orlicekprednichlum.cz (viz Náhradní rodinná péče)
b) leták organizace
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