
 

 

 

 

  

 

Láskyplný domov pro každé dítě 

STANDARD 1 

Cíle a způsoby činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

 

a) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, 

cílovou skupinu a zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou dětem, jejich rodičům nebo 

jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte a dalším osobám příbuzným nebo dítěti blízkým. 

 

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

Posláním zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko II (dále jen SOS Sluníčko II) je 

zajištění okamžité, krizové pomoci dětem, které se ocitly v krizi a v ohrožení a nemohou z různých 

důvodů setrvat ve své rodině. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních 

životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné 

nutné péči. SOS Sluníčko II poskytuje odbornou péči také rodinám těchto dětí, a to v souladu se 

Zákonem o sociálně právní ochraně dětí a s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Podrobný popis 

poskytovaných služeb je uveden v metodice zařízení.  

 

SOS SLUNÍČKO II POSKYTUJE SLUŽBY DĚTEM 

• které se ocitly bez jakékoliv péče 

• jejichž život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy 

• které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku 

• které jsou tělesně nebo duševně týrané, zneužívané nebo zanedbávané  

• které se ocitly v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní 

práva 

• které samo požádá SOS Sluníčko II o ochranu svého života a dalších svých práv  

 

PŘI PRÁCI S DĚTMI SE ŘÍDÍME TĚMITO ZÁSADAMI 

• individuální přístup a respekt 

• svoboda v rozhodování 

• právo na soukromí 

• jasná a srozumitelná pravidla 
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• bezpečí – rozvíjení a zachování důvěry 

SOS Sluníčko II zajišťuje okamžitou, krizovou, krátkodobou pomoc pro ohrožené děti prostřednictvím 

zaopatření a odborných služeb do doby, dokud nebude pro dítě nalezeno řešení dlouhodobějšího 

charakteru. 

 

CÍLE ČINNOSTI SOS SLUNÍČKO II JSOU 

• zlepšení psychického a fyzického stavu dítěte, orientace dítěte v jeho aktuální životní situaci i 

perspektivě   

• zlepšení školních výsledků, docházky dítěte do školy, podpora dětí ve smysluplném trávení 

volného času 

• získání náhledu rodiny na problematickou situaci a zvýšení motivace rodiny k jejímu řešení 

• zlepšení komunikace mezi rodiči, mezi dítětem a rodičem a dosažení zlepšení rodinných vztahů 

• zlepšení rodičovských dovedností /rodičovských kompetencí 

• zlepšení podmínek rodiny pro možný návrat dítěte zpět domů 

• předcházení umístění dítěte do ústavního zařízení 

• pokud návrat dítěte do rodiny není možný, ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany 

dětí na základě Individuálního plánu ochrany dítěte hledání nejlepšího možného řešení každého 

dítěte (tj. prioritně náhradní rodinná péče) 

 

Naplňování výše uvedených cílů je realizováno a sledováno prostřednictvím vstupního, průběžného a 

závěrečného vyhodnocení potřeb dítěte a rodiny, které je zapracováno do Individuálního plánu ochrany 

dítěte SOS Sluníčko II (dále jen IPOD – SOS).   

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

• děti ve věku 0 -18 let 

 

SOS SLUNÍČKO II MŮŽE ODMÍTNOUT UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE POUZE 

• z kapacitních důvodů 

• z důvodů nutnosti poskytování specifické péče nebo podmínek, které nelze dítěti v SOS 

Sluníčko II zabezpečit 

• z důvodů střetu zájmu, který nelze vyřešit organizačními změnami ve způsobu poskytování 

péče o dítě (viz Standard č. 2) 
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• z důvodu nesplnění důvodnosti umístění dítěte dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

v případě žádosti zákonného zástupce (osoby, která o dítě pečuje).1 

 

Ve všech těchto případech poskytne sociální pracovník SOS Sluníčko II dítěti nebo jeho zákonnému 

zástupci základní odborné poradenství a odkáže je na jinou organizaci, která jim může být v dané situaci 

nápomocná.  Konkrétní definování cílové skupiny a postupů pro přijetí, odmítnutí nebo ukončení 

spolupráce jsou v metodice zařízení.   

 

Seznam činností 

SOS Sluníčko II zajišťuje/zabezpečuje dítěti: 

• ubytování, stravování a ošacení, 

• odbornou podporu a péči prostřednictvím sociálního pracovníka, psychologa,   

• externí spolupráci dalších odborníků podle aktuální potřeby, 

• pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy, 

• podmínky pro jeho zájmovou činnost,  

• další potřebné služby, včetně zdravotních, psychoterapeutických, služeb krizové intervence, a 

dalších dle individuální potřeby,  

• poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte, směřující 

k obnovení interpersonálních vztahů v rodině, 

• spolupráci s rodinou dítěte a poskytování pomoci při vyřizování a zajišťování záležitostí 

týkajících se dítěte (terapie, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná 

osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, případně jeho 

návrat zpět domů, atd.). 

 

Zřizovatel SOS Sluníčko II – SOS dětské vesničky, z.s. (dále jen SOS dětské vesničky) má vydané 

na následující pověření a registrace: 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
• SOS PŘÍSTAV – Pěstounská péče v SOS dětských vesničkách v Brně, Chvalčově a Karlových 

Varech 

o odborné vzdělávání  

                                                      
1 Dle metodického pokynu MPSV 2013/56052-211/1 
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o odlehčovací služby  

o psychologická a další odborná podpora 

o pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítěte 

o možnost vstupu dětí opouštějících náhradní rodinnou péči do programů následné péče (SOS 

Kotva) 

 

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti: 

– SOS dětská vesnička Karlovy Vary, Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary – Doubí 

– SOS dětská vesnička Brno, Borůvkova 11, 621 00 Brno – Medlánky 

– SOS dětská vesnička Chvalčov, U vesničky 696, 768 72 Chvalčov 

 

SOS KAJUTA – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

– Přerovská 1634, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Registrované sociální služby 

• SOS KOMPAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Karlovy Vary, Přerov, Brno, 

Praha) 

• SOS KOTVA – Dům na půl cesty (Brno) 

 

SOS KOMPAS: 

– Žerotínovo nám. 163/12, 750 02 Přerov 

– Borůvková 9, 621 00 Brno – Medlánky 

– Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary 

- Strakonická 78, 159 00 , Praha - Lahovice 

 

SOS KOTVA: 

– Borůvková 551/11, 621 00 Brno - Medlánky  

 

Další informace o celkové činnosti SOS dětských vesniček nalezneme: 

– Webové stránky – www.sos-vesnicky.cz 

– Brožurky, letáky, informační materiály 
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– Nástěnka v prostorách organizace 

– Sociální sítě (facebook), mediální kampaně, tiskové konference 

 

b) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má písemně zpracovány pracovní postupy 

a metodiky zaručující dítěti pomoc a ochranu s cílem stabilizovat jeho situaci a navrátit jej do 

rodinného prostředí. Pracovní postupy a metodiky obsahují zejména způsoby práce s ohroženým 

dítětem a jeho rodinou, postup při vedení rozhovoru s dítětem a pro vyhodnocování potřeb dítěte. 

 

Poskytovatel služeb SOS Sluníčko II má vytvořenu komplexní metodiku zařízení, která upravuje 

pracovní postupy pro práci s dětmi, jejich zákonnými zástupci, OSPOD a dalšími spolupracujícími 

institucemi.  

 

Přílohy: Rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

 

Zpracoval/a:   30. 10. 2016 Bc. Dominika Lamperová, DiS.  

Bc. Lenka Ságnerová, DiS 

Schválil/la: Mgr. Dagmar Roučková 

Aktualizace:   15. 4. 2017  

 

 

  


