
 

 

 

 

  

 
Láskyplný domov pro každé dítě 

STANDARD 9 

Pracovní postupy pověřené osoby 

 

a) Pověřená osoba má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky zaručující řádný a 

odborný výkon činností realizovaných na základě pověření po celou dobu platnosti pověření. 

Tyto postupy a metodiky pověřená osoba zpracovává pro práci s cílovými skupinami.  

 

1. Pracovní postup – zprostředkování psychologické, terapeutické, jiné odborné pomoci 

Osoby pečující mají dle zákona právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné 

odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců. SOS dětská vesnička Brno (dále jen „SOS DV Brno“) 

externě spolupracuje s dvěma psychology, kteří zajišťují psychologickou péči pro osoby pečující a jim 

svěřené děti. Dva psychologové (muž a žena), mají mezi sebe rozděleny rodiny žijící v SOS DV Brno 

rovnoměrně a každý tak spolupracuje s daným počtem rodin, toto rozdělení je dáno historicky. Nové 

rodiny rozdělují klíčové pracovnice programu SOS Přístav na společné poradě. Vedoucí sociální 

pracovnice programu SOS Přístav eviduje počty psychologických intervencí s jednotlivými 

psychology a má tak přehled o jejich vytíženosti. 

Objednávka psychologa: 

o klíčová pracovnice doporučí s ohledem na získané informace o rodině konzultace 

s psychologem. S rodinou tuto možnost prodiskutuje a zjistí, zda o tuto službu rodina stojí, 

v případě, že ano, klíčová pracovnice kontaktuje psychologa zpravidla e-mailem (lze i 

telefonicky, případně osobně), sdělí mu informace o rodině a zakázku, která pro psychologa 

plyne, předá kontakt na rodinu. Psycholog rodinu kontaktuje, domluví si schůzku a dále 

pracuje s rodinou. Klíčovou pracovnici průběžně informuje o spolupráci s rodinou – v obecné 

rovině, v případě výskytu závažných problémů je rodina informována o tom, že tyto 

skutečnosti psycholog předává klíčové pracovnici. 

o o spolupráci s psychologem může požádat i osoba pečující, v takovém případě svůj požadavek 

sdělí klíčové pracovnici zpravidla e-mailem, či osobně a ta zajistí předání požadavku 

psychologovi. Dále je postup stejný. 

Klíčová pracovnice eviduje psychologické konzultace u jednotlivých rodin. Rodinám jsou standardně 

poskytovány služby psychologů v maximální časové dotaci 7 hodin/6 měsíců, následné poskytování 

služby se řeší po dohodě s klienty dle dalších individuálních potřeb a možností. 
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1x měsíčně probíhá společná porada psychologů, klíčových pracovnic, vedoucí sociální pracovnice 

programu, sociálního pedagoga a regionální ředitelky pro Jihomoravský kraj, na kterých si předávají 

informace o jednotlivých rodinách, o postupech spolupráce, plánování vzdělávání, atd. 

V případě, že by rodina chtěla využít služeb dalších odborníků v oblasti náhradní rodinné péče, či jiné 

oblasti, je klíčová pracovnice nápomocná k vyhledání takového kontaktu, případně jeho 

zprostředkování. Rodinu informuje o návazných službách, možnostech čerpání sociálních dávek, 

grantů z různých nadačních fondů, atd. O možnostech využívání volnočasových aktivit a dalších 

pedagogických akcí informuje jednotlivé rodiny sociální pedagog, viz níže. 

 

2. Pracovní postup – spolupráce rodiny a sociálního pedagoga 

Sociální pedagog má na starosti oblast volnočasových aktivit. Tyto aktivity buď zprostředkováváme, 

nebo organizujeme. V případě zprostředkování těchto aktivit pedagog informace rozesílá na e-mailové 

adresy všech osob pečujících, se kterými spolupracujeme. Osoby pečující pak mají možnost nabídek 

využít, či ne. 

Organizace volnočasových aktivit pro děti zahrnuje dvě roviny – pravidelné volnočasové aktivity – 

kroužky, nepravidelné volnočasové aktivity – jednorázové akce. 

Pravidelné volnočasové aktivity zajišťujeme v podobě několika kroužků v prostorách SOS DV Brno– 

např. výtvarný kroužek, PC kroužek, dramatický kroužek, sportovní kroužek apod.  Rozpisy 

jednotlivých kroužků jsou k dispozici na nástěnce v administrativní budově, nebo u sociálního 

pedagoga. 

V případě jednorázových akcí sociální pedagog rozesílá informace elektronickou poštou s uvedením 

popisu akce, času a místa konání, zajištění doprovodu a dalších potřebných informací. 

Sociální pedagog na požádání také zprostředkovává doučování dětí. Služba je zajišťována zpravidla 

studenty SŠ, VŠ, kteří se kontaktují přímo s osobami pečujícími a docházejí do rodin, kde tuto službu 

poskytují. Případně je k dispozici také sociální pedagog. 

Ve spolupráci s dalšími organizacemi, případně vlastními silami, organizujeme či zajišťujeme také 

vzdělávací aktivity a besedy pro děti zaměřené na témata výchovných, sociálních a dalších problémů – 

např. domácí násilí, šikana, závislosti, chování na internetu, apod. 

 

3. Pracovní postup – zajištění péče o dítě 

 

Vždy ke konci kalendářního roku SOS DV Brno sestavuje nabídku variant dlouhodobé péče o dítě. 

Z této nabídky mají osoby pečující možnost zvolit jednu, která jim nejvíce vyhovuje. Na změně 
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zvolené varianty se lze v odůvodněných případech individuálně domluvit s vedoucí sociální 

pracovnicí služby SOS Přístav. 

 

Osobám pečujícím nabízíme následující možnosti: 

 

a) Čerpání péče průběžně během celého roku – využití služeb rodinných asistentek. 

b) Využití finančního příspěvku ze strany SOS DV Brno na zajištění pobytových aktivit pro děti 

dle vlastního výběru nebo na zajištění hlídání dětí jinými osobami či subjekty. 

c) Využití nabídky pobytových aktivit pořádaných ze strany SOS DV Brno. 

 

a) Čerpání péče průběžně během celého roku – využití služeb rodinných asistentek  

SOS DV Brno pro pěstounské rodiny zajišťuje v rámci péče o dítě hlídání dětí prostřednictvím svých 

zaměstnankyň, rodinných asistentek. Rodinné asistentky mohou v rodině vykonávat službu 

krátkodobou (v řádu několika hodin), i dlouhodobou (v řádu několika dní – kdy se zaměstnankyně 

střídají s ohledem na maximální délku pracovní doby danou dle zákoníku práce). Péči o dítě mohou 

rodiny využít v případech daných zákonem o sociálně právní ochraně dětí: 

Osoby pečující mají právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o 

svěřené dítě, tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče 

- Po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznaná dočasně práce neschopnou nebo 

při ošetřování člena rodiny nebo při ošetřování osoby blízké, 

- Při narození dítěte, 

- Při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, 

- Při úmrtí osoby blízké. 

Osoba pečující má právo na poskytnutí pomoci se zajištěním 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 2 let. 

Při zajišťování služeb rodinných asistentek se řídíme následujícími pravidly: 

 

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RODINNÝCH ASISTENTEK  

1. Osoba pečující (žadatel o péči) požádá o službu rodinné asistentky nejpozději do 25. dne 

měsíce na měsíc následující. V odůvodnitelných případech (lékař, nemoc, řešení neodkladné 

záležitosti), může požádat i mimo stanovený termín. Žádost se předkládá na formuláři 

zaslaném e-mailem sociální pracovnici, příp. je možné donést ve fyzické podobě. Všechny 
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žádosti musí být odůvodněné s uvedením přesného dne, času a místa poskytnutí služby a jmen 

dětí, které bude rodinná asistentka přebírat do péče. 

2. Po posouzení důvodnosti požadavků a rozdělení služeb mezi rodinné asistentky dostane osoba 

pečující od vedoucí sociální pracovnice elektronickou zprávu s uvedením služeb, které budou 

v rámci daného měsíce zabezpečeny ze strany SOS DV Brno (poskytovatel služby). Součástí 

informace o poskytnuté službě je termín a místo výkonu služby, jméno rodinné asistentky 

s uvedeným telefonním číslem. 

3. V případě změn, rušení či přesunu služeb ze strany osoby pečující, o těchto skutečnostech 

žadatel neprodleně informuje vedoucí sociální pracovnici, která, pokud je to možné, 

navrženou službu upraví. SOS DV Brno si vyhrazuje právo v případě vyčerpání pracovního 

fondu rodinných asistentek službu neposkytnout.  

4. O změnách v poskytování služeb ze strany poskytovatele neprodleně informuje žadatele 

sociální pracovnice, která dohodne s žadatelem náhradní řešení. 

5. Ve sjednaný den a hodinu se rodinná asistentka hlásí na dohodnuté adrese. Děti, popř. 

domácnost přebírá a/nebo odevzdává  za přítomnosti osoby pečující. O všech aktivitách, které 

by se měly za dobu služby rodinné asistentky konat, osoba pečující informuje písemně, 

popřípadě i ústně, rodinnou asistentku při zahájení služby. Tato písemná informace bude 

přiložena ke Zprávě o průběhu péče, kterou osoba pečující a rodinná asistentka společně 

vyplní při zahájení a ukončení služby. 

6. Zodpovědnost rodinné asistentky za dítě začíná momentem fyzické přítomnosti dítěte v místě 

výkonu péče. 

7. Rodinná asistentka je oprávněna v zájmu převzetí zodpovědnosti za zdraví a bezpečnost dítěte 

rozhodovat o tom, kde se bude dítě v průběhu její služby pohybovat. Pokud dítě jejích pokynů 

neuposlechne, neprodleně oznámí tuto skutečnost osobě pečující a situaci zaznamená do 

Zprávy o průběhu péče. 

8. Osoba pečující je povinna zajistit kopii průkazu zdravotní pojišťovny každého dítěte, které 

bude předáno do péče, a seznámit rodinnou asistentku s místem jejího uložení. 

9. Osoba pečující je povinna předat rodinné asistentce telefonní číslo, na kterém bude v době 

výkonu péče v případě potřeby k zastižení. 

10. Primární náplní práce rodinné asistentky je osobní péče o děti svěřené do pěstounské péče 

v době nepřítomnosti osoby pečující. V případě potřeby je možné požadovat např. napsání 

úkolů s dětmi, příprava tašky do školy, doprovod dětí do kroužku, ze školy, aj.  



 

 
5 / 12  Láskyplný domov pro každé dítě 

11. Náplní práce rodinné asistentky není úklid domácnosti, vaření, praní, žehlení, či další běžné 

domácí práce. V případě delší nepřítomnosti osoby pečující v domácnosti se lze na výše 

uvedených úkonech domluvit, toto je nutno specifikovat v písemné podobě (viz bod č. 5). 

Pokud osoba pečující požaduje v případě delší nepřítomnosti např. uvaření večeře – zajistí 

suroviny, případně rodinné asistentce předá finanční obnos, který použije na nákup surovin. 

Tento obnos rodinná asistentka při ukončení služby s osobou pečující vyúčtuje na základě 

účetních dokladů a zaznamená do Zprávy o průběhu péče. 

12. Při předání dětí zpět osobě pečující a ukončení služby podá rodinná asistentka osobě pečující 

informace o průběhu služby, aktivitách dětí, nestandardních situacích, či dalších 

skutečnostech, které považuje za důležité sdělit, v písemné, případně ústní, podobě (Zpráva o 

průběhu péče). 

13. Nejpozději do tří dnů po ukončení služby je rodinná asistentka povinna předat sociální 

pracovnici vyplněný dokument Zpráva o průběhu péče (součást dokumentu Objednávka péče 

– viz Přílohy). 

 

b) Využití finančního příspěvku ze strany SOS DV Brno na zajištění pobytových aktivit pro 

děti dle vlastního výběru nebo na zajištění hlídání dětí jinými osobami či subjekty. 

SOS DV Brno poskytuje finanční příspěvek ve výši 3 500,- Kč na každé dítě za kalendářní rok. Tuto 

částku mohou osoby pečující využít po dohodě s klíčovou pracovnicí na následující pobytové aktivity: 

letní tábory, příměstské tábory, školy v přírodě, školní výlety, víkendové pobyty. V takovém případě 

osoba pečující po absolvování pobytu dítěte vyplní formulář „Žádost o vyplacení finančního příspěvku 

na péči, který poskytuje SOS dětská vesnička, z.s. osobám pečujícím“ (viz příloha) příspěvek a 

současně s ním doloží doklad o zaplacení. Žádost schvaluje regionální ředitelka pro Jihomoravský 

kraj, po tomto schválení je osobě pečující částka ve stanovené výši proplacena.  

Výše uvedený příspěvek lze využít v ojedinělých a odůvodněných případech na zajištění hlídání dětí 

jinými osobami či subjekty. Takové využití příspěvku musí být vždy schváleno regionální ředitelkou 

pro Jihomoravský kraj. Po schválení zástupce SOS DV Brno s osobou či subjektem zajišťujícím 

hlídání dítěte uzavře písemnou Dohodu, ve které vymezí konkrétní osobu pečující, jíž bude péče 

poskytována a další důležitá ustanovení (viz přílohy). Osoba pečující je následně povinna s osobou či 

subjektem zajišťujícím hlídání dítěte uzavřít písemnou Dohodu o zajištění péče o dítě jinou osobou / 

subjektem, jejíž kopii předá klíčové pracovnici, která Dohodu zkontroluje a předá asistentce SOS DV 

Brno k proplacení. Na základě údajů, uvedených v Dohodě, bude osobě pečující proplacena péče 

krátkodobá ve výši 70,- Kč/hodina a péče dlouhodobá ve výši 250,- Kč na den (bez ohledu na počet 
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hodin). Tato částka odpovídá finančnímu příspěvku 3 500,- Kč / 14 dní péče za kalendářní rok. 

Dohoda o zajištění péče jinou osobou / subjektem nesmí být uzavřena s rodinnými příslušníky.  

 

c) Využití nabídky pobytových aktivit pořádaných ze strany SOS DV Brno 

SOS DV Brno organizuje v průběhu roku různé pobytové aktivity pro děti. Bližší informace o 

podmínkách využití těchto pobytů pro děti poskytuje osobám pečujícím sociální pedagog 

prostřednictvím e-mailů. V rámci nároku na péči jsou tyto pobyty pro děti plně hrazeny ze strany SOS 

DV Brno a zaniká tím nárok na využití dalších variant péče. Dle délky pobytu se osobám pečujícím 

poměrně krátí nárok na využití dalších nabízených variant péče. 

Osobám pečujícím a jejich dětem zprostředkováváme v průběhu roku také kontakty na organizace, 

které zajišťují pobytové aktivity dětí. Tuto oblast má na starosti sociální pedagog, který rodinám 

nabídky přeposílá. Informace o akcích přeposílá rodinám elektronickou poštou se všemi podstatnými 

detaily, včetně podmínek přihlášení apod. 

 

4. Pracovní postup – zajištění asistovaného kontaktu 

SOS DV Brno poskytuje v případě potřeby prostory a možnost realizovat asistovaný kontakt. U 

asistovaného kontaktu zpravidla asistuje sociální pracovnice – klíčová pracovnice rodiny, ve 

výjimečných případech psycholog. Blíže viz Standard č. 5. 

 

5. Pracovní postup – Vzdělávací aktivity pro osoby pečující a osoby v evidenci 

SOS DV Brno jako pověřená osoba zajišťuje a organizuje vzdělávací aktivity pro osoby pečující, 

jejichž povinností ze zákona je, aby v průběhu 12-ti měsíců absolvovali alespoň 24 hodin vzdělávání 

zaměřující se na oblast výchovy a péče o děti. 

SOS DV Brno plánuje 2x ročně vzdělávací akce pro pěstouny, které zajišťuje vlastními či externími 

lektory a ve vlastních prostorách. Plán, který vypracovává vedoucí sociální pracovnice služby 

SOS Přístav vždy na období leden – červen a červenec – prosinec, obsahuje několik školení s různými 

tématy, tak, aby byl zajištěn potřebný rozsah vzdělávání a aby témata oslovila svým programem osoby 

pečující. Témata, která osoby pečující zajímají, zjišťují klíčové pracovnice v průběhu spolupráce a 

z nich se pak tvoří výsledný plán. 

Vzdělávací akce probíhají ve vzdělávací místnosti na adrese Borůvková 9, Brno – Medlánky nebo 

v klubovně v administrativní budově na adrese Borůvková 11, Brno – Medlánky. Oba prostory jsou 

uzpůsobeny svým prostorem pro konání takových akcí. K dispozici je krom vybavení nábytkem, 
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židlemi a stoly i dataprojektor s notebookem, flipchart, televize a nádobí na občerstvení. 

Samozřejmostí je poskytnutí hlídání dětí v době školení. 

Osobám pečujícím je kromě nabídky vzdělávání v SOS DV Brno přeposílána i nabídka dalších 

organizací, věnujících se vzdělávání zaměřenému na pěstouny, tak, aby měli pěstouni co nejvíce 

možností, kde školení absolvovat. Jsme si vědomi toho, že námi organizovaná vzdělávání nemusí 

oslovit všechny skupiny pěstounů a např. pěstouni s malými dětmi, nebo pěstouni v příbuzenské péči 

mají jiné vzdělávací potřeby. V takových případech je postup takový, že pěstoun nahlásí sociální 

pracovnici konkrétní školení, kterého by se chtěl účastnit, sociální pracovnice zhodnotí, zda spadá do 

zákonem vymezené oblasti, v případě, že ano, školení závazně objedná, uhradí a pěstouna informuje o 

místu a čase konání. Po skončení akce má pěstoun povinnost donést osvědčení o účasti, aby bylo 

zřejmé, že školení absolvoval. Toto osvědčení klíčová sociální pracovnice založí do složky rodiny a 

zaeviduje do Individuálního vzdělávacího plánu, ve kterém sleduje naplňování povinnosti vzdělávat 

se. 

 

6. Pracovní postup – uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče – blíže viz Standard č. 10 

 

7. Pracovní postup – vyhledávání fyzických osob vhodných stát se pěstouny 

SOS dětské vesničky na svých webových stránkách informují zájemce o náhradní rodinnou péči o 

možnostech, které zákon umožňuje, prostřednictvím on-line formulářů mají vážní zájemci o tuto 

problematiku možnost se dotázat na bližší informace pracovníků Spolku. Tento pověřený pracovník 

pak může zájemce navést přímo na konkrétní SOS DV, kde si může domluvit osobní schůzku, 

a vedoucí sociální pracovnice služby SOS Přístav mu vysvětlí postupy, jak se může stát pěstounem, 

vysvětlí mu celý proces a v případě potřeby odkáže na konkrétní Městský úřad, do jehož kompetence 

žadatel spadá, aby mu poskytl zcela konkrétní informace, případně s ním zahájil řízení.  

 

8. Pracovní postup – Spolupráce s OSPOD, krajskými úřady, dalšími organizacemi 

SOS DV Brno jako pověřená osoba spolupracuje s OSPOD a dalšími úřady. Pravidelně se účastní 

pracovních setkání, které OSPOD MMB organizuje, např. v rámci spolupráce s organizacemi 

uzavírajícími dohody ve městě Brně. 

Spolupracujeme i s dalšími OSPOD, v jejichž obvodu máme uzavřené Dohody. Zpravidla nás OSPOD 

sám informuje o možnosti uzavřít Dohodu s osobami pečujícími, případně spolupráci navazujeme 

hned poté, co se dozvíme, že by s námi osoba pečující chtěla podepsat Dohodu. Pracovníci OSPOD 

jsou pro nás důležitým zdrojem informací o dětech, osobách pečujících i biologických rodinách – 



 

 
8 / 12  Láskyplný domov pro každé dítě 

spolupracujeme např. na vyhledávání kontaktů na rodinné příslušníky, zjišťování minulosti dětí, apod. 

Kromě povinností, které nám vyplývají ze zákona (žádosti o stanovisko k Dohodám, pravidelné 

zprávy o dění v rodině), se nejčastěji vzájemně informujeme o dění v rodině, účastníme se 

případových konferencí, apod. 

Pracovníci SOS DV Brno pravidelně sledují nabídku vzdělávacích seminářů, konferencí, které 

pořádají organizace či úřady zabývající se sociálně právní ochranou a těchto seminářů se účastní. 

S dalšími organizacemi navazují kontakty a vzájemně si předávají zkušenosti v oblasti náhradní 

rodinné péče. 

V případě zájmu zajišťujeme exkurze v SOS DV Brno, jejichž cílem je zvýšení informovanosti o 

našich službách a příležitost k navázání dalších užitečných kontaktů. 

 

9. Pracovní postup – Nakládání se sponzorskými dary 

SOS DV Brno má vytvořenou interní směrnici č. 1/2015 pro nastavení nakládání se sponzorskými 

dary ve službě SOS Přístav (viz příloha Nakládání se sponzorskými dary). Tato směrnice se vztahuje 

na činnost organizační jednotky SOS dětské vesničky, z.s. -  SOS dětská vesnička Brno, služba SOS 

Přístav. 

o Nakládání s dary 

SOS DV Brno si vyhrazuje právo nakládat s přijatými dary podle vlastního uvážení, respektuje přitom 

požadavek donora, který může stanovit, k jakým účelům jsou jím poskytnuté dary určeny. SOS DV 

Brno přerozděluje dary ve službě SOS Přístav mezi pěstounské rodiny, které mají s organizací 

uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče na základě níže popsaných pravidel. 

o Vytvoření předávacích protokolů 

Pro každou pěstounskou rodinu, resp. osobu pečující, je vytvořen předávací protokol (pro manžele, 

kteří mají děti svěřené do společné péče je vytvořen pouze jeden protokol), který je součástí spisové 

dokumentace osob pečujících. Na tento protokol se zaznamenávají přijaté dary v průběhu jednoho 

kalendářního roku (typ daru, hodnota poskytnutého daru vyčíslená v Kč, datum a podpis osoby, která 

dar přebrala). 

 

o Postup při distribuci sponzorských darů 

Po obdržení sponzorského daru je svolána informační schůzka týmu pracovníků SOS Přístav. Schůzky 

se účastní vedoucí sociální pracovnice programu a klíčoví pracovníci, případně další pracovníci, podle 

povahy sponzorského daru. Na této schůzce je následně stanoven postup pro distribuci konkrétního 

daru.  
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Tento postup přerozdělení darů má následující pravidla: 

A.) Hromadný dar 

Dary se rozdělují do všech pěstounských rodin. Každá rodina má nárok na poměrnou část přijatého 

daru. Při rozdělování darů se zohledňuje počet a věk přijatých dětí. Takovéto rozdělení se uplatní 

v případě, že se jedná o hromadný dar, který je určen pro všechny pěstounské rodiny (určí např. dárce, 

je určeno množstvím).  

B.) Dar, který není možné rozdělit všem pěstounským rodinám 

Mohou nastat také situace, kdy organizace získá dar, který není možné rozdělit mezi všechny 

pěstounské rodiny (jedná se např. o jednu konkrétní věc, oblečení či hračky, které jsou určeny pro 

určitou věkovou skupinu). V tomto případě se přihlíží k věku přijatých dětí a potřebnosti rodin. 

Zohledňuje se aktuální sociální situace rodiny. 

C.) Neposkytnutí daru 

V případě, že osoba pečující, která má s organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, 

dlouhodobě s SOS DV Brno nespolupracuje, vyhrazuje si SOS DV Brno právo neposkytnout dar 

v plné výši či dar neposkytnout vůbec. 

Spoluprací se rozumí plnění povinností plynoucích z dohody o výkonu pěstounské péče (např. plnění 

vzdělávacích aktivit, spolupráce při péči, dodržování stanovených termínů, spolupráce s klíčovým 

pracovníkem apod.). Při přerozdělování darů je zohledňována také aktivita pěstounů při akcích 

organizovaných SOS DV Brno a součinnost při spolupráci se sponzory.  

Informování o možnosti převzít dar 

Osobě pečující je prostřednictvím e-mailu zaslána nabídka daru. Informační e-maily rozesílá klíčový 

pracovník jednotlivých rodin. Klíčový pracovník osoby pečující informuje o možnosti převzít dar, 

vymezí, o jaký typ daru se jedná, vyčíslí jeho hodnotu v Kč (ve spolupráci s asistentkou SOS DV 

Brno), požádá osobu pečující o sdělení zájmu/nezájmu do určitého termínu a stanoví termín, ve 

kterém si osoba pečující může dar vyzvednout a osobu, u které si dar převezme. Pokud žádný 

z daných termínů osobám pečujícím ze závažných důvodů nevyhovuje, mají možnost si s klíčovým 

pracovníkem domluvit jiný termín.  

Převzetí daru 

Dar je oprávněna přebírat pouze osoba pečující nebo jí pověřená zletilá osoba na základě doložené 

plné moci. Nezletilým dětem svěřeným do pěstounské péče dar nebude vydán. Převzetí daru stvrzuje 

osoba pečující svým podpisem (viz. Příloha č.1) 
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Nakládání s dary, které nebyly přebrány 

Dary, které nebyly ve stanovených termínech přebrány, může organizace přerozdělit mezi další osoby 

pečující, použít pro vlastní účely (např. uschová a využije při organizaci akcí), nabídne jiné službě 

v rámci SOS dětských vesniček.  

10. Pracovní postup – Práce s pěstouny na přechodnou dobu 

V příloze. 

 

b) Pověřená osoba má písemně zpracována pravidla pro realizaci příprav, průběhu a 

vyhodnocování příprav, včetně obsahu, formy a výstupů skupinové a individuální přípravy, 

způsobu práce s žadateli ve všech fázích procesu příprav.  

 

SOS dětské vesničky v současné době nerealizují přípravy pro žadatele, proto nemají písemně 

zpracovaná pravidla pro tyto situace. 

Jestliže má osoba pečující zájem do již stávající rodiny přijmout další dítě do pěstounské péče, tuto 

skutečnost je osoba pečující povinna pověřené osobě sdělit a ohledně této situace spolupracovat. 

Primárně je průběh přípravy plně v kompetenci krajského úřadu, který přípravy žadatelů 

v Jihomoravském kraji realizuje. SOS DV Brno spolupracuje s rodinou osoby pečující zejména v tom 

smyslu, že na budoucí situace připravuje již svěřené děti. Děti mají možnost situaci konzultovat jak 

s pěstounem, tak i klíčovou pracovnicí a realizujeme také schůzky s psychologem, který dětem dává 

podporu, odpovídá na dotazy, připravuje na možné situace, které by příjmem nových dětí mohly 

nastat.  

Současně jsme plně připraveni spolupracovat s krajským úřadem při příjmu dalších dětí do rodiny, 

poskytujeme informace o situaci v rodině, vztazích mezi členy, podáváme stanovisko k možnému 

příjmu dětí do rodiny. 

Osoba pečující má možnost konzultací s psychologem, sociální pracovnicí, regionální ředitelkou pro 

Jihomoravský kraj, kdy má prostor k podpoře psychologické, ale i možnost mluvit o praktických 

věcech – v případě bydlení v SOS DV Brno praktické záležitosti spojené s bydlením, v případě 

bydlení mimo SOS DV Brno záležitosti spojené s nástupem do školy, školky, praktičtí lékaři, aj. 

 

c) Pověřená osoba má vždy určeného sociálního pracovníka pro práci s dítětem a osobou pečující 

nebo osobou v evidenci. 
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SOS DV Brno má stanoveno rozdělení rodin v rámci práce klíčových sociálních pracovnic. Každá 

klíčová sociální pracovnice má určený počet rodin, se kterými pracuje. Tento počet určuje vedoucí 

sociální pracovnice služby SOS Přístav, tak, aby každá pracovnice měla přiměřený počet rodin 

vzhledem k výši svého úvazku. 

Jméno pracovnice konkrétní rodiny se vede v přehledné tabulce, ke které mají přístup všichni pověření 

pracovníci, pracující s rodinami v rámci služby SOS Přístav. Jméno pracovnice je uvedeno také na 

každém spisu přehledně na první straně, aby bylo snadno dohledatelné. 

Všechny rodiny jsou již ve fázi jednání o spolupráci informovány o tom, která pracovnice s danou 

rodinou bude pracovat. Tato pracovnice také zpravidla vede jednání se zájemci o spolupráci, 

předkládá Dohodu o výkonu pěstounské péče, kterou s rodinou prochází a vysvětluje jednotlivé body, 

zajišťuje všechny náležitosti – žádost o vydání souhlasného stanoviska OSPOD, zajištění podpisu 

oprávněných osob, předávání veškerých informací o spolupráci a právech a povinnostech 

vyplývajících z Dohody. 

Každá rodina, stejně tak i pracovník, mají právo na změnu klíčové pracovnice rodiny a to 

z jakéhokoliv důvodu. Důvod změny je sdělen vedoucí sociální pracovnici služby SOS Přístav, která 

rozhodne o tom, zda změnu klíčové pracovnice povolí, či nikoliv. 

 

Kompetence, Odpovědnost, Povinnosti klíčového pracovníka 

Klíčová pracovnice rodiny zajišťuje naplňování novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 

ochraně, a Dohod o výkonu pěstounské péče, tj. podílí se na naplňování všech práv a povinností, které 

pověřená osoba vůči osobám pečujícím má.  

Základní povinnosti vedoucí sociální pracovnice služby SOS Přístav: 

- vedení týmu klíčových sociálních pracovnic a rodinných asistentek 

 koordinace směn rodinných asistentek, které zajišťují péči 

 koordinace vzdělávání osob pečujících 

 zprostředkování služby psychologů v organizaci, pomoc při zprostředkování služeb dalších 

odborníků 

 zajištění asistence při kontaktu s biologickou rodinou 

 zajištění prostor pro asistovaný kontakt 

 sledování naplňování Dohody o výkonu pěstounské péče 

 podílení se na naplňování individuálního plánu ochrany dítěte a individuálního plánu rozvoje 

dítěte 

 pravidelný kontakt s pěstounskými rodinami (osobní, mailový, telefonický)  
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Základní povinnosti klíčové sociální pracovnice: 

 zprostředkování služby psychologů v organizaci, pomoc při zprostředkování služeb dalších 

odborníků 

 zajištění asistence při kontaktu s biologickou rodinou 

 zajištění prostor pro asistovaný kontakt 

 sledování naplňování Dohody o výkonu pěstounské péče 

 podílení se na naplňování individuálního plánu ochrany dítěte a individuálního plánu rozvoje 

dítěte 

 pravidelný kontakt s pěstounskými rodinami (osobní, mailový, telefonický)  

Mimo výše uvedené má sociální pracovnice další úkoly a povinnosti, které jsou specifikovány v jejím 

Popisu pracovní pozice.  

 

Přílohy: 

Objednávka zajištění péče o dítě 

Nakládání se sponzorskými dary + Příloha č. 1 

Žádost o vyplacení finančního příspěvku na zajištění péče o dítě 

Metodika PPPD 

Dohoda o financování služby zajištění péče o dítě (2 varianty) 

Dohoda o zajištění péče o dítě (2 varianty) 
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