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NÁVŠTĚVY ZA DĚTMI V BYTĚ ZDVOP
(pravidla návštěv, návštěvní řád)
Návštěvy dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jsou možné:




po osobní, písemné, telefonické, elektronické nebo jiné dohodě se sociálními pracovnicemi
zařízení kdykoli,
bez předchozí domluvy od pondělí do neděle mezi 9:00 a 17:30 hodin.

Bez předchozí domluvy se návštěva vystavuje riziku, že dítě nemusí být v zařízení přítomno
(vzhledem k jeho aktivitám mimo zařízení – vycházky, kroužky, výlety, …. ).
Každá návštěva je zapsána do Záznamu návštěv dítěte, který navštěvující osoba podepíše.
Sloužící pracovnice přímé péče (teta) doplní podrobnosti návštěvy. Při každé návštěvě je
odpovědné osobě předáno Poučení o převzetí odpovědnosti, se kterým je seznámena.
Návštěvy probíhají buď v bytě v pokoji, kde dítě bydlí nebo v bytě v prostorách chodby (zejména
pokud to vyžaduje soukromí ostatních umístěných dětí), venku (na hřišti, ….. ) Do ostatních prostor
je zakázáno bez povolení zaměstnanců vstupovat. V případě potřeby se může návštěva konat na
neutrální půdě – v prostorách areálu ve Veské, kam je dítě za rodičem dovezeno. Nebo v
prostorách SKP centra, o.p.s, Jungmannova 2550, Pardubice.
Všechny osoby, které dítě navštěvují, jsou povinny:
 plně se věnovat dítěti,
 řídit se pokyny zaměstnanců,
 respektovat a dodržovat smluvený čas návratu dítěte,
 dodržovat zásady slušného chování,
 udržovat po sobě a po dítěti pořádek.
Zaměstnanci i návštěva respektují denní program dítěte, zejména odpolední spánek, zdravotní
stav dítěte a dále přání dítěte.
Během návštěvy může probíhat zapojení návštěvy (zejména rodičů) do práce s dítětem včetně
zvyšování rodičovských kompetencí. Návštěva se může zapojovat do aktivit a činností dětí
například:



u dětí kojeneckého a batolecího věku je to například krmení, přebalování, vycházka,
koupání, učení novým dovednostem, účast na aktivním a smysluplném trávení volného
času
u starších dětí to je například školní příprava, volno-časové aktivity nebo jiné činnosti

Každá návštěva může probíhat:






samostatně
s dopomocí a učením (edukací)
jako monitorovaná
pod dohledem
asistovaná interaktivní
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V bytě je zakázáno kouřit, chovat se hlučně či v rozporu s dobrými mravy.
Pokud by došlo k podezření, že přítomná osoba je pod vlivem alkoholu nebo drog či není z jiného
důvodu způsobilá k návštěvě dítěte, ředitelka (či jí pověřený pracovník) je oprávněna tuto osobu
z prostor zařízení vykázat a návštěvu s dítětem neumožnit.
Pokud přítomná osoba přesto trvá na uskutečnění návštěvy, má možnost požádat přítomného
pracovníka o přivolání Policie ČR za účelem provedení testu na přítomnost alkoholu či jiných
omamných látek.

V době zvýšeného výskytu infekčních onemocnění může ředitel vyhlásit zákaz návštěv, tuto
skutečnost, pak zařízení zveřejní a sociální pracovnice informují všechny osoby, které pravidelně
za dětmi docházejí a rodiče, u kterých je to možné.
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