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I.

Úvodní ustanovení

1. Účel
Účelem standardu je definovat srozumitelnou formou poslání, cíle, cílovou skupinu, kapacitu a
zásady své činnosti. Standard obsahuje seznam činností, které vykonává na základě pověření.
2. Rozsah a platnost odpovědnosti
Tento standard je platný a závazný pro všechny pracovníky Centra pro rodinu Klubko a vedoucí
Centra je povinen s jeho obsahem seznámit všechny pracovníky. Standard je uchován v tištěné
podobě v kanceláři Centra pro rodinu Klubko. Pracovníci Centra mají ke standardu přístup na
Google disku Centra pro rodinu Klubko.

II.

Hlavní ustanovení

Nejlepším místem pro život dítěte je rodina. Smyslem naší práce je napomáhat tomu, aby děti
nemusely vyrůstat v ústavních zařízeních.
1. Poslání
Posláním Centra pro rodinu Klubko je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné
péči a posilování jejich vazeb v přirozeném prostředí.
2. Cíle Centra pro rodinu Klubko
 Pěstouni, kteří dobře pečují o dítě a naplňují jeho potřeby.
 Dítě, které ví, že vyrůstá v náhradní rodině a jsou mu známy i důvody proč v ní vyrůstá.
 Dítě, které si vytváří svou vlastní identitu s ohledem na to, že vyrůstá v náhradní rodině.
 Dítě, které si vytváří a buduje zdravé vztahy.
 Dítě, které je posilováno ve vztazích s jeho vlastní rodinou a osobami blízkými a jemuž je
s těmito osobami zajištěn bezpečný kontakt, pokud je to v jeho zájmu.
3. Cílová skupina
 Osoby pečující: dlouhodobí pěstouni, poručníci a osoby v evidenci: přechodní pěstouni
s bydlištěm v Královéhradeckém kraji.
 Děti a mladiství svěřené do péče výše uvedeným osobám s bydlištěm v Královéhradeckém
kraji
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 Zájemci o náhradní rodinnou péči s bydlištěm v Královéhradeckém kraji
 Každé dítě, které požádá o pomoc (§8 ZSPOD)
4. Kapacita
Kapacita Centra pro rodinu KLUBKO je 60 pěstounských rodin.
5. Zásady pro poskytování náhradní rodinné péče
Individuální přístup
Uplatňujeme individuální přístup ke každému klientovi a jednáme vždy v zájmu dítěte.
Nasloucháme názorům klientů, respektujeme jejich jedinečnost, zohledňujeme jejich přání a
uzpůsobujeme tomu individuální práci s rodinou. Pracovníci povzbuzují klienty (děti i dospělé)
k aktivnímu přístupu při plánování a řešení problémů souvisejících s pěstounstvím.
Zásada transparentního jednání
Pracovníci usilují o vytvoření otevřeného prostředí (s dětmi i dospělými). Snažíme se o to,
abychom byli srozumitelní a aby byli naši klienti informovaní o činnostech, které v rámci naší
spolupráce podnikáme.
Zásada profesionality poskytovaných služeb
Pracovníci se snaží zajišťovat kvalitní a komplexní služby všem klientům, poskytují služby
v nejvyšší kvalitě podle své odbornosti a zaměření. Pracovníci se pravidelně vzdělávají a
využívají možností supervizí a konzultací s odborníky.
6. Seznam činností (dle pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu)
 Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
 Poskytování výchovné a poradenské činnosti osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela
Dohodu o výkonu pěstounské péče při výkonu a sledování výkonu pěstounské péče. Pokud
osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou
péči poskytnout.
 Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou
pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností.
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Konkrétní činnosti naší organizace:
 Doprovázíme rodiny. Kontakty probíhají nejméně jednou za dva měsíce s cílem podpořit
pěstounské rodiny tak, aby svěřené děti vyrůstaly v bezpečném a podnětném prostředí.
 Podporujeme kontakt s osobami blízkými dítěti, pokud je to v jeho zájmu.
Zprostředkováváme asistované kontakty v bezpečném prostředí.
 Pomáháme

při

komunikaci

s dalšími

subjekty.

V případě

potřeby

pěstounů

spolupracujeme se školskými a poradenskými zařízeními a úřady.
 Vzděláváme pěstouny. Organizujeme a zprostředkováváme dopolední, celodenní a
víkendová vzdělávání v oblastech souvisejících s problematikou náhradní rodinné péče,
které pěstounům pomáhají rozvíjet rodičovské kompetence.

Umožňujeme pěstounům

v případě potřeby distanční formu vzdělávání.
 Nabízíme odlehčovací (respitní) péči. Organizujeme a zprostředkováváme výlety,
vícedenní pobyty a hlídání dětí - respitní péči vždy přizpůsobujeme aktuálním potřebám
pěstounů a dětí. Dále finančně podporujeme účast dětí na pobytových volnočasových
aktivitách (např. letní tábory, výcviky).
 Zajišťujeme odborné poradenství v oblastech, které souvisí s péčí o dítě (např.
psychoterapeutické, speciálně-pedagogické, psychologické poradenství).
 Informujeme širokou veřejnost o náhradní rodinné péči, organizujeme a realizujeme
osvětové akce pro děti i dospělé, připravujeme programy pro školská zařízení, poskytujeme
individuální poradenství pro zájemce.
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