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POSLÁNÍ
CÍLE
KOMU JE SLUŽBA URČENA
ZÁSADY ČINNOSTI
Poslání
Posláním sociální rehabilitace Dětského centra Veská je podpořit a rozvíjet samostatnost,
nezávislost a soběstačnost osoby (rodiče), který usiluje o zachování a dobré fungování své rodiny,
zejména v rané fázi vývoje dítěte
Služba je poskytována formou pobytovou a terénní.
Cíle
Hlavním cílem služby je začlenění uživatele a jeho rodiny do běžné společnosti, jeho
osamostatnění a zbavení se závislosti na systému sociální péče a podpory.
Dílčími cíli je, aby se rodič, nebo jiná pečující osoba formou praktického nácviku zvýšil své
rodičovské a osobní kompetence a posílil své sebevědomí, zejména v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•

Každodenní péče o dítě či děti (uspokojení potřeb dítěte, jejich znalost, rozpoznání a
respektování)
Každodenní péče o vlastní osobu (uspokojování vlastních potřeb uživatele)
Každodenní péče o domácnost a sladění péče o dítě s péčí o domácnost
Rodinné a mezilidské vztahy
Sociální dovednosti, například komunikace s úřady a institucemi, finanční gramotnost,
schopnost požádat o pomoc
Pracovní návyky (získání a upevnění pracovních návyků) a sladění péče o děti, domácnost
a pracovních povinností.

Dílčí cíle služby jsou rozpracovány v individuálních plánech uživatelů do konkrétních cílů uživatelů.
Hodnocení cílů za každý rok je uvedeno ve výroční zprávě organizace, podle kritérií uvedených
v dokumentu hodnocení služby.
Komu je služba určena
Služba je primárně určena pro osoby (rodiče), které pečují o rizikové dítě nebo děti ve smyslu
zdravotního znevýhodnění nebo závažně zanedbaného, opožděného nebo nerovnoměrného
vývoje, nebo jde o osobu (rodiče), která je obvykle sama zdravotně znevýhodněná či sociálně
vyloučená. Využít ji může i osoba, která o svěření dítěte do své péče usiluje.
Jde o rodiče, který se potřebuje naučit nebo prohloubit dovednosti spojené s péčí o dítě obvykle
v situaci, kdy je současnou péčí rodiče vývoj dítěte ohrožen nebo hrozí z důvodů nedostatečných
schopností a dovedností umístění dítěte do péče jiné osoby nebo organizace.
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Službu může využít i budoucí rodič, který se na péči o dítě připravuje, zejména těhotná žena
v období před porodem (maximálně obvykle 6 týdnů pře plánovaným termínem porodu). Ostatní
skutečnosti jsou stejné jako v případě rodiče.
Typické znaky rodin uživatelů služby mohou být:
• rodič nebo dítě se zdravotním znevýhodněním, s tělesným, duševním, kombinovaným
postižením, se smyslovou vadou
• sociální znevýhodnění či vyloučení rodiny, například bezdomovecká rodina, rodina zcela
závislá na sociálních a jiných službách, rodiče cizinci bez zázemí
• v minulosti rodiče se objevuje pobyt v ústavním zařízení, výkon trestu odnětí svobody,
zkušenosti s návykovými látkami – alkohol, jiné drogy, domácího násilí, patologické jevy
v původní rodině
• nezletilý rodič
Komu není služba určena
Sociální služba není určena osobám, které řeší pouze nepříznivou sociální situaci spojenou se
ztrátou bydlení.
Do služby nemohou být také přijati zájemci prokazatelně závislí na návykových látkách, kteří
odmítají léčbu, nebo trpící infekční chorobou nebo s nekompenzovaným duševním onemocněním,
kteří odmítají léčbu nebo jinou odbornou pomoc.
Zásady činnosti – principy naší práce
INDIVIDUALITA
• Podporujeme každého klienta podle jeho potřeb, snažíme se mu porozumět. Každý je pro
nás jedinečný, dáváme mu to, co skutečně potřebuje.
PARTNERSTVÍ
• Respektujeme práva klientů, zároveň dbáme na dodržování stanovených pravidel a
povinností. Každému dáváme prostor ke spolurozhodování o způsobu poskytování služby.
OTEVŘENOST A SPOLUPRÁCE
• Jsme tolerantní k odlišným názorům klientů, společně hledáme optimální řešení jejich
životní situace.
• Využíváme síť dostupných služeb.
ODBORNOST
• Poskytujeme služby a péči kvalifikovaným personálem na základě nejnovějších poznatků z
oblasti péče o dítě. Každý člověk v organizaci směřuje svou činností ke kvalitnímu naplnění
cílů.
DYNAMIČNOST
• Tvůrčím přístupem se podílíme na poskytování služeb. Pružně reagujeme na novinky a
změny. Aktivně se zasazujeme o změnu systému péče o ohrožené děti.
BEZPEČÍ A STABILITA
• Pracujeme s láskou a vytváříme bezpečné a klidné prostředí.
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