ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
(používá se zkratka ZDVOP)

Proč existují ZDVOP?
Aby pomáhaly rodinám a dětem v krizi.
Aby ochránily děti v nebezpečí.
Rodina, kde žijí a vyrůstají děti, se někdy může dostat do složité situace,
kterou sama rodina není schopná řešit. Je to například, když rodiče nemají dlouho práci, rodina
opakovaně ztrácí bydlení, neustále se stěhují, rodič nastupuje do vězení, rodina má velké dluhy,
rodič vážně onemocní a musí do nemocnice, rodiče jsou závislí na alkoholu či drogách, v rodině
probíhá domácí násilí, rodiče nezvládají péči o více sourozenců, samo dítě se v rodině necítí
z různých důvodů v bezpečí nebo jsou v rodině i jiné vážné důvody.
Pokud si rodiče včas řeknou o pomoc a snaží se situaci řešit, tak
může rodina zůstat pohromadě a dostane pomoc, například ve
formě peněz (různé dávky) nebo formou pomáhajících služeb.
Domů do rodiny pak dochází pracovník služby, která pomáhá
rodičům řešit jejich problémy například s bydlením či s dluhy. Také
může rodičům pomáhat s péčí o děti. Nebo může rodič někam za
pomocí docházet. Například když chce přestat pít alkoholu nebo
brát drogy. Nebo mu pracovníci pomáhají, aby se bránil
domácímu násilí.
Pokud je však problémů v rodině více najednou (třeba alkohol a
domácí násilí), nebo se problémy opakují (rodina se stěhuje
z jednoho azylového domu do druhého, rodiče děti neposílají do
školy, nemají opakovaně peníze na jídlo a oblečení) nebo rodiče odmítají jakoukoli pomoc, pak se
musí situace řešit. Děti mají právo žít tak, aby nebyly například hladové, aby mohly chodit do školy,
aby měly bydlení, kde jim není zima a není špína, aby je nikdo neponižoval a nemlátil a aby je měl
někdo rád.
Ten, kdo situaci s rodinou, která má více problémů, řeší, je sociální pracovnice z úřadu. Má
povinnost rodině pomoci, doporučit jí, co má dělat a na koho se obrátit o konkrétní pomoc. Tato
sociální pracovnice má ale také povinnost zasáhnout, když se s dítětem děje něco špatného a dítě
nemůže zůstat doma. Jde o děti, které jsou v ohrožení na zdraví, či ve vývoji. Například, když je
doma dítě týráno. Sociální pracovnice pak řeší, kam by dítě mohlo na čas jít, než se bude moci
zase k rodičům vrátit.
Pokud musí dítě od svých rodičů, tak první jsou vždy osloveni příbuzní dítěte, aby se o něj
postarali. Například druhý rodič (tatínek či maminka) pokud žije jinde nebo babička, dědeček či
třeba teta se strejdou. Nebo může jít dítě do rodiny pěstounů, kteří se o něj postarají, než se
situace rodiny vyřeší. Když ani taková rodina není volná nebo vhodná, tak může dítě jít do zařízení
jako jsme my, do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
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Jak náš ZDVOP funguje?
Jako místo, kde můžou děti na čas bydlet.
Děti bydlí v bytech, kde jsou obvykle 3 až 4 děti, pokud je více
sourozenců, tak zůstávají spolu a dětí je v bytě víc (třeba 5
nebo 6).
Dítě bydlí se svými sourozenci a také s dětmi z jiných rodin.
O děti se starají pracovníci, říká se jim tety. V bytě se střídá
4 nebo 5 tet.
Všechny byty, říká se jim také domácnosti, jsou vybavené jako
byty jiných rodin, je v nich obývák, dětské pokoje, kuchyně,
koupelna, WC.

Jako místo, kde děti na čas žijí.
Děti v našem ZDVOP žijí jako běžné rodiny, jen ne s rodiči, ale s tetami,
které se o ně starají.
Děti chodí do školy či školky, k lékaři, nakupovat, na vycházky sami
nebo s tetou. V bytech se tráví volný čas, spí, vaří, jí, dělají domácí
úkoly, uklízí.

Jako místo, kde dítěti pomůžou.
O dítě ve ZDVOP se starají tety, ty mu pomáhají tím, že mu zabezpečí
vše, co dítě potřebuje v běžném životě. Jedna z tet má vždy konkrétní
dítě na starosti, je jeho patronka a tráví s ním více času. Také je tu pro
děti i pro jejich rodiče, když je to potřeba, paní psycholožka. Každé dítě
má také svou sociální pracovnici, ta je důležitá, protože pomáhá rodičům
a spolupracuje se sociální pracovnicí z úřadu. Pro dítě je vždy zajištěna
také zdravotní péče, na které se ZDVOP domlouvá vždy s rodičem
dítěte.

Jako místo, kde dítě čeká, až ostatní vyřeší jeho situaci.
Rodiče, kteří mají problémy a jejichž děti jsou ve ZDVOP, se snaží
svou situaci řešit a mají právo na pomoc. Pomáhá jim jejich sociální
pracovnice z úřadu, která do ZDVOP dochází i za dítětem. Rodičům
mohou pomáhat i jiné organizace a také jim pomáhají pracovnice
ZDVOP. Nejsou to tety, které pečují o děti, ale sociální pracovnice nebo
psycholog.

Co znamená „na čas“?
Ve ZDVOP může být dítě jen určitý čas, nejdéle 1 rok, ale většinou je to
kratší dobu.
Někdy se to dopředu ví, jak dlouho dítě ve ZDVOP bude. Rodič se musí
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se ZDVOP dohodnout a sepíšou písemně dohodu. Je to například, když jde rodič do nemocnice na
operaci a ví, že za dva týdny bude zase doma a dítě se k němu vrátí. Rodiče se mohou se ZDVOP
dohodnou nejvíce na 3 měsíce.
Někdy se to dopředu neví, jak dlouho bude dítě ve ZDVOP. Například pokud to, že dítě bude ve
ZDVOP, rozhodne soud, tak je to nejčastěji na 1 měsíc a musí se to vždy soudem prodlužovat.
Někdy přijde do ZDVOP dítě, které samo požádá o pobyt, protože se cítí být v nebezpečí.

Co bude potom?
Když je dítě ve ZDVOP, tak by se rodiče měli snažit, aby se
dítě vrátilo k nim domů. Někteří to zvládnou sami a rychle. Jíní
potřebují více času a pomoc sociálních pracovníků a ZDVOP.
Když se to podaří, vrací se dítě domů.
Když se to nedaří, protože rodiče mají problémů mnoho anebo
jim to trvá dlouho, tak sociální pracovníci hledají pro dítě jinou
rodinu, která by se o dítě postarala. Říká se jim pěstouni. Když
se taková rodina nenajde, tak se hledá dětský domov, kde dítě
najde zázemí. To, že dítě odejde k pěstounům či do dětského domova neznamená, že tam musí
zůstat až do dospělosti. Když se rodičům povede vyřešit své problémy a vytvořit si pro své dítě
zázemí, tak může vždy požádat o navrácení dítěte do své péče.

Je někdo, kdo nemůže do ZDVOP?
Ve ZDVOP by neměly být malé děti, myslí se tím děti do 3 let, pokud
nepřijdou se sourozenci.
V našem ZDVOP nemohou být děti, které jsou nebezpečné pro sebe i pro
okolí, například jsou agresivní (vyhrožují jiným či dokonce někoho
napadají) nebo berou drogy. Takové děti patří do jiných zařízení.

Jaká má ZDVOP pravidla a dítě a rodiče práva?
Každá rodina má svá pravidla, stejně tak ve ZDVOP jsou tato pravidla
důležitá. Každé dítě i jeho rodina má svá práva, která jsou respektována.
S pravidly a právy se každé dítě seznámí při přijetí.
Rodiče dětí také dostanou potřebné informace o pravidlech a právech od
sociální pracovnice ZDVOP.
Pravidla se týkají například chodu domácnosti, třeba kdy se vstává, jak se
uklízí, kdo pomáhá s vařením.
Práva se týkají například toho, jak dítě a rodiče mohou být v kontaktu, jak se mohou navštěvovat,
telefonovat si, jak dítě může chodit na vycházky, že má právo na soukromí.
V každé domácnosti i v návštěvní místnosti je u nás máme podobě písemně s obrázky a řekne je
dítěti či rodiči i každý pracovník ZDVOP.
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