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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. 

Aby pomáhaly dětem, které nemohu být doma. 
 
 
 
 
Jak náš ZDVOP funguje? 

 
 
Jako místo, kde můžou děti na čas bydlet. 
Děti bydlí v bytech, kde jsou 3 až 4 děti. 

O děti se starají pracovníci, říká se jim tety. 

Všechny byty mají obývák, dětské pokoje, kuchyni, koupelnu, 
WC. 

 
 
 

Jako místo, kde děti na čas žijí. 
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. 

Jako místo, kde pomůžou i rodičům. 

 
 
 
 
Jako místo, kde dítě čeká, až ostatní vyřeší jeho situaci. 
Rodiče, se snaží, aby se k nim dítě vrátilo. 

Má k tomu pomocníky, když chce. Jsou to i sociální pracovnice. 



2/2  

Co znamená „na čas“? 
Ve ZDVOP může být dítě jen určitý čas, nejdéle by to mělo být půl 
roku, ale většinou je to kratší dobu. 

 
 
 
 
 
 
Co bude potom? 
Dítě se vrátí domů, když to jde. 

Pokud to nejde, najdou mu jinou rodinu nebo dětský domov. 
 
 
 
 
 
Je někdo, kdo nemůže do ZDVOP? 
Děti do 3 let by neměly ve ZDVOP být. 

Děti, které jsou agresivní nebo berou drogy patří do jiných zařízení. 
 
 
 
 
 
 
Jaká má ZDVOP pravidla a dítě a rodiče práva? 

 

V domácnosti je velká kniha s obrázky, kde je napsáno, jak to u nás chodí. 
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