Informace pro rodiče dětí
(zákonné zástupce)
Dětem je v zařízení poskytována kompletní péče, dle zákona jsou v plném přímém zaopatření
(ubytování, stravování, ošacení, kapesné, kulturní akce, zdravotní péče, školní pomůcky atd.).
Rodiče jsou povinni přispívat na částečnou úhradu nákladů, spojenou s péčí o dítě, na základě
zákona č. 109/2002 Sb. Zákon o ústavní výchově ve znění pozdějších předpisů.
Diagnostický pobyt trvá zpravidla dva měsíce. Po ukončení pobytu odcházejí děti do následných
zařízení (dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav), popř. do rodinné péče.
Možnosti kontaktů dětí se zákonnými zástupci






Návštěvy
Vycházky
Dovolenkové pobyty
Telefonáty
Korespondence

Návštěvy dětí
Návštěvy probíhají v budově diagnostického ústavu každou neděli v době 9,30 – 14,00 hodin.
Během návštěv je přítomen odborný pracovník (etoped, psycholog, vedoucí vychovatel, sociální
pracovnice), který podá v případě zájmu rodičům další informace.
Rodič má možnost v odůvodněném případě požádat o výjimečný termín návštěvy. Tento termín je
potřeba domluvit s časovým předstihem s ředitelem nebo vedoucím vychovatelem.
Rodič je povinen prokázat se při návštěvě dítěte platným průkazem totožnosti.
Návštěva nebude umožněna osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, případně
osobám chovajícím se nepřiměřeně (agresivní chování apod.).
Dalším osobám v příbuzenském vztahu, které by chtěly navštívit dítě bez přítomnosti zákonných
zástupců, bude návštěva umožněna po dohodě se sociální pracovnicí příslušného OSPOD.
Dítě má právo odmítnout návštěvu zákonného zástupce, nebo jiné osoby.

Návštěva může dítěti donést v přiměřeném množství potraviny nepodléhající zkáze.
Dítěti je možné předat oblečení – sezónní bunda, obuv, kalhoty, čepice, rukavice, šála.
Je zakázáno dítěti předávat:




cigarety a další kuřácké potřeby, alkohol a jiné návykové látky
předměty ohrožující zdraví a život dítěte, příp. osob v jeho okolí
finanční hotovost (děti dostávají kapesné)

Vycházky dětí
Vycházka je nenárokovým motivačním prvkem a je udělována dle podmínek stanovených Vnitřním
řádem.
Vycházky dětí se zákonnými zástupci probíhají v neděli v době 9,30 – 19,30 hodin.
Na vycházku může odejít dítě, které v předchozí době zákonný zástupce již navštívil.
Vycházky probíhají pouze na území města Plzně.
Před vycházkou zákonný zástupce podepíše „Potvrzení o převzetí dítěte“.
Dítě má právo vycházku odmítnout.
Zákonný zástupce plně zodpovídá za dítě během celé doby vycházky.
V případě útěku je zákonný zástupce povinen okamžitě informovat pracovníky diagnostického
ústavu.
Pokud se zákonný zástupce s dítětem nevrátí po ukončení vycházky zpět, pracovníci zařízení
budou postupovat jako v případě útěku a věc nahlásí PČR.
Dovolenkové pobyty
Dítě, které mělo návštěvu a absolvovalo s rodiči vycházku, může o následujícím víkendu v
doprovodu rodičů odjet na dovolenkový pobyt. O dovolenkový pobyt musí rodič předem písemně
požádat. Dítě může odejít na dovolenkový pobyt po hodnotící komunitě v pátek, nejdříve
však v 15.30 hod. Další pravidla pro udělení dovolenkového pobytu jsou přesně daná Vnitřním
řádem.
K dovolenkovému pobytu je nutný písemný souhlas sociální pracovnice příslušného OSPOD.

Telefonáty
Dětem je možno telefonovat v době 20,00 – 21,00 hodin. Doba hovoru je z důvodu počtu dětí
omezena na max. 5 min.
Korespondence
Děti mohou psát i přijímat dopisy v neomezeném množství.

Tyto pokyny zákonným zástupcům
jsou platné od 1. 11. 2009.
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Mgr. Viktor Vanžura,v.r.
ředitel zařízení

Telefonní kontakty:

E- mailová adresa:

377 510 249 – ústředna
377 510 221 – ředitel
377 510 225 – vedoucí vychovatel
377 510 233 – sociální pracovnice, mobil 777 722 329
377 510 235 – ubytovací část – dívky, mobil 777 179 175
377 510 234 – ubytovací část – chlapci
dduplzen.soc@dduplzen.cz, markova@dduplzen.cz, kralova@dduplzen.cz

