NÁVŠTĚVY A KONZULTACE
Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu
Informace o dětech se osobám zodpovědným za výchovu podávají ústně nebo písemně (na vyžádání-odpověď
na písemný dotaz). V rámci osobního kontaktu je možné zákonným zástupcům a blízké rodině poskytnout
informace, základní poradenství a psychologickou podporu.
Organizace návštěv:
pravidelně každou neděli po celý rok, nebo 24.12. (návštěva od 10:00 – do 14:00)
návštěvy: 9,30 -14,00 (v tomto čase je možné dítě vyzvednout na vycházku)
vycházky: 9:30 – 14:00 nebo 9:30 – 19:00 na území města Plzně
Dítě má právo přijímat návštěvy osob odpovědných za výchovu. Zákaz platí pouze v případě, že rodič je
prokazatelně zbaven rodičovských práv (musí být založeno ve spisech dítěte). Právo omezit návštěvy osob
odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování na dobu nezbytně
nutnou, případně zakázat či přerušit návštěvu, má ředitel/ka DDÚ, jestliže tyto návštěvy narušují nebo
nepříznivě působí na výchovu dítěte (109/02 Sb.,§23,odst.e). Návštěvy dalších příbuzných nebo kamarádů lze
připustit pouze se souhlasem osob odpovědných za výchovu a v jejich přítomnosti. (V případě příbuzných nebo
dalších osob lze následně po domluvě s osobami odpovědnými za výchovu a na základě jejich písemného
svolení realizovat i samostatnou návštěvu.)
V případě, že dítě zcela odmítne návštěvu, ústav přání dítěte bude respektovat.
V termínech stanovených návštěv zaručujeme přítomnost dětí v areálu DDÚ.
Pokud se osoba odpovědná za výchovu dostaví na návštěvu v jiném termínu, bude mu umožněna, pokud tomu
nebudou bránit provozní důvody. Mimořádnou návštěvu je především třeba dojednat s ředitelem zařízení nebo
sociální pracovnicí zařízení.

Telefonické kontakty s dítětem se umožňují v době od 20,00 do 21,00 hodin denně na tel.377 523
720 (patro dívek 377 523 735, patro chlapců 377 523 734). Je nutné vyloučit možnost volání
nekompetentních osob, vydávajících se za rodiče a jiné příbuzné.
Opačně - 3x týdně si může dítě zavolat z ústavního telefonu a kontaktovat se.
Evidence návštěv a vycházek:
Návštěvy a vycházky jsou evidovány v Knize návštěv (jméno, č.OP, příbuzenský (jiný) vztah k
dítěti, údaj o hodině příchodu a odchodu návštěvy).
DONESENÉ DOBROTY, VĚCI, DALŠÍ PŘEDMĚTY
V případě, že děti při návštěvách dostanou dobroty, dárky, věci, nebo si toto přinesou z vycházky či
víkendového pobytu, služba vykonávající návštěvy věci přebere, společně s dítětem (v případě, že to lze nebo
je to potřebné i s rodičem), je nutné vyčlenit věci, které nejsou vhodné nebo jsou přímo zakázané.
Zbytek věcí nechá dítě uklidit na své místo:
 vlastní oblečení (oblečení nezaevidované ve stavu DDÚ) ve kterém dítě může přijít – uzamknout do
zadní šatny
 ústavní a dovolené oblečení uložit do šatny dětí (bunda, mikina na ven, boty, …)
 hygiena (mýdlo, šampon, jelení lůj, krém, deodorant, …) si dítě ponechává, odnese si do klubovny a
večer na ložnice
 dobroty – dítě si přendá dobroty do skříně své skupiny na jídlo v chodbě u jídelny, má zde svůj košík
označený jmenovkou
V případě, že je nalezena mezi přineseným věc, která sem nepatří, je možné ji ihned vrátit rodině, pokud rodina
u loučení a přebírání ještě setrvala. Je-li dítě již samo, je daná věc odebrána, popsána jmenovkou a v
následujícím pracovním dnu odevzdána do skladu oděvů k uložení.

NEVHODNÉ a ZAKÁZANÉ VĚCI:
vlastní oblečení Nevhodné oblečení (potrhané, flitry, extremistické nápisy, věci nezakrývající intimní
partie) – mikiny na vnitřní nošení, vlastní triko, šátky, boty na podpatku, tanga,
hygiena

žiletky bez předešlé domluvy, nůžky, špičatý pilník na nehty, ...

předměty

ostré předměty, kuřácké potřeby, zbraně, šperky, hodinky, mobil, další elektronika,
finanční prostředky, bankovní karty / nedomluvené a neschválené léky, nevhodné
tiskoviny a propagační materiály

jídlo a nápoje

iontové (energetické) a kofeinové nápoje, potraviny podléhající zkáze

