
SQ 1: Cíle a způsoby
pověřené osoby

Poslání, cíle, cílová
skupina, hodnoty

Zveřejňování informací

Činnosti vykonávané na
základě pověření SPOD

Střet zájmů

SQ 2: Ochrana práv a
chráněných zájmů

SQ 3: Prostředí a
podmínky

Prostory v přízemí

Prostory ve 2. patře
určené klientům

Zdravotně
znevýhodněný klient

Prostory ve 2. patře
určené zaměstnancům

Externí prostory

Pravidla předcházení
porušování základních

práv a svobod

Náprava porušování
práv klientů

Zjišťování názoru
dítěte

Pravidla pro zamezení
týrání, zanedbávání,

zneužívání dítěte

Postup při
podezření/zjištění

syndromu CAN

Základní rizikové
faktory a znaky
syndromu CAN



SQ 4: Informovanost o výkonu SPOD
a činnosti pověřené osoby

Informování cílové
skupiny o poskytování

SPOD

Pravidla pro odmítnutí
služby

Zveřejnění vnitřních
pravidel a postupů

SQ 5: Podpora přirozeného
sociálního prostředí

SQ 6: Personální
zabezpečení

Organizační struktura

Kapacita klíčových
pracovnic

Kapacita služeb

Popis pracovních
pozic a osobnostních

profilů

Podpora dětí ve vztazích s
přirozeným sociálním prostředím

Fáze procesu podpory a její formy

 Podpora navazování a rozvíjení
kontaktů dítěte s osobami

příbuznými či blízkými

Mapování vztahů dítěte
s původní rodinou a

osobami blízkými

Způsoby podpory dítěte ve vztazích

Kontakt se sourozenci

Schéma forem kontaktu



SQ 7: Přijímání a zaškolování
zaměstnanců

Odborná způsobilost

Kvalifikační požadavky 
a osobnostní předpoklady

Hlášení zaměstnanců
na Krajský úřad

SQ 8: Profesní rozvoj
zaměstnanců SQ 9: Pracovní postupy

Uzavírání dohod

Krátkodobá péče

Pravidla pro přijímání, nástup
a zaškolování zaměstnanců

Pravidla pro působení
osob mimo pracovní
poměr, praktikantů

Pravidelné hodnocení
zaměstnanců zaměřené na

osobní rozvoj

Individuální vzdělávací
plán zaměstnance

Podpora dalšího vzdělávání
zaměstnance ze strany

organizace

Finanční oceňování

Nefinanční bonusy

Podpora nezávislého odborníkaOtázky pro VŘ

Harmonogram a
hodnocení zapracování Analýza vzdělávacích potřeb,

IVP, hodnocení kompetencí

Respitní péče

Odborná pomoc

Vzdělávání

Poradenství pěstounům

Poradenství žadatelům,
vyhledávání pěstounů

Klíčová pracovnice



SQ 10: Dohoda o výkonu pěstounské
péče

Uzavírání dohod

První kontakt se zájemcem

Průběh uzavírání dohody

SQ 11: Předávání
informací

SQ 12: Postupy práce
při změnách

Očekávané situace vs.
náhlá změna

Administrativa - uzavírání,
změna, zrušení dohody

Založení spisu

pěstounů
dětí
OSPOD
Krajského úřadu
soudu a orgánů veřejné moci

Informování:

Předávání informací mezi
zaměstnanci NRP

Předávání klientů

Pravidla pro plánované
předávání

Pravidla akutního předávání

Komunikace s ÚP

Hodnocení cílů dohody

Zastupitelnost a předávání
informací

Stěhování
Změna školy
Výběr střední školy
Zájem rodičů/dítěte o kontakt
Zletilost dítěte
Příchod dalšího dítěte
Návrat dítěte do biol. rodiny
Umístění dítěte do ÚP
Vážné onemocnění, spěcifické
poruchy dítěte
Vážné onemocnění pěstouna
Úmrtí pěstouna
Úmrtí rodiče
Komplikované vztahy
Návrat rodiče z vězení
Rizikové chování dítěte
Útěk z domova
Podezření na CAN v biol.
rodině

Proces adaptace

IPOD, plán péče,
vzdělávací plán



SQ 13: Dokumentace

Zacházení s osobními
údaji

Elektronická dokumentace

Písemná dokumentace

SQ 14: Podávání a
vyřizování stížností

SQ 15: Rizikové,
havarijní, nouzové

situace
Seznámení zaměstnanců

se situacemi

Pravidla nahlížení do
dokumentace, zapůjčení,
pořízení kopie, odmítnutí

nahlédnutí

Pravidla podávání,
vyřizování a evidenci

stížností

Formy vyjádření
stížnosti

Postup při vyřizování
stížností

Lhůty a zásady
vyřizování stížností

Předávání osobních údajů
třetím stranám

Evidence stížností

Způsoby podání
stížnosti

Možnosti odvolání

Evidence a prevence

Rizikové situace

Havarijní situace

Nouzové situace

Informování klientů

SQ 16: Zvyšování
kvality

Hodnocení způsobu
výkonu SPOD

Harmonogram hodnocení
pravidel k standardům

kvality


