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„Dětský úsvit“, z. s. 

Sídlo: Pod Lipami 223/5, Františkovy Lázně 351 01 

Zastoupená: Mgr. Soniou Sudimacovou – předsedkyní zapsaného spolku 

IČO: 07111223 

Bankovní spojení: 284282387/0300 

 

kontaktní místo: 

Havlíčkova 1803/2, Cheb 350 02 

 

 

 

 

Provozní řád 
 
 

Všeobecná ustanovení 
 

   
 
 
 

Čl. I 

                                                                   Hlavní činnosti 

 

  

Dle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., bylo Krajským úřadem Karlovy Vary 

vydáno dne 14 03. 2018 rozhodnutí k pověření k výkonu sociálně - právní ochrany a to v 

následujícím rozsahu: 

• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b Zákona. 

• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba            

uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b Zákona, při výkonu pěstounské 

péče a sledování výkonu pěstounské péče. Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je 

pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout. 

• Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 

oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dle § 19a odst.1 písm. b) 

Zákona, § 48 odst. 2 písm. g) Zákona. 

• Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu dle  

§ 11 odts.1 písm. c) Zákona  

• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

dle § 11 odst.1 písm. a) Zákona. Není financováno ze SPVPP, činnost se netýká pěstounů. 
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Dle ustanovení § 49 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů, bylo dne 2. 7. 2021 /PM 17. 7. 2021/ Krajským úřadem Karlovarského kraje 

vydáno rozhodnutí o změně pověření, a to o změně kontaktního místa na adrese Cheb, Kamenná 

40 na nové kontaktní místo na adrese Cheb, Havlíčkova 1803/2. Rozsah poskytované sociálně-

právní ochrany dětí zůstává nezměněn.   

 

Dne 26.1.2022 bylo krajským úřadem Karlovarského kraje ( Č.j.: KK/67/SZ22-6, 

Sp.z.: KK/67/SZ/22) vydáno rozhodnutí o registraci sociální služby odborné sociální 

poradenství s účinností od 1.3.2022. 

 

Název služby.VZÁJEMNOST 

 

Působnost: Karlovarský kraj 

Forma služby: terénní 

Služby se poskytuje bezplatně. 

Kontaktní místo:Havlíčkova ulice 1803/2, Cheb 35002 

Cílová skupina: 

1. Osoby  v krizi( osoby/ jednotlivci, které z důvodu zletilosti 

odcházejí z náhradní  rodinné péče,ústavní péče nebo dětských 

domovů) ve věku 18- 21 let 

2. Rodiny s dítětem/ dětmi ; rodiče nebo pečující osoby,tj. pěstouni 

nebo fyzické osoby, které mají dítě/ děti svěřeny rozhodnutím 

soudu do výchovy a péče,včetně nezletilých nastávajících 

matek, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, které u 

nedokáží zvládat vlastními silami; a děti z rozpadajících se 

rodin – zejména v rámci vyhrocené předrozvodové, rozvodové a 

porozvodové situace rodičů 

3 Osoby se zdravotním postižením ( rodiny s dítětem s diagnózou 

poruchy autistického spektra; jednotlivci s diagnózou poruchy 

autistického spektra) 

 

Personální zajištění: 3 sociální pracovnici: 2 na DPP, 1 na DPČ (z toho jeden sociální 

pracovník je i vedoucím služby). 

 

 

Více viz.Popis realizace  služby 

 

 

 

Působnost 

A. pro výkon pěstounské péče: 

• území Karlovarského kraje 

• kontaktní místo: Havlíčkova 1803/2, Cheb 350 02 a Karlova 17, Cheb 350 02 

 

B. pro odborné sociální poradenství (OSP) Vzájemnost: 
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• Služba OSP je poskytována na území Karlovarského kraje (ORP Cheb, Mariánské 

Lázně, Aš) 

 

Forma poskytování sociální služby OSP: terénní 

Terénní formou poskytování služby se rozumí, že je sociální služba poskytována v domácnosti 

uživatele nebo v jiném přirozeném a vhodném prostředí, kde uživatel žije, nebo kde se cítí 

bezpečně. 

 

Název zařízení sociální služby:                 VZÁJEMNOST 

Adresa kontaktního místa:   Havlíčkova 1803/2, 350 02, Cheb 

Telefon:     608 65 65 40 

e-mailová adresa    SSudimacova@seznam.cz  

 

Maximální okamžitá kapacita sociální služby OSP  

 

Terénní forma: 

Maximální okamžitá kapacita služby: 2 klienti (klient - rodič, rodina s dítětem/dětmi, dítě 

samotné nebo dospělý jednotlivec) 

 

 

       

1. Časový rozsah poskytování služby OSP 

 

V pracovní dny: 

Úterý a čtvrtek: 14.00 až 18.00 hodin  

Víkendy: 

Sobota: 10.00 hod- 12.00 hod.  

Neděle: 15.00 hod. – 17.00 hod 

 

 Nebo i v jiné dny a časy-   dle aktuální potřeby klienta a možností služby. 

 

 

 

 

 

 

Principy – pověřená osoba pro výkon pěstounské péče:: 

• respekt a úcta k volbě i jedinečnosti každého člověka 

• pomoc při naplňování jeho přirozených potřeb 

• ochrana a dodržování základních lidských práv 

• partnerský přístup, spolupráce, dialog, poradenství a podpora 

• péče o duševní kondici 

• profesionalita, odbornost 

• místní, časová a finanční dostupnost  
 

mailto:SSudimacova@seznam.cz
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Nabídka našich služeb a partnerské spolupráce pěstounským rodinám spočívá zejména v 

dlouhodobém doprovázení rodiny, v poskytování podpory a pomoci pěstounům v péči o svěřené 

dítě.  

Především se jedná o poskytování výchovné a poradenské péče, zprostředkování psychologické a 

psychoterapeutické či jiné odborné pomoci, pomoc v získávání dalších znalostí v oblasti 

pěstounských dovedností o svěřené dítě, zvyšování výchovných a sociálních kompetencí rodin. 

Nabízeny jsou pěstounským rodinám rovněž zajímavé vzdělávací aktivity z oblasti péče o dítě. 

Snahou „Dětského úsvitu“, z. s. je poskytnout pěstounským rodinám takovou formu pomoci, aby 

byly zajištěny všechny předpoklady k vytvoření laskavého, harmonického a bezpečného zázemí 

pro rozvoj dítěte. K tomuto účelu slouží i celá řada dalších doprovodných aktivit. 

 

 

Principy při práci s cílovými skupinami- odborná sociální služba: 

Nezávislost, nestrannost – ke klientům přistupujeme bez předsudků, bez osobní zaujatosti, 

bez ovlivnění a zájmů jiných subjektů či organizací 

Rovnost -   služba je poskytována všem klientům bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost,  

pohlaví, národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci 

Individuální přístup ke každému klientovi, pomoc a podpora dle jeho aktuálních potřeb 

Respekt k soukromí i k jedinečnosti klienta 

Diskrétnost, mlčenlivost – bez souhlasu klienta nejsou poskytnuty informace třetím osobám 

(výjimkou je poskytování informací dle zvláštního zákona, např. příslušný orgán sociálně – 

právní ochrany dětí, vyžádání informací orgány činných v trestním řízení a soudy) 

Zákonnost - ochrana práv a oprávněných zájmů klienta dodržování ustanovení obsažených  

v listině  základních práv a svobod  (LZPS),  Úmluvě o právech dítěte, Ústavy ČR a dalších   

platných zákonných ustanovení. 

 

 

 

 

Čl. II 

Charakteristika pracoviště 

1. Odborné sociální poradenství 

Materiálně technické zajištění sociální služby : 

 

Pracovníci služby mají zázemí v místnosti se samostatným vchodem na adrese Havlíčkova 

1803/2, Cheb, je zde samostatný, oddělený vchod. Zde je jim k dispozici pracovní stůl, NTB, 

tiskárna se skenerem a kopírkou, kancelářské potřeby a další nezbytně nutné vybavení pro řádný 

výkon služby včetně internetového připojení. Je zde umístěna uzamykatelná skříňka na spisy a 

další potřebný kancelářský nábytek. Pracovníci mají   v místnosti k dispozici toaletu, umyvadlo a 

vše pro nezbytnou osobní hygienu. Pracovníci mají své vlastní mobilní telefony, které používají 

k výkonu služby. Výše měsíční finanční úhrady je ošetřena v podobě vnitřní směrnice.   

Ke klientům se sociální pracovník a pedagogický pracovník služby dopravuje soukromým 

osobním automobilem, na základě cestovního příkazu, který schvaluje vedoucí služby. Používání 

osobního automobilu je opět ošetřeno vnitřní směrnicí. 
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2.Pro výkon pověřené osoby: 

2.1.:Kontaktní pracoviště: Havlíčkova 1803/2, Cheb 350 02.  

Na této adrese se nachází 6 místností + 2 jako skladové prostory; dvě místnosti, které jsou 

určeny jako zázemí pro 4 sociální pracovníky  (jeden z nich je i vedoucím služby).  

Další tři místnosti ( dvě z nich jsou propojeny, třetí je samostatná, je zde i knihovna s odbornou 

literaturou a dalšími materiály pro pečující osoby a děti) jsou účelově zařízeny a slouží pečujícím 

osobám nebo dětem svěřeným do pěstounské péče. Pro vzdělávací individuální či skupinové 

aktivity, pro rozvojové aktivity dětí ( individuální/ skupinová forma/, pro kontakty s asistencí či 

asistované kontakty,individuální konzultace apod. 

Jedna z místností je využívána i jako místnost kontaktní - terapeutická, kde probíhají 

skupinová setkávání pečujících osob s odborníky/ edukace, nácviky,Kluby pěstounů, 

Dostaveníčka/, skupinové supervize jak pečujících osob, tak sociálních pracovníků. Dále je 

místnost určena pro setkávání /individuální konzultace/ klíčového pracovníka s pěstounem nebo k 

výběru odborné literatury určené k samostudiu pečující osoby.  

Další z místností je využívána i jako miniherna pro děti, která je vybavena dětskými knihami 

a pomůckami pro účely pořádání dětských skupin v době konání společného vzdělávání 

pěstounů, nebo pro individuální práci s dítětem.  

Místnost /vstupní/ je místností kontaktní. Prostor je vybaven vhodným a účelovým nábytkem 

pro prvotní setkání se zájemci o PP, nebo pro  i individuální setkávání s pěstouny, s 

osobami blízkými dítěti nebo osobami, které požadují poskytování výchovné či poradenské péče.  

Vše je koncipováno tak, aby  bylo plně zachováno soukromí klienta ,nikdo z přítomných nebyl 

nevhodně rušen jiným pracovníkem ,aby byla zachována diskrétnost. Aby byl vytvořen vhodný, 

klidný prostor pro sdílení, intimita a důvěra. 

 

Vybavení prostorů  

Financováno pomocí sponzorů a dárců, z grantů, projektů. 

Ze státního příspěvku a v souladu s Instrukcí MPSV ČR byla nakoupena  technika, nábytek 

a další  nezbytně nutné kancelářské potřeby, které jsou nezbytné k výkonu a práci sociálních 

pracovníků.  

  

Všichni zaměstnanci spolku jsou sociálními pracovníky a jejich pracovně právní poměr se 

výhradně a pouze  týká  výkonu   agendy sociálně právní ochrany dětí, doprovázení pěstounských 

rodin.   
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Kontaktní  místo slouží jako kontaktní místo nejen pro  pečující osoby, se kterými má 

doprovázející organizace uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče, ale i pro děti 

v pěstounské péči popř. pro  realizaci kontaktu  s biologickou rodinou; rovněž je zde vhodný 

prostor k projednávání návrhů a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. 

 

Dále  jsou zde k dispozici pro zájemce z řad veřejnosti propagační materiály a informace 

k NRP, pěstounské péči, je zde  prezentována činnost a aktivity  doprovázející organizace 

v tištěné podobě /kroniky z akcí/, Standardy kvality a  odehrává se zde veškerá administrativní 

činnost pověřené osoby. 
 

2.2.Kontaktní pracoviště: Karlova 17, Cheb 

Na této adrese se nachází 1 prostorná místnost, která je využívána  v souladu s vydaným 

pověřením, k sociálně - právní ochraně. Prostor byl pro daný účel nazván „Hernou plnou 

Dobra“. 

 

Místnost je určena pro: 

1. BABY KLUBY - pravidelná či nepravidelná ( dle potřeb) setkání pečujících osob a dětí 

svěřených do pěstounské péče (0 – 6 let). Jedná se o svépomocnou skupinu pečujících osob. 

Pečující osoby zde nacházejí prostor pro sdílených svých zkušeností, potřeb, poznatků, 

dojmů.   

Pro děti jsou připraveny buď samotnými pěstouny či pracovníky“ Dětského úsvitu“ z.s.  

motivační programy a aktivity  na podporu  adaptačního procesu (u nově přijatých dětí do 

pěstounské péče),  dále společné stimulující aktivity zaměřené  na  jejich  všestranný rozvoj.  

 

2. Další aktivity: 

V „Herně plné Dobra“ dále probíhají aktivity jako jsou - hlídání dětí v rámci respitní péče, 

kontakty s příbuznými dítěte, konzultace, terapeutické programy, terapie, dětské skupiny, 

příměstské tábory, individuální vzdělávání pečujících osob, dobročinný bazárek, půjčovna 

knih a dětské literatury.  

 

Vybavení prostoru 

Místnost je využívána v souladu s vydaným pověřením k sociálně-právní ochraně. 

Místnost je vybavena stoly se židlemi, stolečkem se židličkami, kuchyňským koutkem 

s varnou konvicí a lednicí, skříňkou na uložení potřebných pomůcek pro aktivity dětí. Pro 

děti je zde dostatek motivačních pomůcek, hraček, dětských knih, stolních her apod. 

 

Vybavení bylo financováno ze 100% pomocí sponzorů, popř. darováno přímo od dárců. 

Nájem, energie a služby:  viz. příslušná Směrnice. 

 

 

Čl. III 

Organizace, řízení a kontrola 
 

Činnost  pověřené osoby zabezpečují čtyři sociální pracovníci; jeden sociální pracovník  zastává 

zároveň  i pozici vedoucího služby. 

 

Podřízenost dle odbornosti: 
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Vedoucí služby, sociálnímu pracovníkovi podléhají: 

 

            3 sociální pracovníci - HPP  

Více viz. organizační schéma 

 

Služby SOP: 3 sociální  pracovníci, kdy jeden z nich je zároveň  i vedoucím služby 

Více viz. organizační schéma 

 
 

 

Čl. IV 

Profesní složení pracovníků 
 

Předpoklady vzdělání sociálního pracovníka: 

• řídí se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 110 

 

Podmínky pro výkon pracovníka v sociálních službách: 

• odborná způsobilost 

• dobrý zdravotní stav 

• bezúhonnost 
 

Osobnostní předpoklady a profesní rozvoj jednotlivých zaměstnanců (tj. profesní profil)  

 je zaznamenáván pomocí: 

• adaptačního procesu 

• individuálních vzdělávacích plánů 

• hodnocení 
 
 
 
 
 
 

Čl. V 

Poslání ,cíle ,cílová skupina 

 

A. Pověřená osoba: 

Posláním pověřené osoby k výkonu pěstounské péče je prostřednictvím doprovázení poskytovat 

podporu, poradenství a odbornou pomoc dětem svěřeným do pěstounské péče a osobám, které 

o ně pečují.   

Ve vzájemné součinnosti s cílovou skupinou přispívat v pěstounské rodině k vytvoření 

takových podmínek, které pomohou ke zdravému a harmonickému rozvoji dětí svěřených do 

pěstounské péče.  

Šířit myšlenku náhradní rodinné péče mezi širokou veřejnost.  
 

Cíl 
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Cílem „Dětského úsvitu“, z. s. je zvyšovat kompetence pečujících osob, rozvíjet jejich 

dovednosti a znalosti.  

Podporovat vytvoření podnětného, přijímacího a bezpečného prostředí náhradní rodiny, 

které by zajišťovalo podmínky pro všestranný rozvoj dítěte. Budovat zdravou identitu dítěte, 

posilovat a zajišťovat vztah dítěte k biologické rodině, kontakt s blízkými osobami, pokud je to 

v jeho zájmu.   

 

Usilovat o pozitivní vnímaní náhradní rodinné péče širokou veřejností. Vyhledávat fyzické 

osoby vhodné stát se náhradními rodiči.  
 

Cílová skupina: 

• děti, které žijí v náhradní rodinné péči /do 18 let věku/ 

• osoby pečující o děti v pěstounské péči /pěstouni, poručníci/  

• osoby v evidenci a zájemci o pěstounskou péči, kteří trvale žijí na území Karlovarského 

kraje 

• všechny děti, které požádají o ochranu svého života a svých dalších práv /§ 8 ZSPOD/  

• pečující osoby, zejména biologičtí rodiče, jejichž  péče vykazuje silné deficity či 

rizika ve výchově a péči o dítě/ děti  -  dítě je  ohroženo syndromem CAN 

 

Osobám, které se na naši službu obrátí, ale nespadají do cílové skupiny „Dětského úsvitu“, z. s., 

jsou předány informace a kontakty na jiné poskytovatele této služby. 

 

Zásady při práci s cílovými skupinami: 

• Respekt a individuální přístup - respektujeme jedinečnost dítěte, osob pečujících a 

osob v evidenci, při práci s nimi volíme individuální přístup, zohledňujeme jejich vůli a 

názory, vytváříme podmínky, v nichž se dítě i osoba pečující či osoba v evidenci cítí 

důstojně, a to zejména s ohledem na nejlepší zájem dítěte.  

Respektujeme právo dítěte vyjádřit svůj názor na situace, které se ho týkají, tento názor 

bereme vážně a při své práci názor zohledňujeme. 

• Partnerství - vedeme otevřený dialog při zajišťování výchovných potřeb uživatele a 

řešení konkrétních situací v souvislosti s péčí o dítě, s cílem dosažení pozitivních 

výsledků. 

• Soukromí – plně respektujeme soukromí dítěte, osoby pečující či osoby v evidenci, 

dbáme na ochranu jejich osobních údajů a dalších získaných informací. 

• Rovný přístup – dbáme na rovný přístup k uživateli bez ohledu na původ, víru, pohlaví a 

sexuální orientaci. 

• Rozvíjení a zachovávání důvěry – poskytujeme péči a pomoc takovým způsobem, aby 

byla ve vztahu mezi zaměstnanci a uživatelem služby aktivně rozvíjena a zachovávána 

vzájemná důvěra. 

• Profesionalita - všichni sociální pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon 

své funkce a nadále se v oblasti náhradní rodinné péče vzdělávají. 

• Dodržování lidských práv a svobod - “Dětský úsvit“, z. s. dodržuje lidská práva, 

zejména práva dětí, svoji činnost vykonává v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, etickým kodexem sociálního pracovníka.  
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Poslání, cíle a zásady pověřené osoby jsou předávány zájemcům ústní formou a tištěným 

letákem. Pro menší děti, předškoláky je používán obrázkový manuál, pomocí kterého lze 

vysvětlit, proč sociální pracovník bude docházet do rodiny, jaká témata budou při návštěvách 

s dětmi řešena apod. 
 

Další činnosti – nabídka pro pěstounské rodiny 

• Vzdělávání pečujících osob 

- pravidelné pořádání vzdělávacích akcí a relaxačně vzdělávacích akcí /semináře, 

přednášky, celodenní akce apod./.   

 

• Baby klub  

- Baby klub je svépomocná skupina pěstounů a jeho záměrem je  poskytovat a nabízet 

pěstounským rodinám nejen účinnou pomoc ve formě emocionální podpory, 

vzájemného sdílení, výměnu rad, zkušeností, ale jeho aktivity jsou cíleny   především 

na podporu  a rozvoj zdárného adaptačního procesu nově příchozích dětí do 

pěstounské péče. 

- Klub podporuje všestranný rozvoj dané cílové skupiny a je tématicky zaměřen na 

péči a výchovu o dítě od 0 do 6 let. 

- Na setkáních se pracuje interaktivní formou, kde se pojí individuální konzultace a 

skupinové diskuze, s odbornou literaturou. Cenným přínosem jsou poznatky, 

zkušenosti, dojmy pečujících osob a jejich vzájemné sdílení. 

- Činnost Baby klubu má za cíl pomáhat co nejlépe naplňovat nejlepší zájem dítěte. 

 

• Klub pěstounů 

- Klub pěstounů slouží pro setkávání pěstounských rodin pod vedením 

psychoterapeuta, arteterapeuta, jiného odborníka / např. etoped, speciální 

pedagog, psycholog/ - jde o odbornou pomoc. 

- Témata  klubů jsou zaměřena na získávání nových informací a schopností v oblasti 

péče a výchovy o dítě, témata si volí je sami pečující osoby. 

- Klub pěstounů sehrává důležitou roli v prevenci syndromu vyhoření, je zde 

významně posilována psychohygiena a cenná je i jeho supervizní role. 
 

 

• Organizování dětských skupin 

- Dětské skupiny jsou pomocí zážitkových programů zaměřeny na psychosociální 

rozvoj dětí.   

- V rámci „Dětského úsvitu“, z. s. jsou pro děti svěřené do pěstounské péče pořádány 

jednodenní výlety i vícedenní pobyty /letní tábory/.  
 

• Pravidelný kontakt pečujících osob s odborníky, individuální konzultace, terapie. 

• Doprovázení pěstounů při hájení práv a oprávněných zájmů. 

• Respitní péče neboli odlehčovací služba - krátkodobá úlevová péče pro pečující osoby, 

kteří trvale pečují o děti svěřené do pěstounské péče. 

• Pomoc při zajištění osobní péče o dítě a to po dobu, kdy bude pečující osoba uznána za 

dočasně práce neschopnou, nebo v případě ošetřování osoby blízké, při narození vlastního 

dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí či při úmrtí osoby blízké. 
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• Kontakt s asistencí sociálního pracovníka /popř. i jiného odborníka/ u dítěte 

svěřeného do pěstounské péče s biologickou rodinou.  

• Asistovaný kontakt  - v případě že tento typ kontaktu  nařídí soud. 

• Kontakt s asistencí – v případě, že o to požádá jedna ze zúčastněných stran.  

• Pořádání aktivit, osvětových akcí zaměřených na seznámení veřejnosti s náhradní 

rodinnou péčí.  

• Odborná pomoc – psycholog, etoped, terapeut, lékař, speciální pedagog apod. 

 
Činnosti pro pečující osoby a děti svěřené do pěstounské péče jsou zajišťovány multioborovým 

týmem /sociální pracovníci, speciální pedagogové, arteterapeut - psychoterapeut, psycholog/, 

který jsou nápomocni při řešení náročných situací, ve kterých se pěstounská rodina ocitne. Cílem 

je předcházet selhávání pěstounské péče. 

 

Konkrétní podoba a rozsah spolupráce a pomoci je obsažen v uzavřené Dohodě o výkonu 

pěstounské péče mezi pečující osobou a poskytovatelem. 

 

 

 

 

B. OSP- odborné sociální poradenství: 

 

 

Poslání: Pomáháme formou odborného sociálního poradenství rodinám s dítětem/dětmi,  

nezletilým dětem i dospělým jednotlivcům (těhotným ženám, osobám s poruchou autistického 

spektra PAS), kteří vnímají svou osobní, partnerskou, rodinnou či mezilidskou situaci jako 

obtížnou a chtějí jí porozumět a řešit. 

 

Cíle naší služby: 

• Cílem naší služby je stav, kdy dospělý jedinec, dítě, rodič i profesionálové okolo dítěte 

disponují potřebnými informacemi, dovednostmi a znalostmi a v zájmu dítěte ve 

vzájemné součinnosti efektivně spolupracují. 

• Cílem naší služby je stabilizace společenských a  rodinných vztahů a vazeb, bezpečná 

ochrana dítěte či  dospělého jedince v oblasti rodiny, školy, sociálních vztahů, 

společenského prostředí. 

 

Okruh osob (cílová skupina a její věková struktura)  

 

• rodiny s dětmi (rodiče nebo pečující osoby, tj. pěstouni nebo fyzické osoby, které mají 

dítě/děti svěřeny rozhodnutím soudu do výchovy a péče bez omezení věku a děti ve věku 

0-18 let, včetně nastávajících nezletilých matek); přičemž děti jsou ohroženy a zasaženy  

tíživou životní situací rodičů, hrozí jim  emoční či psychické  poškození,  nebo vyžadují 

včasnou pomoc, existuje u nich riziko ohrožení jejich zdravého vývoje  nebo  rodina se 

nachází v sociálně nepříznivé situaci, kterou nedokáže zvládat vlastními silami; včetně 

rodin  dětí s poruchou autistického spektra (diagnóza PAS) 
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• děti z rozpadajících se rodin – zejména v rámci vyhrocené předrozvodové, rozvodové a 

porozvodové situace rodičů 

• osoby v krizi (jednotlivci) s diagnózou poruchy autistického spektra ve věku od 18 do 

65 let 

• osoby (jednotlivci), které z důvodu zletilosti odcházejí z náhradní rodinné péče, ústavní 

péče nebo dětských domovů ve věku od 18 do 21 let.  

 

     Základní poskytované činnosti:  

A. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování dalších 

navazujících služeb   

 

B. Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - učení se takovému 

chování, které je okolím přijímáno pozitivně, např. řádné dodržování časů, domluvených 

postupů, dohod apod., nácvik komunikačních a sociálních dovedností.  

Pro dítě/děti jde o aktivity zaměřené na  stabilizaci a harmonizaci jejich emočního a 

psychického ladění, upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností, rozvíjení potenciálu (obratnost, zručnost, trpělivost, komunikace a kooperace 

s ostatními, respekt k pravidlům, apod.). Dále se jedná o programy zaměřené na  

hodnotový systém,  např. pomocí her, posilování  identity, sebepojetí, sebehodnoty, 

sebedůvěry  dítěte. Dítě je vnímáno jako partner – participační práva dítěte. 

Pro rodiče/ dospělé osoby - podpora otevřené nenásilné komunikace a zdravých vztahů 

v rodině, edukačně- výchovná činnost, podpora rodičů v pochopení potřeb jejich 

dítěte/dětí a schopnosti jejich naplňování, například podporou a nácvikem rodičovského 

chování, zvyšování a prohlubování rodičovských kompetencí, vedení k rodičovské 

odpovědnosti, podporou a nácvikem jedince ke zvyšování sociálních kompetencí a to 

individuálně, přímo v domácnosti klientů. 

Sociálně terapeutické činnosti jsou zajišťovány poradenstvím v oblasti orientace 

v sociálních systémech a v oblasti vzdělávání.  

 

C. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pracovníci  služby napomáhají a 

zkompetentňují  daného jedince/ děti  a jejich rodiče či jiné osoby zastupující děti  

v komunikaci s úřady (např. hledání pracovního uplatnění, vyřízení dokladů,  jsou jim 

oporou a rádcem  v jednání   i s dalšími institucemi, organizacemi, službami a podporují 

je dle jejich potřeb ve zvládání průběhu jednání, v komunikaci, v získání potřebných 

informací, uplatnění svých práv, v naplnění svých potřeb -  a to i formou získání právního 

povědomí, základní orientace se  v právních předpisech  

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob – všechny aktivity pracovníků 

služby jsou zaměřeny na udržení a podporu vztahu dítěte a jeho rodiny, podporu dítěte a 

jeho rodiny v jejich přirozeném prostředí a na prevenci umístění dítěte mimo rodinu, na 

zapojení dítěte a jeho rodiny do i v komunitě dostupných služeb a na využívání místních 

zdrojů, na práci s okolím dítěte a rodiny tak, aby nedocházelo k jejich vyčleňování ze 

společnosti. 
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Služba je bezplatná. 

 

Informace o činnosti „Dětského úsvitu“, z. s. jsou k dispozici: 

• webové stránky: www.detskyusvit.cz 

• brožurky, letáky, informační materiály 

• nástěnka ve vstupních prostorách kontaktního místa na adrese: Havlíčkova 1803/2, Cheb 

• upoutávky v prosklené výloze na adrese kontaktního místa - plakátky 

• sociální sítě – Fb: Dětský úsvit – pěstounské péče, autismus a děti v nesnázích 

• v registru poskytovatelů sociálních služeb 

• v Katalogu sociálních služeb MÚ Cheb 

• Noviny berušky Milušky – občasník 

• Na kontaktních místech organizace 

• Na OSPOD MěÚ Cheb,ale i  a dalších místech -  spolupracujících subjektech  

 

 

 

Čl. VI 

Uzavření dohody  

1. o výkonu pěstounské péče  

 

Uzavření dohody mezi pečující osobou a osobou pověřenou k výkonu pěstounské péče 

předchází   předložení návrhu dohody.  Vyjádří – li pečující osoba souhlas s  obsahem a zněním  

předloženého návrhu dohody, je uzavřena samotná dohoda o výkonu pěstounské péče.  Návrh 

dohody musí obsahovat rovněž písemné vyjádření souhlasu příslušného OSPOD.  

Dohoda o výkonu pěstounské péče trvá po dobu, po kterou: 

• trvá pěstounská péče, 

• trvá péče fyzické osoby, které bylo před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do 

pěstounské péče dítě rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně 

svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, 

• je osoba rozhodnutím Krajského úřadu vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat 

pěstounskou péči na přechodnou dobu, 

• je fyzická osoba poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo probíhá soudní řízení o 

ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, k němuž nemá vyživovací povinnost. 
 

2. O poskytnutí sociální služby- sociálně odborné poradenství 
 
 

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby  

Smlouva o poskytování sociálních služeb se uzavírá buď ústní či  písemnou formou. 

Písemnou formou pouze v tom případě, že to jedna ze smluvních stran  navrhne a přeje si 

tuto formu smlouvy. 

 
Poznámka: SP = sociální pracovník 

http://www.detskyusvit.cz/
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Organizace se zájemcem o sociální službu uzavírá  zpravidla ústní smlouvu o poskytování 

sociální služby. 

 V případě, že však  zájemce projeví zájem o písemně uzavřenou smlouvu, bude mu 

vyhověno.   

Smlouva  mezi  smluvními  stranami  zakládá  vztah  poskytovatel  -  příjemce  sociální 

služby  s  právy  a  povinnostmi  z  toho  vyplývajícími.  

Účelem  smlouvy  je  vytvoření  podmínek pro  zdárné  poskytování  sociální  služby  

příjemci,  informování  zájemce  o  službu,  vymezení mantinelů spolupráce, definování 

práv a povinností.   

Smlouva  neobsahuje  zadání  zakázky;  smlouva  se  s  klientem  uzavírá  na  dobu  

neurčitou, přičemž zadání zakázky se za splnění podmínek pro poskytnutí sociální služby 

může neustále opakovat (zakázka se zadává, resp. definuje v záznamovém listu ze 

schůzky s klientem).  

Uzavření smlouvy předchází jednání se zájemcem o sociální službu (více Standard č. 3). 

Poskytovatel  klade  důraz  na  seznámení  zájemce  s  obsahem  poskytované  sociální  

služby,  s jejími  možnostmi  a  podmínkami.   

Dále  je  zájemce  srozuměn  s  jeho  právy  a  povinnostmi.  Je nutné, aby si poskytovatel 

ověřil, že zájemce o sociální službu rozumí zejména obsahu a účelu smlouvy.  

Poskytovatel  se  zavazuje  poskytovat  službu  odborného  sociálního  poradenství, která 

zahrnuje:  

1)zprostředkování   kontaktu   se   společenským prostředím (zprostředkování 

navazujících služeb), 2)sociálně  terapeutické činnosti (poskytnutí  poradenství  v  

oblastech  orientace  v sociálních systémech, práva a v oblasti vzdělávání, pomoc  při  

uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání  osobních záležitostí  (pomoc  

při  vyřizování  běžných  záležitostí  a  pomoc při obnovení nebo  upevnění kontaktů 

s přirozeným sociálním prostředím 

Možnost výpovědi:  

 

  Klient se může kdykoliv rozhodnout ukončit spolupráci bez uvedení důvodu.  

       Klient může podat stížnost na kvalitu či průběh poskytování této služby a na sociálního 

pracovníka. Konkrétní možnosti podání stížnosti budou sděleny na vyžádání. (dále viz 

Standard č. 7.)  

 

  Poskytovatel  může  smlouvu  vypovědět,  pokud  uživatel  nesplňuje či  přestal splňovat  

kritéria  pro  poskytnutí  služby,  pokud  kapacita   služby  je  naplněná  a pokud z finančních 

důvodů je poskytovatel nucen omezit aktivity či dokonce službu zrušit.   

 

Poskytovatel   se   zavazuje   postupovat   při   poskytování   sociální   služby   v souladu  s  

vnitřními  pravidly  poskytovatele  pro  poskytování  sociální  služby.  

Uživatel  může  na  požádání  do  těchto  vnitřních  pravidel  nahlédnout,  na požádání  může  

získat  jejich  výtisk,  a  má  právo  získat  vysvětlení  těchto pravidel od SP 

 

 

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby  

jsou uvedeny v ustanovení § 91 odst. 3 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů: 
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Poskytovatel služby, „ Dětský úsvit “ z. s., může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování 

sociální služby OSP pouze, pokud: 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu 

osob v registru poskytovatelů sociálních služeb 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytování sociální služby, o kterou osoba žádá 

c) osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto 

žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností 

vyplývajících ze smlouvy.  

 

 

Důvody pro ukončení sociální služby 

Dvě formy ukončení sociální služby: 

1.dohodou (jde o dvoustranný právní úkon), tj. obě strany se na ukončení smlouvy 

dohodnou 

2. výpovědí (jde jednostranný právní úkon kdy k ukončení dohody není třeba souhlas 

druhé strany): 

 

Výpověď ze strany klienta: ústně nebo písemně, kdykoliv bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 

14 dní od oznámení výpovědi poskytovateli.   

 

Výpověď ze strany poskytovatele: poskytování služby lze ukončit jen z vážných důvodů, jsou 

též náležitostí smlouvy o poskytování sociální služby:  

 

Pokud pominuly důvody pro poskytování služby 

Klient přestal naplňovat kritéria pro poskytování služby 

Klient odmítá či bojkotuje součinnost služby 

Klient se přestěhoval mimo území působnosti služby 

Klient se dopustil vůči pracovníkovi poskytovatele verbálního či fyzického násilí. 

Výpovědní doba ze strany poskytovatele činí obvykle 30 dní, nedohodnou-li se obě 

smluvní strany na kratší výpovědní době nebo na okamžitém ukončení služby 

 

 

 

 

 

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby  

Smlouva o poskytování sociálních služeb se uzavírá buď ústní či  písemnou formou. 

Písemnou formou pouze v tom případě, že to jedna ze smluvních stran  navrhne a přeje si 

tuto formu smlouvy.  

 
3.  

 

 

Čl. VII 

Možnosti výpovědi  dohody o výkonu pěstounské péče 
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Pověřená osoba může vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče: 

• pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující nebo 

osoba v evidenci zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče, 

• pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nad 

výkonem pěstounské péče, 

• pro odmítnutí přijetí dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu bez vážného důvodu 

na straně osoby v evidenci. 

 
Od 1.1. 2022 se na základě novely zákona č. 359/1999 Sb., ZSPOD  

a souvisejících předpisů   (zákon č. 363/2021 Sb.)  v dohodě o výkonu pěstounské péče se   mění obsah  

znění  ČL.IV. odts.4  a to v tomto  novém znění: 

4.a).Výpověď ze strany pěstouna:  možnosti změnit doprovázející subjekt ze strany pěstouna  se 

omezuje a to  max. 1 x ročně:  buď  k 1.1. nebo 1.7. daného kalendářního roku. 

 4.b) Výpověď ze strany doprovázející organizace: 

V případě výpovědi dohody o výkonu PP ze strany doprovázejícího subjektu (z důvodů uvedených v § 

47c odst. 2 ZSPOD) zaniká dohoda až k 30.6., nebo 31.12. Výpovědní důvod podle § 47c odst. 2 písm. a) 

ZSPOD hovoří o závažném a opakovaném porušování povinností. 

Před vypovězením dohody o výkonu PP bude pěstoun písemně upozorněn na skutečnost, že porušuje 

povinnosti dané § 47a odst. 2 nebo dohodou o výkonu PP (které konkrétní povinnosti a v jakém směru). 

 

 

Smluvní strana, která dohodu o výkonu pěstounské péče s osobou pečující nebo s osobou v 

evidenci vypověděla, o tom bez zbytečného odkladu informuje obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt. To neplatí, 

pokud je smluvní stranou vypovězené dohody o výkonu pěstounské péče obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt. 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba v 

evidenci trvalý pobyt, je povinen poté, co se dozví o vypovězení dohody o výkonu pěstounské 

péče podle odstavce 2, do 30 dnů vydat rozhodnutí, které upraví podrobnosti ohledně výkonu 

práv a povinností založených v § 47a.  

 

Pokud bude dohoda o výkonu pěstounské péče vypovězena osobou pečující nebo osobou v 

evidenci a nebude nahrazena novou dohodou o výkonu pěstounské péče do 30 dnů ode dne 

doručení výpovědi druhé smluvní straně, upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností 

založených v § 47a příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností svým rozhodnutím podle 

§ 47b odst. 2 Zákona. 

 

Výpovědní lhůta skončí nejpozději uplynutím 30 dnů ode dne, kdy byla výpověď doručena 

druhé smluvní straně, ne však dříve, než bude uzavřena nová dohoda o výkonu pěstounské péče. 

V případě, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá rozhodnutí podle § 47b odst. 2, 

Zákona, končí výpovědní lhůta dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnut 

 

 

Čl. VIII 

Rozsah činnosti 
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Pečující osoba na základě uzavřené dohody s pověřenou osobou má 

následující práva a povinnosti 

 

1. Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě. 

Tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče po dobu, kdy je osoba pečující uznána 

dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování 

nezbytných osobních záležitostí, při úmrtí osoby blízké.  

 

2. Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti v rozsahu 

alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let, 

dále jen „respitní péče“. (Předpokladem pro realizaci respitní péče je skutečnost, že osoba 

pečující poskytuje intenzivní péči svěřenému dítěti nebo dětem. Respitní péče se nerealizuje u 

studentů střední školy bydlících na internátě).  

 

3. Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň 

jednou za 6 měsíců.  

 

4. Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 

hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích a právo na zprostředkování nebo zajištění 

bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti. 

 

5. V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat 

sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem 

v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak. Právo na pomoc při plnění této 

povinnosti, včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob 

s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku.  

 

6. Povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b 

odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., zákona o sociálně-právní ochraně dětí a spolupracovat se 

zaměstnancem pověřeným sledovat vývoj dětí podle § 19 odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., zákona 

o sociálně-právní ochraně dětí. 

 

Konkrétní podoba, rozsah spolupráce a pomoci je obsažen v uzavřené dohodě o výkonu 

pěstounské péče mezi pečujícími osobami a poskytovatelem. 

 

Úřední hodiny: pondělí od 8,00 hod - 16,00 hod.  

Adresa: Havlíčkova 1803/2, Cheb  350 02 

Kdo: sociální pracovníci „Dětského úsvitu“, z. s. 

V jiný termín: na základě individuální dohody. 

 

Ve výjimečných případech a v krizových situacích  jsou  pracovníci pečujícím osobám 

k dispozici i o sobotách, nedělích a svátcích.  

 

Pečujícím osobám je k dispozici též krizová linka, kontaktní osobou je vedoucí služby, 

popř. jí pověřený klíčový pracovník /např. v době dlouhodobé vážné nemoci, čerpání 

dovolené apod./ 
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Rozvrh pracovní doby: 

Vedoucí služby, sociální pracovník: 

• pružná pracovní doba: základní pracovní doba od 7,00 hod do 13,00 hod 

• volitelná pracovní doba od 13,00 hod do 18,00 hod 

 

Sociální pracovník: 

• pružná pracovní doba: základní pracovní doba od  7,00 hod do 13,00 hod 

• volitelná pracovní doba od 13,00 hod do 18,00 hod 

 

 

B.Časový rozsah poskytování  sociální  služby OSP (odborné sociální poradenství) 

 

V pracovní dny: 

Úterý a čtvrtek: 14.00 až 18.00 hodin  

Víkendy: 

Sobota: 10.00 hod- 12.00 hod.  

Neděle: 15.00 hod. – 17.00 hod 

 

 Nebo i v jiné dny a časy-   dle aktuální potřeby klienta a možností služby. 

 

 

 

Čl. IX 

Způsob podání a řešení stížností 

 

A.Pečující osoba si může stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služeb Dětského úsvitu“, 

z. s., aniž by byla jakýmkoliv způsobem ohrožena na svých zákonných právech. 

 

K podání žádosti je oprávněn každý, nejen pečující osoba, ale i v jeho zájmu jakýkoliv občan. 

 

Způsob podávání podnětů, stížností 

Pečující osoba může kdykoliv podat podněty, připomínky či stížnost na kvalitu poskytovaných 

služeb a to buď ústně, písemně, či telefonicky přímo vedoucí služby a předsedkyni spolku Mgr. 

Sonie Sudimacové. 

Na podanou stížnost je vedoucí služby povinná podat písemnou odpověď stěžovateli, a to 

nejpozději do 14 dnů od obdržení stížnosti.  

 

Stížnost lze podat i anonymně. V tomto případě bude odpověď vyvěšena na nástěnce ve vstupní 

místnosti, na adrese kontaktního místa: Havlíčkova 1803/2, Cheb 350 02. 

Máli stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může o přezkoumání požádat  

Krajský úřad, orgán  OSPOD , MPSV ČR,  veřejného ochránce  práv. 

 

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je pečující osoba poučena o možnosti obrátit se 

k nadřízenému orgánu s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti, nebo k jiným 

odvolacím orgánům. 
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Podněty, které mají charakter stížnosti, může pečující osoba řešit přímo s pracovníkem, kterého  

se podněty týkají. 

 

Stížnosti jsou číselnou řadou evidovány v knize stížností. 

 

Tiskopis pro napsání stížnosti je též k dispozici u každého klíčového pracovníka. 

 

 

 

B.Způsob vyřizování stížností  - sociální služba, odborné sociální poradenství /OSP/ 

Podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

Naší snahou je poskytovat služby na odpovídající odborné i lidské úrovni. Proto vítáme nejen 

každý podnět, ale i stížnost, neboť nás vede k zamyšlení a ke zkvalitnění nabízených služeb. 

Každý má právo podat stížnost na kvalitu služby poskytované organizací, na chování či přístup 

pracovníků ke klientovi nebo na způsob poskytování služby OSP. 

Stížnosti vyřizuje   vedoucí služby OSP, která je zároveň předsedkyně spolku  „Dětský úsvit“ z.s 

, Mgr. Bc. Sonia Sudimacová. 

Podání stížnosti 

Pokud přijme stížnost jiný pracovník než vedoucí služby, je tento pracovník povinen předat 

stížnost vedoucímu a to neprodleně, nejpozději však do dvou dnů. 

Stížnost je možno podat/ předat následujícími způsoby: 

ústně: 

• kdy klient sdělí stížnost přítomnému pracovníkovi/ vedoucí služby/ spolku „ Dětský 

úsvit“ z.s. 

písemně a to: 

• Poštou na adresu organizace: Pod Lipami 223/5, 351 01 Františkovy Lázně nebo 

Havlíčkova 1803/2, 350 02 Cheb 

• E-mailem  předsedkyni  spolku:SSudimacova@seznam.cz  

• Datovou schránkou 

 

Pokud klient chce, aby byl informován o vyřízení stížnosti, musí uvést svoji adresu. V tomto 

případě obdrží do 30 dnů vyjádření od vedoucí služby/předsedkyně spolku. 

Stížnost může být podána i anonymně. Pak je vhodné zvolit způsob podání stížnosti popisem 

situace, na kterou si uživatel stěžuje, může tuto stížnost hodit do schránky, která je označena 

názvem spolku „Dětský úsvit“ z.s. a je umístěna na  chodbě v budově v nímž má spolek kontaktní  

místo ( Havlíčkova ul.1803/ 2, Cheb). Nebo jí může poslat na adresu sídla spolku. 

Odpověď na anonymní stížnost bude písemně vyvěšena na viditelném místě zvenčí, tj.v 

prosklené vitríně  na kontaktním místě spolku, v Havlíčkově ulici 1803/ 2, Cheb a to po dobu 

dvou měsíců ode dne podání stížnosti. 

 

Klient má i možnost projednání stížnosti osobně s předsedkyní spolku. 

Má-li  klient stížnost na kvalitu  poskytované služby nebo na jednání a chování pracovníků a 

chce-li to projednat osobně s předsedkyní spolku, je kterýkoli z přítomných pracovníků povinen 

s klientem  dojednat tuto osobní schůzku.  

Evidence stížností: 
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Všechny přijaté stížnosti jsou evidovány. 

Písemné vyřízení stížnosti může být stěžovateli na požádání předáno rovněž osobně. 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

 

Provozní řád byl projednán s pracovníky. 

Provozní řád byl aktualizován a nabývá účinnosti dne: k 1.3.2022 

 

 

 

 

                                                                                            …………………………………….. 

                                                                                            předsedkyně „Dětského úsvitu“, z. s. 
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Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s  

 

Provozním řádem 

   

Jméno a příjmení zaměstnance: Datum: Vlastnoruční podpis: 

Bc. Jaroslava Bubelová, DiS.   

Bc. Michal Svoboda   

Anna Čechocká, DiS.    

   

   

                             
 
 
 


