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PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ V ZDVOP
DĚTSKÉHO CENTRA PLUTO

Vítáme Tě u nás

Pobytem Tě provází patronka a tety

STRÁNKA 1

Průvodce Tvých práv v Plutu
Určitě Tě zajímá, proč tady jsi a jak dlouho tady budeš
Jsi tady, protože o tom buď rozhodl soud, nebo Ty. Může jít jen o dočasné řešení Tvé
situace, než soud rozhodne co dál. Pracovníci OSPOD – orgán sociálně právní ochrany
dětí) a my, zjišťujeme, zda by se o Tebe kromě rodičů nemohl postarat jiný člen rodiny,
dětský domov nebo třeba pěstouni. Můžeš u nás být až půl roku, potom se zpravidla
společně rozhodneme, kde půjdeš. Návrh na zrušení pobytu může podat OSPOD, rodič,
nebo pokud jsi zde na vlastní žádost tak ty. Řekni to sociálním pracovníkům, nebo
OSPOD.

Jak je to s návštěvami
Pokud budeš chtít, zde v návštěvní místnosti se můžeš stýkat se svou rodinou, nebo
osobami, které Tě vychovávali. Po domluvě s tetou, si můžeš zde pozvat Tvé kamarády.
Návštěvy by měly dodržovat stejně jako Ty Vnitřní řád Dětského centra PLUTO.

Návštěvní místnost

STRÁNKA 2

Dovolenka – víkend, nebo prázdniny
Pokud chceš jít na prázdniny, nebo víkend k rodičům či k jiným lidem a jsi tady na
základě rozhodnutí soudu musí Ti to povolit ředitelka Pluta. S ředitelkou musí souhlasit
OSPOD. Souhlas nedostaneš, například když Ti doma rodiče ubližují, nebo se o Tebe
nedokážou postarat. Pokud budeš mít návštěvu zamítnutou, musíme Ti vysvětlit důvod.
Rodiče se mohou proti zamítnutí návštěvy odvolat.

Máš právo společně bydlet se svými sourozenci, pokud máme na
pokoji místo pro všechny sourozence

STRÁNKA 3

Vycházky
Pokud ti bylo 7 let znáš okolí a znáš hodiny, můžeš na samostatné vycházky. Vycházky
se mohou omezit pouze za porušení Tvých povinností, které jsou vymezeny ve Vnitřním
řádu Dětského centra PLUTO. Nemůžeme Tě pustit na vycházku, pokud jsi například
nemocný/á, nebo v ohrožení.

U nás můžeš jezdit na kole, koloběžce, zahrát si různé sportovní hry.

Budeme rádi, když budeš využívat naši zahradu

vycházky mohou probíhat zpravidla:
pondělí–neděle v čase od 14:00 do 18:00 hodin
Vycházky navíc
V sobotu, neděli, ve svátky a o prázdninách můžeš na vycházky v čase od 9:00
do 11:00 hodin.

STRÁNKA 4

Když budeš dodržovat pravidla, můžeme Ti vycházky upravit (zkrátit/prodloužit)
s ohledem na Tvé individuální okolnosti a potřeby.

Internet
Po splnění svých povinností, můžeš využívat internet. Mobilní telefon můžeš používat
po celou dobu svého osobního volna z naší WIFI. Můžeme Ti omezit internet jen, pokud
k tomu budeme mít vážný důvod, který Ti musí být vždy vysvětlený. Nikdo ze zařízení
nemá právo Tě kontrolovat, co si, s kým píšeš a komu odepisuješ.

Chráníme informace o Tobě

STRÁNKA 5

Máš právo na své soukromí, kde Tě nebude nikdo rušit. Přímo
v pokoji máš svou osobní uzamykatelnou skříňku, kde si můžeš
zamknout své věci.

uzamykatelná
skříňka

Co můžeš udělat, když se Ti u nás nelíbí
Běž za tím, komu v zařízení věříš. Zajistíme ti kontakt se svým opatrovníkem,
ředitelkou, sociálním pracovníkem, vychovatelem, interventem, kteří budou
naslouchat tvému hlasu a potřebám.

Nebo můžeš do schránky důvěry napsat žádost, připomínku, návrhy, stížnosti ale
i pochvaly ☺
Najdeš ji: - u dveří kanceláře interventa
- v návštěvní místnosti bytu Berušek
- u hlavního vstupu
- na chodbě před bytem Kuřátek

STRÁNKA 6

Máš právo vybrat si oblečení, a účes, který se Ti líbí. Můžeš se
malovat, nebo si lakovat nehty.
Jen zvaž, zda to není už moc. Oblečení si vybírej s ohledem na počasí. Oblečení můžeš
půjčovat ostatním dětem, pokud s tím souhlasíš. Pokud si někdo něco půjčí bez dovolení,
nevrátí Ti to, nebo Ti to zničí, pracovníci musí zasáhnout.

Zajistíme Ti zdravou stravu. Pít můžeš kdykoliv. Po domluvě
s pracovníkem si můžeš sám/a i něco uvařit, upéct, připravit
dobrého k jídlu.
Nebudeme tě nutit do jídla, které Ti nechutná

STRÁNKA 7

Zde se můžeš vypovídat, svěřit, interventce a u toho si vytvořit
něco pěkného.

STRÁNKA 8

Školu a lékaře Ti zajistíme tam, kde jsi dříve chodil/a.
Rádi Ti pomůžeme s úkoly

Pořádáme pro děti různé aktivity a činnosti, kterých se můžeš
zúčastnit.
Máš možnost se i sám rozhodnout a odmítnout účast.

Uspořádáme Ti oslavu narozenin

STRÁNKA 9

Jak je to s kapesným

Máš právo na kapesné.

Výše kapesného činí za kalendářní měsíc:
60 Kč, jsi-li dítě do 6 let věku,
180 Kč, jsi-li dítě od 6 do 10 let věku,
300 Kč, jsi-li dítě od 10 do 15 let věku,
360 Kč, jsi-li dítě od 15 let nebo nezaopatřenou osobou.

STRÁNKA 10

Takto to u nás vypadá
byt Včelky

STRÁNKA 11

Byt Berušky

STRÁNKA 12

Byt Kuřátka

STRÁNKA 13

Průvodce Tvých povinností

Tvojí povinností je dodržovat pravidla, pořádek a kázeň.
Respektovat Vnitřní řád Dětského centra PLUTO a plnit pokyny
pracovníků.

Dodržovat zásady slušného jednání a chování v zařízení.

STRÁNKA 14

Máme rádi respekt. Chovej se hezky k pracovníkům zařízení,
kteří se o Tebe starají a podílejí se na Tvé výchově a vývoji.
Chovej se hezky také ke své/mu spolubydlící/mu a ke všem
dětem.

Připravuj se pravidelně do školy.

STRÁNKA 15

Opatruj věci Dětského centra PLUTO, abychom Ti je mohli
i nadále poskytovat dalším Tvým kamarádům.
Dodržuj stanovený program dne a řiď se pokynů pracovníků.

Pokud bude mít někdo z Tvého okolí podezření, že jsi ovlivněn
alkoholem, nebo jinou návykovou látkou, je Tvou povinností
podrobit se testování.

STRÁNKA 16

