Výtah z interních předpisů, pracovních postupů, pravidel a
metodických pokynů spolku Rodeza, z. s.
Standard č. 1: Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Poslání organizace
Základní informace
Zaměstnanci
Provozní doba provozovny
Cíle spolku jako pověřené osoby k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
Cílová skupina
Základní principy a hodnoty
Další cílová skupina
Působnost organizace
Zásady činnosti – principy a hodnoty
Seznam činností vykonávaných podle vydaného pověření
Metody práce
Vymezení oblastí možného střetu zájmu

Standard č. 2: Ochrana práv a chráněných zájmů
a)
b)
c)
d)
e)

Dodržování lidských práv a svobod
Problematika prevence rizikových faktorů
Zjišťování názoru dítěte
Porušování práv u dětí
Základní výčet situací

Standard č. 3: Prostředí a podmínky
a) Provozní prostory spolku
b) Pracovní zázemí organizace
c) Zajištění soukromí klienta a důvěrnosti jednání

Standard č. 4: Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí a činnosti
spolku
a) Informování o výkonu sociálně-právní ochrany dětí a vlastní činnosti
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b) Důvody odmítnutí poskytnutí sociálně-právní ochrany dětí
c) Postup při odmítnutí poskytnutí sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 5: Podpora přirozeného sociálního prostředí
a) Podpora dítěte v upevňování kontaktů se sociálním prostředím
b) Pravidla kontaktů s primární rodinou
c) Problematické situace a jejich řešení

Standard č. 10: Dohoda o výkonu pěstounské péče
a)
b)
c)
d)

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, její změna a výpověď
Pravidla hodnocení naplňování cílů
Pobyt dítěte v náhradním rodinném prostředí
Plánování vzdělávání

Standard č. 11: Předávání informací
a) Informování dítěte, osoby pečující nebo osoby v evidenci
b) Předávání informací o klientech mezi zaměstnanci organizace
c) Získávání a předávání informací o průběhu výkonu sociálně-právní ochrany u dětí
a rodin, se kterými pracujeme

Standard č. 12: Významné změny v životě dětí a rodin
a) Nejčastější významné změny a eventuální postup jejich řešení
b) Podpůrné materiály

Standard č. 14: Vyřizování a podávání stížností
Standard č. 16: Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí
a)
b)
c)
d)

Zpětná vazba od dětí a rodičů
Zpětné informace od OSPOD a dalších spolupracujících organizací
Podněty od stážistů a praktikujících studentů
Postřehy ze strany odborné veřejnosti a spolupracujících externistů

