
 

 

Poslání, cíle a zásady činnosti ZDVOP 

Poslání  

Poskytnutí ochrany a pomoci dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo bez péče přiměřené 

jejich věku, dětem, jejichž život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen, dětem, které byly vystaveny 

tělesnému či psychickému týrání nebo zneužívání, a dětem, které se ocitly v prostředí nebo v situaci, 

kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.  

Ochrana a pomoc spočívá v uspokojování základních životních potřeb dětí, včetně ubytování, stravy 

a ošacení. Dále dětem poskytuje odbornou podporu a péči zajištěnou pracovníky ZDVOP, pomoc při 

přípravě na školní vyučování, zajišťuje doprovod do školy. Činnost ZDVOP se řídí Zákonem č. 

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.  

Cíle  

Hlavním cílem činnosti ZDVOP je v co nejkratší době umožnit dětem návrat zpět do biologické rodiny, 

do náhradní rodinné péče, případně do péče, která bude nejlépe odpovídat jejich potřebám.  

Při naplňování tohoto cíle je nutné zabezpečit veškeré potřeby dítěte v nejvyšší možné kvalitě. Jedná 

se především o zmírnění traumat, všestranný rozvoj dítěte, respektování jeho osobnosti, naplnění 

jeho potřeb s přihlédnutím k jeho možnostem a stávajícím podmínkám.  

Cílová skupina: 

• děti ve věku od narození do 18 let, které se ocitly bez jakékoliv péče, nebo bez péče přiměřené 

jejich věku,  

• děti, jejichž příznivý vývoj či život je vážně ohrožen,  

• děti, které byly vystaveny tělesnému či psychickému týrání nebo zneužívání,  

• děti, které se ocitly v prostředí nebo v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich 

základní lidská práva.  

Zásady činnosti ZDVOP  

Hájit zájmy a práva dítěte (Úmluva o právech dítěte). Postupovat v souladu s Etickým kodexem 

zaměstnance. Interdisciplinárně spolupracovat s odborníky při pomoci dítěti.  

Jednat otevřeně ve vztahu k dětem a jejich rodinám. Informovat včas, pravdivě a dostatečně děti i 

rodiny nebo osoby blízké o důležitých skutečnostech. Zapojovat děti do rozhodování o svém životě.  

Reagovat na individuální potřeby dětí. Rozvíjet dovednosti a samostatnost s přihlédnutím na 

individualitu každého dítěte.  

Respektovat názor dětí s ohledem na jejich biologický věk a jejich rozumové schopnosti.  

Vnímat dítě a rodinu jako celek a využívat komplexní přístup v práci s dítětem a rodinou včetně širšího 

sociálního prostředí. Sourozence umísťovat společně a podporovat sourozenecké vztahy. Zachovat 

si nehodnotící postoj k dětem a rodičům. Vést rodinu umístěného dítěte k aktivnímu a samostatnému 

řešení situace. 



 

 

Poslání, cíle a zásady činnosti ZDVOP jsou pro děti ve věku 0 – 9 let zpracovány pomocí piktogramů, 

pro děti ve věku od 10 let formou písemnou. 

 


