
Příloha standardu č. 4: Diagram provázanosti jednotlivých standardů 

 

Dětské centrum Plzeň 

 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC 

Partyzánská 55 

 

 

 
 

 

  

Standard č. 1 –  

Cíle a způsoby  

činnosti zařízení 

 

Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

Standard č. 2 – 

Ochrana práv  

a chráněných zájmů 

Standard č. 5c –  

Podpora přirozeného 

sociálního prostředí 

Standard č. 9c –  

Přijímání dětí do ZDVOP 

Spolupráce s rodinou, 

mapování potřeb rodiny, 

podpora a plánování.  

Závazný pokyn standardu č. 

1: 

Mapování potřeb dítěte.  
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Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

 

Standard č. 2 –  

Ochrana práv a chráněných 

zájmů 

Porušování práv dětí – 

prevence a opatření 

Střet zájmů – prevence a 

opatření 

Všechny ostatní standardy 

a závazné pokyny. 

Ochrana práv  

a chráněných zájmů 

Práva a povinnosti dětí 

Zneužívání, 

zanedbávání a týrání 

dítěte – prevence a 

opatření 
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Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

 

Standard č. 3 –  

Prostředí a podmínky 

Všechny ostatní standardy 

a závazné pokyny. 

Standard č. 2 –  

Ochrana práv a chráněných zájmů 
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Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

 

Standard č. 4 –  

Informovanost o výkonu 

sociálně-právní ochrany 

Webové stránky: 

http://www.detskecent

rumplzen.cz/snecek/ 

 

Katalog sociálních služeb 

 

Všechny ostatní standardy 

a závazné pokyny. 

Odborný personál ZDVOP, 

který podává informace 

žadateli, klientovi a dítěti 

samotnému.  

Nástěnka v návštěvní 

místnosti ZDVOP 

Leták ZDVOP 

na veřejných místech 



5 
 

 

 

 

  

Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

 

Standard č. 5 –  

Podpora přirozeného 

sociálního prostředí 

Návštěvní řád -   

Pravidla styku dítěte s rodinou 

Standard č. 9b – 

ZDVOP má písemně 

vypracována pravidla 

pro uzavírání dohod o 

svěření dítěte do péče. 

 

Všechny ostatní standardy 

a závazné pokyny. 

Standard č. 10a –  

ZDVOP má písemně 

zpracovaná pravidla 

pro vytváření IPod 

s postupy určující 

způsob hodnocení.  

Standard č. 9a –  

ZDVOP má vypracovaný 

písemný postup pro příjem 

dítěte, pro návštěvy mimo 

zařízení i v areálu zařízená, 

pro styk dítěte s rodiči a 

dalšími osobami blízkými 

Standard č. 2 –  

Ochrana práv a chráněných 

zájmů 
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Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

 

Standard č. 7 –  

Přijímání a zaškolování 

zaměstnanců 

Hodnocení 

zaměstnanců 

Profesní rozvoj 

zaměstnanců 

Všechny ostatní standardy 

a závazné pokyny. 

Standard č. 6 –  

Personální zabezpečení 

zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. 

Pravidla pro působení 

stážistů, studentů a 

dobrovolníků v ZDVOP 
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Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

 

Standard č. 9 –  

Přijímání dětí do ZDVOP 

Závazný pokyn standardu č. 1: 

Vedení rozhovoru s dítětem. 

Návštěvní řád: 

Pravidla styku dítěte s rodinou.  

Všechny ostatní standardy 

a závazné pokyny. 

Standard č. 10b – 

ZDVOP má písemně 

zpracovaná pravidla 

upravující spolupráci 

s rodiči.  

Standard č. 5a –  

ZDVOP podporuje 

umístěné děti ve 

vztazích s přirozeným 

sociálním prostředím.  

Standard č. 2 –  

Ochrana práv a 

chráněných zájmů 

Standard č. 10c –  

ZDVOP má pro vypracování a 

vyhodnocování naplňování 

IPod určeného klíčového 

sociálního pracovníka.  

Závazný pokyn standardu č. 1: 

Mapování potřeb dítěte.  

Pravidla pro uzavírání 

dohod. 

Standard č. 1a –  

ZDVOP má písemně 

definováno a zveřejněno 

poslání, cíle, cílovou 

skupinu a zásady své 

činnosti. 

Standard č. 1b - 

ZDVOP má písemně 

zpracovány pracovní 

postupy a závazné pokyny 

zaručující dítěti pomoc a 

ochranu s cílem 

stabilizovat jeho situaci a 

navrátit ho do rodinného 

prostředí.  



8 
 

 

 

  

Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

 

Standard č. 11 –  

Předávání informací 

ZDVOP má vypracovaný 

systém předávání informací 

mezi zaměstnanci, kteří se 

podílejí na řešení situace 

dítěte a rodiny.  

Standard č. 1 – Závazný pokyn: 

ZDVOP má vypracovaný 

seznam informací, které je 

třeba dítěti sdělit a vysvětlit 

hned nebo co nejdříve po jeho 

přijetí.  

Všechny ostatní standardy 

a závazné pokyny. 

Standard č. 10d –  

ZDVOP má písemně 

zpracovaná vnitřní 

pravidla a postupy 

pro případ změny.  

Standard č. 10b –  

ZDVOP má písemně upravená 

pravidla upravující spolupráci 

zařízení s rodiči, obecním 

úřadem obce a dalšími 

fyzickými či právnickými 

osobami.  

Standard č. 2 –  

Ochrana práv a 

chráněných zájmů 

Standard č. 10d 

upravuje pravidla a postupy pro 

případ změny klíčového 

sociálního pracovníka dítěte či 

pracovníka v přímé péči.  
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Standard č. 13 –  

Dokumentace o výkonu 

sociálně-právní ochrany 

Spisový řád 

Veškerá spisová dokumentace v 

ZDVOP  
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Etický kodex zaměstnanců 

Návštěvní a Vnitřní řád 

 

 

Standard č. 14 –  

Vyřizování a podávání 

stížností 

Systém přijímání stížností 

a další postup.  

Všechny ostatní standardy 

a závazné pokyny. 
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Standard č. 15 –  

Rizikové, havarijní a 

nouzové situace 

Rizikové a nouzové 

situace.  

Obecné předpisy a směrnice 

z oblasti požární ochrany, 

bezpečnosti práce a práce 

s riziky.  

Metodika činností při vzniku 

požáru v prostorách zařízení. 

Program prevence a kontroly infekcí 

Provozní protiepidemický řád 

Plán krizové připravenosti 
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Standard č 16 –  

Zvyšování kvality výkonu 

sociálně-právní ochrany 

Etický kodex zaměstnanců  

Návštěvní řád 

 Vnitřní řád 

Pracovní postupy  

Závazné pokyny 

 

Všechny ostatní 

standardy  


