SLUŽBA ASISTOVANÝ KONTAKT
Východiska
-

Dítě má právo na rodičovskou výchovu a péči nebo alespoň na to, aby vědělo, kdo je
jeho rodič a mělo možnost s ním být v kontaktu.

-

Dítě má právo na zachování rodinných svazků.

-

Budování identity dítěte by mělo být založené na znalosti jeho kořenů, rodinné historie a
pochopení současné situace.

-

Vždy je brán zřetel na zájem samotného dítěte.

Asistovaný kontakt
-

Asistovaný kontakt je proces, který vede k setkávání dítěte s biologickým rodičem
v bezpečném prostředí, tak často, jak to dítě potřebuje a takovým způsobem, který dítěti
umožňuje strávit tento čas s rodičem pozitivně.

-

Asistovaný kontakt přispívá ke zdravému vývoji dítěte a budování jeho vlastní identity.

-

Cílem asistovaného kontaktu je podpora úpravy vztahů rodiny a dalším cílem je
dosáhnout ve vztahu takových změn, aby setkání mohlo probíhat bez asistence
odborného pracovníka v přirozeném prostředí uživatele.

Průběh asistovaného kontaktu
-

Rodiče přicházejí na doporučení sociální pracovnice, OSPODu nebo z rozhodnutí
soudu.

-

Vztahy mezi rodiči nemusí být pozitivní,
ale rodiče musí být ochotní se společně
domluvit na průběhu setkávání s dítětem.

-

Rodiče

jsou

seznámeni

s pravidly

asistovaného kontaktu.
-

S rodiči je sepsána smlouva o realizaci
setkávání a je domluven přesný časový
harmonogram daných setkání.

Cílové skupiny
-

Dítě svěřené do náhradní rodinné péče nebo výluční péče jednoho z rodičů

-

Rodiny, kterým byly svěřeny děti do náhradní rodinné péče.

-

Osoby, které mají zájem o kontakt s dítětem.

Zásady služby
-

Zájem dítěte na prvním místě

-

Individuální přístup

-

Bezpečné prostředí

-

Spolupráce s OSPOD

-

Mlčenlivost

-

Motivovanost klientů služby

-

Dobrovolnost

-

Bezplatnost

Formy poskytování služby
-

Ambulantní forma: Bezpečné místo pro setkávání Vám zajistíme v prostředí naší
klubovny.

-

Terénní forma: Služba může být poskytována ve Vašem bydlišti, případě na bezpečném
veřejném místě.

Doba poskytování služby
-

Ambulantní forma – PO – PÁ: 8: 00 – 16:00

-

Terénní forma – PO – PÁ: 8: 00 – 16:00

-

V odůvodněných případech lze domluvit i
jiný termín

Kontakt
Oblastní charita Kutná Hora
Středisko Racek
Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora
Telefon: 733 755 970
E-mail: petra.zitova@kh.hk.caritas.cz

