
 
 
 
 
 
 
 
1a   Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a 
zásady své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje.  Pověřená 
osoba má zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření. 
 
POSLÁNÍ 
Posláním Centra pro dítě a rodinu Valika, z.s. (dále jen „Centrum Valika“) je: 

a. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o 
dítě, 

b. pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu, 

c. poskytování odborného poradenství žadatelům o náhradní rodinnou péči,  
d. vyhledávání osob, které by se mohly stát vhodnými náhradními rodiči a oznamovat 

je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
e. zajistit dětem, které nemohou vyrůstat s vlastními rodiči, život v náhradním 

rodinném prostředí, a to doprovázením a podporou jejich pěstounů (uzavírání 
dohod o výkonu pěstounské péče) 
 

CÍLE 
Hlavními cíli Centra Valika v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsou: 

a. předcházení umisťování dětí do ústavní péče 
b. podpora a rozvoj náhradní rodinné péče 
c. podpora sounáležitosti dětí umístěných v náhradní rodinné péči s rodiči a dalšími 

blízkými osobami 
d. podpora a rozvoj dovedností a kompetencí náhradních rodičů 
e. zajišťování ochrany práv dětí, jejich zdravý vývoj a rozvoj 

 
CÍLOVÁ SKUPINA 

a. rodiče a další osoby zodpovědné za výchovu dětí, kteří řeší výchovné nebo jiné 
problémy se svými dětmi 

b. zájemci o přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu 

c. zájemci (žadatelé) o náhradní rodinnou péči 
d. osoby pečující (pěstouni) a osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu), osvojitelé 
e. děti umístěné v náhradní péči 
f. pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany a dalších organizací, které se zabývají 

ochranou práv dětí, poskytováním služeb rodinám s dětmi (ať už vlastními nebo 
přijatými), náhradní rodinnou péčí 

g. jakékoli dítě, které požádá o pomoc při ochraně svého života a dalších práv 
Všechny cílové skupiny se musí nacházet na území Karlovarského kraje. 
 
Centrum Valika je rovněž oprávněno systematicky pracovat nejenom s pěstouny a dítětem, 
které bylo svěřeno do pěstounské péče, ale také jako poskytovatel sociálně-aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi s rodiči dítěte svěřeného do pěstounské péče. Můžeme tedy 



pracovat s dítětem i po ukončení pěstounské péče a přechodu dítěte zpět do jeho biologické 
(původní) rodiny. Informace o sociálně-aktivizačních službách najdete zde. 
 
ZÁSADY ČINNOSTI 
Všechny činnosti vykonávané na základě pověření jsou vykonávány v souladu s právními 
předpisy ČR. Zaměstnanci vykonávající sociálně-právní ochranu: 

a. postupují v souladu s Etickým kodexem Společnosti sociálních pracovníků ČR (příloha 
č. 1) 

b. naslouchají dětem a respektují jejich názor 
c. mají spolupráci s klientem založenou na principu partnerství a vzájemné důvěry 
d. respektují vlastní názor klienta 
e. poskytují sociálně-právní ochranu cílové skupině bez ohledu na rasu, barvu pleti, 

náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo sociální postavení. 
 
SEZNAM ČINNOSTÍ, KTERÉ VYKONÁVÁ CENTRUM VALIKA NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ – 
Rozhodnutí Krajského úřadu č.j. 254/SZ/14 ze dne 6.3.2014 (PM 12.3.2014) – viz příloha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslední aktualizace dne 24.5.2016 

http://www.valika.cz/socialni-sluzby/
http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/eticky_kodex_sspcr.pdf
http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/eticky_kodex_sspcr.pdf
http://valika.cz/wp-content/uploads/2013/10/povereni-s-dohodami.pdf

