
KLOKÁNEK CHABAŘOVICKÁ

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ 
OKAMŽITOU POMOC



O Klokánku
• Nevládní nezisková organizace

• Zřizovatelem je Fond ohrožených dětí

• Poskytuje okamžitou pomoc ohroženým dětem

• Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
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• Pomáhá již od roku 2000

• Nejstarší zařízení tohoto typu v Praze

• Společně s Klokánkem v Žatci nejstarším zařízením v ČR

• Cílovou skupinou jsou děti od 0 do 18 let nacházející se v 

ohrožující či krizové situaci



• Prostory pro 16 dětí ve 4 bytech

• Zachován princip péče, která se podobá rodinné péči

• O děti se stará jedna teta, která se po týdnu střídá s tetou 

druhou

• Děti mají šanci pocítit pocit jistoty a pevné vazby



Cíle

• Nacházejícímu se v krizové
či život ohrožující situaciPomoc dítěti

• Popřípadě do rodiny širší, náhradní či 
zařízení poskytující dlouhodobou péči

Navrácení dítěte 
zpět do rodiny

• Pro rodiče i děti ke zlepšení jejich 
stávající situacePoradenství

• Spolupráce s úřady, aby mohlo být 
dítě svěřeno do náhradní rodiny

Spolupráce s 
dalšími orgány



Kdy se dítě nachází

v ohrožující či krizové situaci?

• Je-li jeho život či příznivý vývoj ohrožen

• Je duševně či tělesně týrané

• Zneužívané

• Zanedbávané

• Není poskytována péče přiměřená věku dítěte

• Není poskytována žádná péče

• Jsou-li ohrožována základní práva



Jak se k nám děti dostanou?

Děti jsou přijímány na základě …

• Žádosti rodičů – tzv. Dohoda se zákonným zástupcem

• Soudním rozhodnutím

• Žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí

• Žádost samotného dítěte



O děti se stará multidisciplinární tým …

Ředitelka

Sociální 
pracovnice

Terapeut

Denní tety

Střídavé 
tety

Psycholog 

Sociální a 
organizační 
pracovnice



Který se ve své práci řídí základními 
zásadami

Vždy hájíme práva, zájmy a potřeby nezletilého.

Respekt 
individuality 

dětí

Týmovost

Komplexnost

Mlčenlivost

Nízkoprahovost

Odbornost

Akceptace 
potřeb 

nezletilého

Individuální 
přístup

Bezpečné 
prostředí



A jak můžete pomoci?

Dobrovolnictví individuální:

- Doučování dětí

- Pomoc s údržbou zahrady

- Úklid prostor

- Pomoc s organizací charitativních akcí     Dobrovolnictví firemní: 

- Firmy či skupiny přátel



Děkujeme za pozornost !


