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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ISIS 

 

Co pro Tebe můžeme udělat? 
 

Ze strany ISIS můžeš očekávat naši podporu, stejně tak jako Tvoji blízcí, v prostředí, kde Ti bude dobře 

a kde budeš moci říct to, co Tě trápí. Můžeš k tomu přizvat i své blízké a mluvit s nimi o tom, jak by sis 

přál věci řešit. 

 

Co Ti můžeme nabídnout? 
 

 Pomůžeme Ti mluvit s rodiči a dalšími členy Tvé rodiny. 

 Pokud bude potřeba, doprovodíme Tě na úřady, do školy, k lékaři, kde můžeš svůj problém 

s naší pomocí začít řešit. 

 Pokud se budeš cítit mizerně, budeš mít jakýkoli problém, můžeš si s námi o tom promluvit. 

 Pokud budeš mít chuť, můžeš se účastnit skupinek dětí, kde se naučíš s ostatními lépe mluvit, 

spolupracovat a možná se také dozvíš spoustu zajímavých věcí o sobě, a to jak problémové 

situace řeší ostatní kamarádi. A hlavně získáš nové kamarády, kteří to mají v životě stejné 

jako ty. 

 Můžeš společně s námi a tvými blízkými poznat nová místa, aktivity, kde si odpočineš a zažiješ 

něco nového. 

 

Co se u nás v ISIS dá dělat? 
 

 Povídat si, 

 hrát si, 

 učit se novému, 

 poznávat sám sebe, 

 seznámit se s novými lidmi.  

 

Toto všechno můžeš u nás dělat sám, ale i s Tvými blízkými (rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci, 

kamarádi,...).  

 

Patříš k nám? 
 

Hledat pomoc v ISIS můžeš, jestliže: 

 žiješ u prarodičů, 

 máš náhradní mámu a tátu, tetu a strejdu, 

 žiješ v rodině, do které přišlo dítě, které nemohlo vyrůstat u svých rodičů, 

 bydlíš v dětském domově.  
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I když máš nějaké zdravotní potíže nebo Ti něco brání v tom, abys mohl za námi přijít a účastnit se 

činností s ostatními dětmi, můžeme se domluvit, jak to udělat, aby ses mohl co nejvíce zapojit.  

 

Pokud nebudeme mít možnost Ti pomoci, zkusíme najít někoho dalšího, kdo Ti poradí, jak situaci 

zvládnout.  

 

Kde najdeš informace o nás? 
 

 webové stránky ISIS (www.isis-olomouc.cz) 

 letáky a informační materiály ISIS 

 informační nástěnky na pracovišti ISIS 

 zpravodaj ISIS  

 

A co když se známe? 
 

Když se spolu poprvé uvidíme a vzájemně zjistíme, že se známe z kroužku, ze školy, z domu a okolí, 

tak si to řekneme a domluvíme se spolu s Tvými blízkými a s Tebou na pravidlech naší další 

spolupráce.  

 

2. PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY 

 

Kde všude se s námi můžeš sejít? 
 

Máš-li zájem, můžeš se s námi setkat na těchto místech: 

 na pracovišti ISIS, Horní náměstí 21 v Olomouci, 

 na pracovišti psychologa, Mošnerova 6 v Olomouci, 

 na pobytu nebo na výletě, 

 u Tebe doma. 

 

Jak se dostaneš na pracoviště ISIS? 
 

1. Pracoviště ISIS se nachází na adrese Horní náměstí 21 v Olomouci (ve stejné budově jako 

Český rozhlas Olomouc), ve druhém patře budovy bez výtahu. Dostaneš se k nám podle 

přiložených mapek. Zelený balonek je tramvajový zastávka, červený znázorňuje, kde je 

pracoviště. 
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Přístup na pracoviště ISIS z tramvajové zastávky „Okresní soud“  
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Přístup na pracoviště ISIS z tramvajové zastávky „U Sv. Mořice“ 
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2. Příchod na pracoviště ISIS je stejným vchodem z náměstí jako do rozhlasu (nad dveřmi je 

nápis „Český rozhlas Olomouc“). 

 

3. Za prosklenými dveřmi na konci chodby odboč doprava (na dveřích je cedule ISIS). Pokud 

budou v přízemí hnědé dveře s cedulí ISIS uzavřeny, musíš zazvonit na zvonek, který je vlevo 

od dveří. Zvonek je označen „ISIS“. 

 

4. Projdi dveřmi a na konci chodby opět odboč doprava a po schodech vystup do druhého patra, 

na kterém se nachází naše pracoviště. 

 

5. Ve druhém patře odboč doprava a zazvoň na dveře označené cedulí ISIS. 

 

6. Prostory, které máme, jsou upraveny tak, aby ses cítil dobře a poskytly Ti soukromí. 

 

Jak se dostaneš na pracoviště psychologa? 
 

1. Pracoviště psychologa se nachází na Mošnerově ulici č. 6 v Olomouci (nedaleko Fakultní 

nemocnice Olomouc). 

 

2. Z centra Olomouce se dostaneš tramvají č. 1, 4 a 6 na zastávku „Fakultní nemocnice“, odkud 

je třeba pokračovat pěšky, a to pokračováním ve směru jízdy tramvaje až po první odbočku 

vpravo. Tou se vydáš, půjdeš pořád rovně přes další křižovatku a za ní odbočíš první 

odbočkou doprava – víc Ti napoví mapa. 

 

pracoviště psychologa               zastávka tramvaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přístup k pracovišti psychologa z tramvajové zastávky „Fakultní nemocnice“ 
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Kde ještě se můžeš s odborníky sejít? 
 

S odborníky se můžeš sejít na pobytech, výletech a dalších společných akcích.  

 

Chceš se zúčastnit dalších akcí pořádaných ISIS? 
 

Všechny informace jsou uváděny na internetových stránkách www.isis-olomouc.cz, ve zpravodaji, na 

letáčcích nebo pozvánkách na tyto akce. 

 

Pozvánky zasíláme Tvé náhradní rodině e-mailem nebo poštou. Na vzor takové pozvánky se můžeš 

podívat v příloze č. 1. 

 

Když nám dáš svůj e-mail, můžeme Ti je na požádání taky posílat e-mailem. Nebo si je můžeš 

vyzvednout na pracovišti. 

 

3. VAŠE PRÁVA 

 

Co je správné? 
 

Tak jako Ty máš stanovena pravidla od svých prarodičů/rodičů a učitelů a musíš se jimi řídit, tak i ISIS 

se musí řídit zákony, které Ti zaručí poskytnutí co nejlepší péče. Každý pracovník ISIS dbá na to, aby 

při práci s Tebou dodržoval Tvoje práva a svobody. Více se o nich dočteš v příloze č. 2. Můžeš se 

rozhodnout, zda naše služby využiješ či odmítneš. Naše služby jsou Ti poskytovány v příjemném 

prostředí – dbáme na to, aby ses u nás cítil bezpečně. Pokud se dohodneme, že to pro Tebe bude 

lepší, je možno vidět se u vás doma. Pokud s námi budeš chtít mluvit o samotě, budeme to plně 

respektovat, stejně tak pokud budeš chtít být s někým blízkým.  

 

Vše co nám sdělíš, zůstane mezi námi. Existují však situace, kdy by byl ohrožen Tvůj život, zdraví nebo 

bezpečí či životy, zdraví nebo bezpečí někoho jiného, pak o tom musíme mluvit i s dalšími osobami, 

které nám pomohou Tvoji situaci řešit. Mezi tyto osoby patří Policie ČR, soud, sociální pracovník, 

psycholog. O tomto spolu však budeme nejdříve mluvit a dohodneme se, jakým způsobem to těmto 

lidem řekneme. Abychom na tom spolu mohli pracovat i příště a nezapomněli důležité věci, uděláme 

si o tom zápis, který si pečlivě schováme.  

 

Jaká máš práva? 
 

Není pro nás důležité, že vypadáš jinak jako my, že si myslíš něco jiného než my, že si přeješ něco 

jiného než my, že věříš v něco jiného než my, že třeba nemáš tolik znalostí a zkušeností jako my. 

http://www.isis-olomouc.cz/
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I přesto máš právo na to, aby se Ti u nás dostalo dostatek pozornosti, pochopení, pocitu bezpečí 

a jistoty. 

 

Můžeme spolupracovat s členy Tvé rodiny, paní učitelkou ze školky, ze školy, vedoucí ze zájmového 

kroužku, paní na úřadě či lékařem tak, aby lépe pochopili Tvé potřeby a pocity a Ty ses tak mohl cítit 

lépe – s tímto musí souhlasit Tvá náhradní rodina.  

 

Zajímá nás Tvůj názor? 
 

Když spolu budeme mluvit, můžeš s námi mluvit o všem, co potřebuješ, bez ohledu na to, co si o tom 

myslí ostatní. Budeme se snažit, abys tomu, co ti sdělujeme, rozuměl a abychom i my správně 

pochopili, co nám říkáš. Pokud to pro Tebe bude těžké, a přesto nám to budeš chtít sdělit, můžeš 

nám napsat dopis, e-mail anebo namalovat obrázek. Pokud s námi nebudeš chtít mluvit vůbec, 

nemusíš, budeme to respektovat.  

 

Jak Tě chráníme? 
 

Abychom věděli, jak se Ti daří, mluvíme pravidelně s Tebou, s Tvými blízkými, s učiteli, lékaři, sociální 

pracovnicí. To nám pomáhá se lépe orientovat v tom, co potřebuješ a můžeme Ti lépe pomoct. 

Prostřednictvím hraní, kreslení a dalších společných činností se o sobě vzájemně dozvídáme spoustu 

důležitých věcí. 

 

Co ještě děláme pro Tvoji ochranu? 
 

Všichni, kdo se s Tebou na ISIS potkáváme, víme, jaká máš práva a jak se je máme snažit naplňovat, 

případně k tomu vést i Tvé blízké či ostatní lidi kolem tebe. Všichni se i nadále učíme novým věcem 

a snažíme se dodržovat své povinnosti. Pokud si nevíme s něčím rady, tak si o tom s ostatními lidmi 

v ISIS, kteří o tebe pečují, povídáme. 

 

A když se něco stane? 
 

Pokud si myslíš nebo máš pocit, že Ti někdo z pracovníků ISIS ublížil nebo neudělal něco tak, jak měl, 

můžeš to sdělit někomu dalšímu z našich zaměstnanců nebo někomu z Tvých blízkých a ti se Tvou 

stížností budou zabývat.  Pracovníci ISIS Tvoji stížnost budou vždy řešit, je to jejich povinnost. Pokud 

o tom nechceš s nikým mluvit, můžeš nám své připomínky napsat a vhodit do schránky, kterou máme 

umístěnu v čekárně našeho pracoviště. Při řešení tvé stížnosti nám velmi pomůže, když se podepíšeš 

a podrobně popíšeš, co se stalo. Schránku pravidelně kontrolujeme a vybíráme. Tvoje stížnost bude 

potom řešena pracovníky ISIS. 
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Pokud budeš chtít vědět, jak to můžeš řešit, když se Ti v ISIS něco nelíbí, podívej se do letáku v příloze 

č. 3. Vše se potom zapíše a na tento vzorový záznam o stížnosti se můžeš podívat v příloze č. 4. 

Tak jako i Ty, když porušíš stanovená pravidla nebo nedodržíš své povinnosti, jsi nějakým způsobem 

potrestán, tak i my můžeme být potrestáni, pokud se prokáže, že máš se stížností pravdu. 

 

4. CO PRO TEBE DĚLÁ NÁŠ STÁT S OHLEDEM NA TVOU 

RODINU? 

 

Než jsi přišel do své nové rodiny 
 

Tvá náhradní maminka a tatínek, teta a strejda, babička a dědeček museli splnit mnoho úkolů, než 

o Tebe mohli začít pečovat. ISIS jim v tomto poskytlo spoustu cenných informací na koho se obrátit, 

za kým zajít, co si vzít s sebou, co pro Tebe mají nachystat, jaké Ti mají vytvořit podmínky pro to, aby 

Ti bylo dobře.  

 

Všechno má svá pravidla 
 

Tvůj příchod do rodiny není pro Tebe ani pro Tvou novou rodinu snadný, a proto je potřeba, aby Vám 

někdo pomáhal vzájemně se poznávat a provázel Vás různými situacemi, které ve Tvém životě mohou 

nastat. Proto uzavíráte s ISIS dohodu, ve které jsou stanovena pravidla naší vzájemné spolupráce. Na 

vzor této dohody se můžeš podívat v příloze č. 5. Budeme také společně vytvářet plán toho, co budeš 

v nové situaci potřebovat a ten budeme také přizpůsobovat situacím, které Tě v životě potkají. Vzor 

tohoto plánu najdeš v příloze č. 6. Nejméně jednou za 2 měsíce se potkáš se svým pracovníkem, který 

bude Tobě a Tvé rodině představen na začátku naší spolupráce. Tento pracovník také jednou za 

6 měsíců napíše zprávu o vaší vzájemné spolupráci sociální pracovnici na úřad.  

 

I dospělí se musí stále něco nového učit 
 

Aby Tvoji noví dospěláci věděli, jak porozumět Tvým potřebám, jak se k Tobě chovat, když Tě něco 

trápí, když přemýšlíš anebo se chceš setkat se svou původní rodinou, chodí se vzdělávat do naší 

organizace tak, jako Ty do školy. Mohou se účastnit samostatného nebo skupinového vyučování.  

 

Skupina pro Tebe 
 

Můžeš se účastnit pravidelných dětských skupin, které jsou pořádány jedenkrát měsíčně. Na 

skupinkách se můžeš něco nového o sobě a Tvých kamarádech dozvědět, můžeš poznat, jak správně 

řešit některé Tvé problémy a náročné situace. Celý program vedou studenti vysokých škol, a to 
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většinou ve dvojici. Pokud bys ty sám potřeboval poradit či pomoct s něčím, o čem nemůžeš nebo 

nechceš ve skupině mluvit, je možné se potkat s pracovníkem o samotě. 

 

5. VŠE OKOLO TVÉ PŮVODNÍ RODINY 

 

Jak to můžeš vidět Ty? 
 

Často se zajímáš o svou minulost, jistě se sám sebe občas ptáš, proč se o Tebe tvá původní rodina 

nemohla dál starat, jestli se k nim někdy budeš moci vrátit, jak teď vypadá Tvá máma s tátou – co 

dělají, chtějí mě ještě vidět, nezapomněli na mě? Je pochopitelné, že se Ti tyto otázky honí hlavou, 

protože mezi kamarády jsi jeden z mála, kdo je v náhradní rodině. 

 

Jaký máš vztah ke svým rodičům? 
 

Jistě Tě někdy nazlobí, když Ti máma anebo táta slíbí něco, co posléze nedodrží – například termín 

návštěvy. Stále je však máš rád a chceš se s nimi vídat, chybí Ti. Potěšilo by Tě třeba i zavolání nebo 

dopis či kontakt přes počítač. Nevíš ale, jak se k tomuto postaví Tvá náhradní rodina, nechceš jí tím 

ublížit. Věř, že Ti můžeme pomoci s dobrými vztahy se všemi členy Tvé rodiny.  

 

Jaký mají mezi sebou vztah Tví náhradní rodiče a původní rodiče? 
 

Tvoji původní rodiče mohou vnímat Tvůj odchod do současné rodiny jako zradu. Mohou se obávat, že 

ztratí Tvoji lásku, že se s Tebou nebudou moci vídat, že si zamiluješ nové rodiče a jejich prostředí. 

Náhradní rodina pak může mít strach, že se budeš chtít vrátit k původním rodičům a na ten návrat 

bude ještě příliš brzy (původní rodiče doposud nesplnili všechny úkoly, které jim byly uloženy).  

 

A co když Ti kontakt s původní rodinou chybí? 
 

Přestože Tví rodiče možná udělali spoustu chyb a nevytvořili Ti pohodový domov a Tvá náhradní 

rodina je skvělá, toužíš po vídání se se svými původními rodiči/prarodiči či sourozenci. Tohle je běžné 

a nemusíš mít z toho žádné výčitky. Mít kontakt se svojí rodinou je pro každého člověka důležité.  

 

Jak Ti můžeme pomoc v setkání s Tvojí původní rodinou? 
 

Důležité je, abys nám řekl o tom, že se chceš se svou původní rodinou potkat. Nemusíš se toho bát, je 

to přeci normální a chce to tak každý z nás.  
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Pomůžeme Ti v tom, že s Tebou u kontaktu s původní rodinou bude jeden pracovník, kterého budeš 

dobře znát a který Ti pomůže v případě potřeby zvládat obtížné situace, kterou mohou nastat – 

například nebudeš se cítit dobře, nebudeš vědět co říct, budeš mít chuť odejít. Před samotným 

kontaktem budeš mít možnost seznámit se s prostředím, ve kterém bude kontakt probíhat 

a případně sdělit, co bys potřeboval, aby ses tam cítil příjemně. Ještě před tím si povíme něco o Tvých 

rodičích, na co se jich můžeš zeptat, co jim o sobě můžeš říct. Kdykoli budeš mít právo kontakt 

ukončit, jedná se o „právo stop“, nemusíš se bát.  

 

Tak jak si o kontaktu povídáme s Tebou a připravujeme ho, tak se před ním také setkáme s Tvými 

původními rodiči. Mluvíme s nimi o Tobě, jak se aktuálně máš, jaké máš známky, kam chodíš do 

školy/do kroužků, jak se Ti daří v nové rodině. I Tvoji původní rodiče vědí, jaká pravidla by měli 

v průběhu kontaktu dodržovat – na jejich dodržování bude dohlížet právě ten pracovník, kterého znáš 

a který tam s vámi bude.  

 

A co když setkání s Tvojí rodinou není možné? 
 

Pokud není možné, aby ses s původními rodiči setkal (rodiče jsou ve vězení, pijí alkohol, berou drogy, 

nemají kde bydlet, mají jiné starosti), je možné dohodnout se s náhradními rodiči na posílání dopisů, 

telefonování nebo skypu s původními rodiči. A pokud toto není možné, můžeš si se svou náhradní 

rodinou povídat o tom, co Tví původní rodiče asi dělají, kde žijí, kde pracují. Nemusíš se bát o tomto 

mluvit nebo se na něco ohledně Tvých blízkých zeptat.  

 

A co když se chceš vrátit ke své původní rodině? 
 

Může nastat doba, kdy budeš chtít trávit více času u svých původních rodičů a pokud budou splněny 

podmínky ze strany Tvých původních rodičů, Tvé přání bude splnitelné. Můžeš tam trávit například 

víkendy, část prázdnin. Po delší době je možné, že se ke svým původním rodičům budeš moci vrátit 

natrvalo, pokud sám budeš chtít.  

 

Pokud kontakt s Tvojí původní rodinou neprobíhá tak, jak bys chtěl, jak sis představoval, je možné 

domluvit se na ukončení kontaktu s Tvým pracovníkem, který Tě celou dobu doprovázel. Někdy 

také může kontakt ukončit i Tvůj doprovázející pracovník, a to z důvodu zajištění Tvého bezpečí – 

toto s Tebou následně probere a vysvětlí Ti důvody, které jej k tomu vedly.  

 

6. KDO CO DĚLÁ V ISIS? 

 

Jak pracuje sociální pracovník? 
 

Když přijdeš se svojí náhradní rodinou do ISIS, bude Vám přidělen sociální pracovník, kterému se říká 

klíčový pracovník vaší rodiny. To, kdo bude Tvým pracovníkem, se dozvíte spolu s Tvou rodinou při 
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prvním setkání v ISIS. Jméno tohoto pracovníka bude uvedeno i ve vaší složce, která vám bude 

při první návštěvě vaší rodiny u nás založena.  

 

Klíčový pracovník s Tebou a s Tvojí náhradní rodinou domluví pravidla, která budeme všichni 

dodržovat. Zeptá se Tvé náhradní rodiny i Tebe na to, kde jsi odmalička vyrůstal, kde jsi chodil do 

školky, do školy, co jsi prožil, jak to vypadalo ve Tvé původní rodině – co se Ti líbilo, co se Ti nelíbilo 

a jak je to nyní. Zeptá se vás také, co byste od nás potřebovali, zda teď nepotřebujete pomoc při 

řešení vašich případných současných potíží.  

 

Tvůj klíčový sociální pracovník v ISIS jednou za 6 měsíců napíše a pošle písemnou zprávu sociální 

pracovnici na úřad o tom, jak se vám vzájemně daří spolupracovat, jak se vám v rodině spolu žije, zda 

se neobjevily nějaké problémy, které bylo potřeba řešit.  

 

S Tvým pracovníkem z ISIS se budeš také potkávat, sám Tě navštíví u vás doma nebo se potkáte na 

pracovišti ISIS. Pokud je potřeba, můžeš za ním kdykoli přijít, i sám.  

 

Klíčový pracovník Ti může pomoci i při kontaktu s Tvými původními rodiči či rodinou, pokud bys tuto 

pomoc potřeboval anebo pokud on uzná za vhodné, že by bylo lepší, aby Ti v tomto pomáhal.  

 

V momentě, kdy budeš skoro dospělý, Tě klíčový pracovník navštíví a sdělí Tobě a Tvé náhradní 

rodině, jaké změny Tě v momentě, kdy budeš mít 18 let, potkají.  

 

Jak pracuje psycholog? 
 

Pokud bys potřeboval pomoc nebo by Tvůj klíčový pracovník naznal, že máš problémy nebo potíže, 

které je potřeba řešit hlouběji, může Tobě a Tvé rodině doporučit návštěvu našeho pana psychologa. 

Při prvním kontaktu s ním se nemusíš bát, že po Tobě bude chtít znovu slyšet všechny klíčové 

informace, protože tyto již bude vědět od Tvého klíčového pracovníka. Budete si spolu moci 

popovídat o tom, co Tě trápí, a hledat nápady, co udělat a jak Ti pomoct. Můžeš pozvat i své blízké, 

abyste v případě potřeby dané věci mohli řešit společně. Aby psycholog ještě lépe poznal, co 

potřebuješ, případně jak by bylo vhodné Tvé problémy řešit, můžete si spolu hrát, zkoumat, co Tě 

baví, z čeho máš radost, z čeho máš strach, jaká jsou Tvá přání, jaké máš vztahy s kamarády 

a s rodinou.  

 

Psycholog Ti může také pomoci při kontaktu s Tvojí původní rodinou. Může Tě při setkání doprovázet, 

pokud to bude potřeba, abys na to nebyl sám. Také si může promluvit s Tvými původními rodiči 

a náhradní rodinou. 

 

Psycholog si z vašeho setkání udělá zápis, který se založí do složky Tvé rodiny.  
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Jak se připravuje vzdělávání pro Tvé náhradní rodiče? 
 

Tvoji blízcí se mají možnost něčemu novému u nás v ISIS naučit. Proto je jim pravidelně zasílána 

nabídka toho, co by je mohlo zajímat a co by jim mohlo pomoci lépe porozumět Tvým pocitům, 

potřebám a přáním. O těchto nabídkách se mohou dozvědět na webových stránkách ISIS, kde se také 

na ně mohou přihlásit. Tak jako u vás ve škole se i tady objevují různí učitelé, kteří tyto znalosti Tvým 

blízkým předávají.  

 

Jak se připravují zábavné aktivity pro Tebe? 
 

Než se můžeš vydat na akci pořádanou ISIS, musí někdo celou akci připravit. Akcí je například exkurze, 

výlet, tvořivá dílna, pobyt, příměstský tábor a tak dále.  

 

Akci připravuje pracovník ISIS, který je pro tuto oblast určený. Vymyslí, kam se pojede nebo mu 

někdo poradí, třeba Ty.  

 

Vše se dovíš z pozvánky, kterou pošleme e-mailem nebo poštou vaší rodině.  

 

Na akci se musíte Ty i s rodinou včas přihlásit. Bude-li vás málo, může být akce zrušena.  

 

7. CO A KOMU MŮŽE ISIS ŘÍCT O TOBĚ A TVOJÍ RODINĚ? 

 

Komu to říkáme? 
 

 Tobě a Tvé rodině, 

 pracovnicím na úřadech, 

 soudům, 

 škole, pedagogicko-psychologické poradně, policii, panu doktorovi. 

 

Ca a jakým způsobem říkáme? 
 

Důležité je, abys to, o čem mluvíš s klíčovým pracovníkem, nemusel říkat znovu panu psychologovi 

nebo paní na úřadě. Rozumíme tomu, že Ti to nemusí být příjemné – proto to funguje tak, že si tito 

dospělí některé pro ně důležité informace mezi sebou mohou říct. Stejně jako Ty říkáš věci svým 

blízkým kamarádům, můžeš toto říci i nám – s tímto by měli počítat i Tví blízcí. I oni nám sdělují 

informace o Tobě a Tvé rodině. To slouží k tomu, abychom si vzájemně lépe porozuměli a přišli 

rychleji na to, co ten druhý potřebuje a jak mu můžeme pomoci.  
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Toho, že jsi k nám otevřený, si vážíme. Vnímáme, že některé věci, které nám sděluješ, jsou pro Tebe 

velmi osobní a citlivé, z tohoto důvodu máme i my pravidla, jak s těmito informacemi zacházet tak, 

aby se k nim nedostali lidé, kterým nepřísluší o nich vědět.  
 

A co když Tě klíčový pracovník nebude moci dál doprovázet? 
 

Toto může nastat například, jestliže Tvůj klíčový pracovník z ISIS odejde, narodí se mu miminko, 

onemocní, odjede na dovolenou nebo se něčemu pojede naučit.  

 

V tomto případě Ti představíme v ISIS nového klíčového pracovníka, který s Tebou bude v kontaktu 

obdobně jako Tvůj předchozí pracovník. Budeš mít možnost se s ním seznámit tak, aby ses s ním cítil 

dobře a bezpečně. Pokud to půjde, tak tuhle změnu provedete ještě s Tvým původním klíčovým 

pracovníkem.  

 

Pokud by se stalo, že by sis se svým klíčovým pracovníkem nerozuměl, kdybyste se nějak nepohodli 

a nebylo možné to mezi vámi nějak urovnat, je možné, abys o této situaci řekl Tvým blízkým, kteří 

zařídí, aby Vám byl přidělen jiný klíčový pracovník.  

 

8. DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE 

 

Proč spolupracujeme zrovna s ISIS? 

 

Protože Tví náhradní rodiče uzavřeli s ISIS dohodu o výkonu pěstounské péče. 

 

Co to je za dohodu? 
 

Je to dohoda o tom, jaké služby vám bude ISIS poskytovat, jaké máte povinnosti a jaké máte výhody. 

 

Jaké máme povinnosti? 
 

Z dohody plynou povinnosti Tvým náhradním rodičům. Jednou z povinností je, že se musí účastnit 

24 hodin vzdělávání za rok.  

 

Jaké máme výhody? 
 

Můžeme Ti přispět na tábory, výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy a další. Ty a Tví rodiče můžete 

využívat poradenství zdarma. Můžeš s námi jezdit na výlety, pobyty, příměstský tábor, můžeš se 

účastnit tvořivých dílen a setkání s kamarády, přijít na vánoční setkání a na další akce. 
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A co když se nám v ISIS nelíbí? 
 

Tví pěstouni mají možnost dohodu kdykoli ukončit a uzavřít ji s někým jiným. 

 

9. CO MÁŠ V ISIS VE SVÉ SLOŽCE  

 

Jak vzniká tvoje složka v ISIS? 
 

V momentě, kdy Tvoje náhradní rodina podepíše v naší organizaci dohodu o naší spolupráci, tak je 

vám vytvořena složka (obsahuje tři části: část A – administrativní, část B – sociální a psychologická, 

část C – ekonomická), do které se v průběhu spolupráce s vámi zakládají různé údaje o Tobě a Tvojí 

náhradní i původní rodině, zápisy z našich setkání, telefonů, e-mailů, naše dohoda, plán našich cílů, 

souhlas s použitím fotek, na kterých budeš, zprávy od Tvé sociální pracovnice na úřadě, zprávy ze 

školy, zprávy od lékařů. Nemusíš mít strach, že Tvá složka by se dostala mimo pracoviště ISIS. Pokud 

do něj chce někdo nahlížet, může to udělat při splnění určitých podmínek u nás na pracovišti ISIS. 

Vzor této žádosti najdeš v příloze č. 7. Poté co s námi Ty a Tvá nová rodina ukončíte spolupráci, tak je 

tento váš spis uložen ve speciální místnosti po dobu 15 let.  

 

Složka vaší rodiny se může uzavřít z následujících důvodů: 

 v momentě, kdy poslední dítě, které bydlí v náhradní rodině, stejně jako Ty, oslaví 

18. narozeniny,  

 pokud si nebudou Tvoji náhradní rodiče plnit své povinnosti, které mají určené zákonem,  

 pokud Tvoji náhradní rodiče s námi nebudou chtít spolupracovat.  

 

10. CO KDYŽ SE TI NĚCO VE TVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNÍ? 

 

A co když si myslíš, že Ti nikdo nerozumí? 
 

V ISIS se běžně setkáváme s dětmi, které mají náhradní rodinu, podobně jako Ty. A pokud budeš 

chtít, můžeš se s nimi setkávat také. Klíčové pracovnici budeš moci říct, co Tě trápí, protože ona zná 

příběhy Tvých kamarádů, kteří to mohou mít podobně jako Ty a byla jim schopná nějak poradit 

a pomoct.  

 

 

 



16 

 

S čím si myslíš, že za námi děti nejčastěji chodí? 
 

Děti se na nás nejčastěji obracejí, když potřebují: 

 vyrovnat se s odloučením od rodičů a dalších blízkých,  

 probrat svůj příchod do nové rodiny a vztahy k ostatním členům v této rodině, 

 navázat vztah s novou rodinou,  

 znát svoji historii,  

 navázat kontakt se svou původní rodinou, 

 udržovat vztahy se svou původní rodinou,  

 řešit, že jim někdo ublížil,  

 mluvit o problémech,  

 probrat možnost návratu do původní rodiny.  

 

Jak to udělat, aby sis co nejrychleji zvykl na svou novou rodinu? 
 

Před tím, než se natrvalo dostaneš do své náhradní rodiny, ji budeš moci poznat prostřednictvím 

krátkých návštěv, kdy zůstaneš v prostředí, které znáš, a rodina Tě tam přijede opakovaně navštívit. 

Je také možné, že svou náhradní rodinu již znáš, protože jsou to Tví blízcí příbuzní – prarodiče. Tím 

pádem návštěvy před přijetím do nové rodiny nejsou nutné. Předběžně je poté určeno nějaké datum 

Tvého příchodu do nové rodiny, která Tě už netrpělivě očekává a těší se na Tebe. Je jasné, že z toho 

máš obavy, a proto Tě náš klíčový pracovník bude po celou dobu Tvého pobytu v této rodině 

doprovázet. Zpracujete spolu, co by sis v náhradní rodině přál, co by pro Tebe náhradní rodina mohla 

udělat, co by pro Tebe mělo být prospěšné. Pokud přes veškerou naši snahu, aby se Ti v nové rodině 

líbilo, budeš mít pocit, že nejsi úplně spokojen, můžeš si o tom promluvit s naším panem 

psychologem.  

 

A co až si spolu s novou rodinou na sebe zvyknete? 
 

Během celé doby Tvého pobytu v nové rodině s Tebou a Tvojí novou rodinou bude váš klíčový sociální 

pracovník v kontaktu. Bude pozorovat, jak se navzájem k sobě chováte, jestli nepotřebuješ pomoc 

najít cestu k někomu z rodiny, jak vycházíš s ostatními dětmi v rodině.  

 

Může se stát, že pravidla a zvyky Tvojí nové rodiny jsou jiné než ty, na které jsi byl zvyklý ve svém 

předchozím prostředí. Tvoje rodina Ti určitě poskytne dost času na to, aby ses s nimi mohl seznámit 

a dobře jim porozuměl a mohl ses dobře začlenit do chodu celé rodiny. V případě, že by pro Tebe 

bylo obtížnější si na některé nové věci v rodině zvyknout, můžeš se obrátit na svého klíčového 

pracovníka, který Ti pomůže si na změny lépe zvyknout.  

 

Je pravděpodobné, že Tví rodiče, když už spolu nebudete moci být, budou chtít alespoň s Tebou 

udržovat kontakt – což je velmi dobře. Bude ale potřeba stanovit určitá pravidla pro to, abyste se 

mohli vídat a aby bylo možné skloubit kontakt Tvých rodičů s Tebou a životem Tvé současné rodiny. 
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Je možné, že si Tví původní rodiče vyřeší svoje potíže, upraví bydlení, najdou zaměstnání a budeš se 

moci postupně vrátit domů. Nejdříve se pravděpodobně budeš setkávat se svými rodiči tady u nás, na 

ISIS, spolu se svým klíčovým pracovníkem, který Vám se setkáním pomůže. Poté budeš moci s rodiči 

trávit čas o samotě, v rámci víkendu, prázdnin. Nejprve se bude jednat o kratší čas (nejdříve 3 až 4 

hodiny, 1 den, a následně potom celý víkend, týden o prázdninách). Potom pan soudce může 

rozhodnout o Tvém návratu domů.  

 

Chtěl bys trávit s ostatními dětmi v ISIS společný čas? 
 

Právě pro Tebe a Tvoje kamarády v ISIS pořádáme jednou za měsíc dětskou skupinku, kterou vedou 

vždy dvě vedoucí, které vědí, jak pracovat s dětmi, a nachystají Tobě a Tvých kamarádům spoustu her 

a aktivit, které budete dělat společně. Díky nim se můžeš o sobě a svých kamarádech něco dozvědět, 

něco nového poznat.  

 

Chtěl bys s ISIS někam jet? 
 

Pokud ano, můžeš Ty a Tvoje nová rodina s námi strávit víkend na jaře nebo na podzim nebo týden 

o letních prázdninách někde v přírodě, kde budeš mít opět možnost zažít spoustu legrace, zábavy, 

her, které pro Tebe budou připravovat opět vedoucí.  

 

Pokud budete chtít, tak s námi celá vaše rodina může jet i na různé jednodenní výlety, které 

pořádáme během školního roku.  

 

Co může Tvoje náhradní rodina považovat za Tvůj problém? 
 

Tvoje náhradní rodina může vnímat, že máš problém, když se budeš chovat ke svému okolí agresivně, 

vztekle, drze, sprostě, uzavřeně, budeš krást, lhát a vymýšlet si, budeš divoký, budeš rozbíjet věci 

kolem sebe a oni budou mít o Tebe strach, aby sis neublížil, nebudeš chtít jíst nebo naopak se budeš 

přejídat a pak Ti bude špatně, budeš kamarádit s cizími lidmi, kteří pro Tebe mohou být třeba 

i nebezpeční, nebudeš se připravovat do školy a podobně. 

 

Pokud něco z toho u Tebe nastane, bude vždycky lepší to začít řešit co nejdříve. V tomto Tobě a Tvojí 

současné rodině pomůže váš klíčový pracovník, případně pan psycholog, a společně všichni budete 

hledat řešení celé situace. 

 

Někdy se může stát, že Tvá náhradní rodina bude potřebovat naši pomoc nebo podporu náhradní 

rodiny Tvých kamarádů z ISIS, aby se ujistili o tom, že k Tobě přistupují správně.  
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11. JAKÝ JE TVŮJ NÁZOR? 

 

Zajímá někoho můj názor? 
 

Ano, zajímá. Svůj názor můžeš sdělit vedoucímu akce. Po akci můžeš vyplnit jednoduchý dotazníček. 

Svůj názor nám můžeš také napsat e-mailem na: osisis@email.cz. 

 

Proč vás můj názor zajímá? 
 

Tvůj názor nás zajímá proto, že chceme vědět jestli: 

 jsi na našich akcích spokojený, 

 se Ti líbí program, 

 máš nějaké návrhy, co by si chtěl nebo nechtěl na našich akcích zažít, 

 jsi spokojený s vedoucími a kamarády. 

 

Na vzorové hodnotící dotazníky, které budeš vyplňovat po každé skupince, pobytu nebo tvořivé dílně 

se můžeš podívat v příloze č. 8.  

 

K čemu vám to bude? 
 

Připravíme program tak, aby se to Tobě a Tvým kamarádům co nejvíc líbilo. 

 

12. JAK TO MŮŽEŠ ŘEŠIT, KDYŽ SE TI V ISIS NĚCO NELÍBÍ? 
 

Přihodilo se Ti něco nepříjemného? 

Dělá Ti někdo věci, které nechceš? 

Ublížil Ti někdo? 

Vadí Ti něco?  

Nadává Ti někdo? 

Rozbil Ti někdo něco?  

Ztratilo se Ti něco?  

Jestli ANO, můžeme to ŘEŠIT!!! 

 

Co můžeš udělat? 
 

 můžeš se svěřit svému klíčovému pracovníkovi nebo jakémukoliv pracovníkovi ISIS 

 můžeš napsat e-mail na: osisis@email.cz 

 můžeš zatelefonovat nebo napsat SMS na číslo: +420 602 709 286 

mailto:osisis@email.cz
mailto:osisis@email.cz
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 pokud raději píšeš dopisy, můžeš nám napsat na adresu: ISIS, z. s. , Horní náměstí 21, 779 00 

Olomouc 

 

Tvým sdělením se budeme rozhodně zabývat, záleží nám na tom, aby ses v ISIS cítil dobře.  

 

Pokud to bude možné, pokusíme se Tvou situaci vyřešit hned.  Pokud to v tu chvíli nebude v našich 

silách vyřešit, dej nám, prosím, čas. Nejpozději do 30 dnů se s Tebou a Tvými blízkými znovu potkáme 

a řekneme vám, co jsme udělali a co je ještě případně potřeba dořešit.   

 

13. ZAMĚSTNANCI ISIS 

 

Víš kdo co dělá v ISIS? 
 

Aby Ti ISIS mohlo poskytovat kvalitní služby, musí zaměstnávat mnoho lidí:  

 Hlavní projektový manažer – řídí a dohlíží na to, aby vše fungovalo. 

 Finanční manažer – počítá, kolik může ISIS přispět na Tvoje výlety, tábory a další akce, kterých 

se můžeš zúčastnit. 

 Manažer vzdělávání – organizuje vzdělávání náhradních rodičů. 

 Sociální pracovnice – uzavírá dohodu s Tvou náhradní rodinou, poradí Ti a pomůže ve 

složitých situacích. 

 Psycholog – poradí Ti ve složitých situacích. 

 Vedoucí skupinek – připravují pro Tebe program na skupinkách v průběhu roku, na pobytech 

a na příměstském táboře.  

 Manažerka volnočasových aktivit – připravuje pro Tebe výlety, tvořivé dílny a další akce, 

u kterých se můžeš projevit.  
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14. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

Jsou v ISIS odborníci? 
 

Ano, všichni zaměstnanci ISIS jsou odborníci. Musí splňovat velmi náročné podmínky, aby ti mohli 

pomáhat. Museli dlouho studovat a jsou to slušní lidé. 

 

Co když potkám na ISIS neznámou osobu? 
 

Může se jednat o někoho z jiné rodiny nebo o nového zaměstnance ISIS. 

 

Bude mi nový zaměstnanec umět pomoci? 
 

Nemusíš se bát, pomohou mu jeho zkušení kolegové. 

 

15. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

 

Musí do školy chodit jen děti? 
 

Ne, abychom ti mohli poskytovat co nejlepší služby, musí se všichni zaměstnanci neustále učit.  

 

Opravdu? 
 

Ano, nařizuje jim to zákon. A když ani vzdělávání nestačí, nechají si poradit od jiných odborníků. 

 

Pochválí zaměstnance ISIS někdo? 
 

Pracují-li dobře, pochválí je jejich nadřízený. Můžeš je pochválit i Ty, když se Ti akce líbí. 

Když nepracují dobře, je jim to vytknuto a mohou být i propuštěni. 
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16. RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ SITUACE 

 

Na co si mám dávat pozor při příchodu a pobytu na ISIS? 
 

 Můžeš uklouznout na mokré podlaze. 

Jak tomu předejít? 

Pořádně si očisti boty a neběhej. 

 

 Můžeš uklouznout na schodech. 

Jak tomu předejít? 

Pevně se drž zábradlí. 

 

 Můžeš spadnout ze židle či stoličky. 

Jak tomu předejít? 

Seď pořádně na židličce, nešplhej a ani se nehoupej. 

 

 Co když mě nějaký dospělák otravuje. 

Co mám udělat? 

Okamžitě upozorni kteréhokoli zaměstnance ISIS. 

 

 V budově, kde sídlí ISIS, jsi potkal divnou osobu. 

Co mám udělat? 

Okamžitě upozorni kteréhokoli zaměstnance ISIS. 

 

 Při práci s ostrými předměty, jako jsou nůžky nebo špendlíky, se můžeš zranit. 

Jak tomu předejít? 

Soustřeď se na práci a zbytečně se nerozptyluj. 

 

 Při akcích, které probíhají venku, se můžeš zranit. 

Jak tomu předejít? 

Věnuj pozornost dění kolem sebe a poslouchej pokyny vedoucího akce. 

 

 Co když začne hořet. 

Co mám dělat? 

Volej HOŘÍ! a utíkej to říct někomu z dospělých. Co dělat dál, Ti řekne dospělý (více 

v příloze č. 9). 

 

 Když bude mít zdravotní potíže někdo z dospělých. 

Co mám dělat? 

Zavolej dalšího dospělého na pracovišti nebo pokud tam nikdo jiný z dospělých není, volej 

záchranku – telefonní číslo 155 nebo 112.  
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A co když se i tak zraním? 
 

 Okamžitě to oznam nejbližší dospělé osobě. 

 Nemůžeš-li to udělat Ty, požádej o pomoc kohokoli. 

 O další postup se už postarají dospělí. 

 Neboj se, na pracovišti máme lékárničku. Někdo už Tě ošetří. 

 Někdo z pracovníků potom zapíše záznam o úrazu, který je v příloze č. 10. 

 

Proč se někdy může výlet nebo skupinka zruší? 
 

Mohou nastat události, které nikdo dopředu nemůže ovlivnit. 

 

Mezi takové patří povodně, požár, kalamity, výpadek elektrického proudu, dopravní nehody a další 

nenadálé události. To potom musíme akci zrušit. 

 

Může se také stát, že vedoucí akce onemocní a nenajde se náhrada. V tom případě se budeme snažit 

informovat rodiče. 

 

Co když přijdeš na skupinku a není tam vedoucí? 
 

Zavolej na telefonní číslo, které je na vstupních dveřích ISIS. 

 

Co když zvoním a nikdo mi neotvírá? 
 

Může být porouchaný zvonek. Zavolej na telefonní číslo, které je na vstupních dveřích ISIS. 

 

Co když zjistím, že má někdo vši? 
 

Ihned to oznam vedoucímu akce. 
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