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NABÍDKA STŘEDISKA TRIANGL
• „Nejlepší cesta k poskytnutí pomoci dítěti je
rozvoj a posílení rodiny jako celku.“ (Insoo Kim
Berg)
• Program Sanace rodiny - registrovaná sociální
služba
• Triangl 2 – skupinový program pro děti a
mladistvé
• Ancora – resocializační program pro mladistvé
• Moderace případových konferencí
• Sandplaying – terapeutické pískoviště
• Terénní psycholog

SANACE RODINY
• Každé dítě má právo vyrůstat ve
své vlastní rodině.

Cílová skupina:
jsou rodiny s dětmi ve věku 0 -18 let
nacházející se v situaci, se kterou si nevědí
rady a která ohrožuje zdravý a bezpečný
vývoj dítěte. Takové situace jsou spojeny
například s péčí o dítě, výchovou dítěte,
komunikací v rodině, jednání s úřady a
dalšími odborníky. Cílovou skupinou jsou
rodiny s dětmi ve věku
0 -18 let, kde je dítě umístěno v systému
náhradní rodinné péče nebo ústavní výchově,
je v zájmu dítěte mít s rodičem bezpečný a
pravidelný kontakt či rodiče chtějí pracovat
na návratu dítěte zpět domů.

NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE – DÍTĚ/RODIČ/SAS/OSPOD
• 1) OSPOD informuje rodinu o
možnosti využití služby a
prodiskutuje s ní spolupráci
• 2) OSPOD osloví zástupce – má
potencionálního zájemce o
službu. Hlavní téma: spadá klient
do cílové skupiny, základní
informace, potenciální zakázka
OSPOD.

• 3) společná schůzka OSPOD, SAS a
rodič - předají se základní informace,
OSPOD vymezí zakázku, předání
základních informací o službě ze
strany SAS (dobrovolné, bezplatné,
frekvence poskytování, nastavení
komunikace, mlčenlivost, ohlašovací
povinnost).
• 4) schůzka v rodině – seznamování
se službou, zakázka OSPOD, zakázka
rodiny, mapování situace rodiny

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
• Základní principy: vymezení na začátku spolupráce, transparentnost vůči
klientovi (s klientem otevřeně mluvíme o důležitosti komunikace a postupy)
• Možnosti:
1) RODIČ/SAS/OSPOD – klient předává informace sám
2) RODIČ/SAS/OSPOD – SAS předá důležité informace
3) SAS/OSPOD – klient nechce předat informace (odůvodnění klientovi před
jednáním, nebo transparentně zavolání OSPOD před klientem)
4) SAS/OSPOD – v případě individuální potřeby diskutování důležitých
informací (klient má informace o schůzce, jejím účelu a cíli)

MLČENLIVOST
• Mlčenlivost dle zákona 108/2006 Sb.
Prolomení mlčenlivosti:
• Trestný čin nebo jeho příprava (ublížení na zdraví, týrání, zneužívání dítěte, krádeže, distribuce drog, mravní ohrožování výchovy dětí a
mládeže...)
• Vážné porušení v oblasti péče a výchovy dětí a mládeže

Oblasti, jejichž minimální míra naplnění se sleduje jsou:
• péče o dítě, školní docházka,
• systém výchovných opatření v rodině,
• stravovací návyky,
• materiální zabezpečení dítěte - oblečení, hygienické potřeby,

• bytové podmínky aj.
Zprávy o spolupráci

