Jak naplňujeme standardy kvality SPO

Abychom naplnili standardy kvality sociálně-právní ochrany,
máme sepsány vnitřní pravidla a metodické pokyny,
kterými se všichni naši pracovníci řídí.
Tyto pravidla a pokyny popisují naši práci s náhradními rodinami v následujících oblastech:

Cíle
a způsoby činnosti

Pravidla pro předcházení porušování
práv
Postupy pro řešení práv uživatele
Pravidla pro ochranu dětí před
týráním, zneužíváním a
zanedbáváním

Prostředí a podmínky

Jaké informace o naší práci a kde
klienti mohou najít
Postupy a pravidla pro odmítnutí
klienta

Podpora přirozeného
sociálního prostředí

Organizační struktura
Pravidla pro přijímání a zaškolování
nových pracovníků
Kvalifikační předpoklady a odborná
způsobilost klíčových pracovníků
Vzdělávací plány pracovníků
Pravidla pro hodnocení pracovníků
Systém pro oceňování zaměstnanců

Poslání
Cíle
Cílová skupina
Zásady činnosti
Pravidla pro střety zájmů

Ochrana práv
a chráněných
zájmů

V jakých prostorech
a s jakým vybavením pracujeme

Informovanost
o výkonu SPO

Pravidla pro vytvoření dohody o kontaktu
dítěte s jeho biologickou rodinou nebo
osobou blízkou
Příprava dítěte, pěstouna a osob blízkých
na kontakt

Personální zabezpečení
Přijímání a zaškolování
zaměstnanců
Profesní rozvoj zaměstnanců
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Pracovní postupy

Pravidla pro uzavírání, změnu a
ukončení dohody o výkonu pěstounské
péče
Postupy pro plánování průběhu pobytu
dítěte v náhradní rodině
Postupy pro sledování a hodnocení cílů
dohody
Plánování vzdělávacích akcí pro
pěstouny

Předávání informací

Popis typů změn
Příprava na změnu a způsob práce
s rodinou v procesu změny

Dokumentace

Pokyny pro podávání stížností
Pravidla pro vyřizování stížností

Rizikové, havarijní a
nouzové situace

Pravidla pro pravidelné revize
metodických materiálů a pracovních
postupů
Zpětná vazba od klientů

Máme zpracované metodické postupy a
pokyny pro jednotlivé činnosti
Pro každou rodinu máme stanoveného
klíčového pracovníka

Dohoda o výkonu
pěstounské péče

Postupy pro získávání a předávání informací

Změna situace

Obsah spisu klienta
Pravidla pro nahlížení do spisu
Zachování mlčenlivosti
Vyřizování a podávání
stížností

Popis rizikových, havarijních a nouzových
situací
Pravidla pro řešení rizikových, havarijních a
nouzových situací
Minimální provoz a minimální péče

Zvyšování kvality výkonu SPO

Do vnitřních směrnic a pracovních metodik je možné nahlédnout v sídle organizace a
v jejích pobočkách. O zpřístupnění požádejte svého klíčového pracovníka.

