internátní oddělení SVP

IO 3
vnitřní řád

Vnitřní řád odd. IO 3:
Vnitřní řád oddělení vychází a plně respektuje “Řád a režim výchovného
ústavu a SVP Klíčov.
Oddělení je primárně určeno pro klienty Zařízení pro děti - cizince,
diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 5,
Radlická 30, nebo pro klienty na opakovaný pobyt.
Při nástupu je klient seznámen s chodem oddělení, je kontaktována
rodina klienta (zákonný zástupce), kurátor apod..
V nejkratším možném časovém termínu jsou stanoveny podmínky a
případná realizace začlenění klienta do společnosti, dokončení
započatého vzdělání, nebo přechod na jiné oddělení v rámci SVP dle
potřeb klienta.
Těmto cílům je uzpůsoben program osobnostního rozvoje dítěte, který
vypracovává etoped VÚ ve spolupráci s ped. pracovníky oddělení.

Denní režim odd. IO 3
Budíček

dle potřeb klienta

ranní hygiena, úklid pokoje, snídaně

dle potřeb klienta

škola

dle rozvrhu klienta

Odpolední týdenní program:
Pondělí - pátek
15,00 – 18,00

kontrola školy, osobní volno, individuální plány, odpolední
program dle plánu výchovné činnost

18,00 – 18,30

večeře

18,30 – 21,15

osobní volno, příprava do školy, individuální plány, večerní
program dle plánu výchovné činnost

21,15 – 21,30

2. večeře

21,30 – 23,00

večerní úklidy, osobní volno

23,00 – 23,30

příprava na večerku

24,00

večerka

Prodloužené vycházky mezi 22,00 - 24,00 schvaluje vedoucí odd..

Sobota
08,00 – 22,00

vycházky / osobní volno, individuální plány

23,00 – 23,30

příprava na večerku

24,00

večerka

Prodloužené vycházky mezi 22,00 - 24,00 schvaluje vedoucí odd..
Neděle
08,00 – 20,30

vycházky / osobní volno, individuální plány

20,30 – 21,00

večerní hodnocení dne

21,00 – 21,30

večerní úklidy

21,30 – 22,00

příprava na večerku

22,00

večerka

Odchod na vycházku před 08,00 (nejdříve v 6,00) je možný po dohodě se
sloužícím vychovatelem.

Soboty, neděle, svátky a prázdniny: budíček dle potřeb klienta.

Systém hodnocení klientů:
Hodnocení klientů je pouze slovní.
Hodnocení probíhá na večerní hodnotící komunitě, kdy probíhá
samostatné hodnocení dopoledního a odpoledního bloku.
Klient přichází o výhody, pokud nerespektuje řád a režim oddělení nebo
pokyny pracovníků VÚ a SVP.
V takovém případě je hodnocen

- bez výhod
- výhody s omezením

Hodnocení
A/ Bez výhod – klient se provinil proti „Pateru“.
B/ Výhody s omezením - klient se neprovinil proti „Pateru“ ale objevily se
nedostatky v plnění povinností v rámci odd.
C/ Plné výhody – získává klient, který je hodnocen bez připomínek

Pět základních podmínek - "KLÍČOVSKÉ PATERO"
1/ Pobyt bez drog a alkoholu
Nepravidelné testování/1-2 týdně/, odmítnutí testu = automaticky
pozitivní test
2/ Pravidelné navštěvování školy, praxe nebo pracoviště /bez
neomluvený absencí /
3/ Nepáchat trestnou činnost
4/ Pobyt bez verbální a fyzické agrese /netoleruje se žádná fyzická
ani verbální agresivita/
5/ Pobyt bez útěků ze zařízení

Sankce a odměny
Sankcionované přestupky proti řádu:
- neúčast na povinných programech
-

Odměny:

provinění proti pateru
nerespektování pokynů ped. pracovníka
nedodržení omezení
rušení nočního klidu
pozdní příchody
nedodržování hygieny
nedodržování večerky

- mimořádné výchovné opatření
- prominutí předchozího opatření
- prodloužení večerky,dovolenky,vycházky
- odměnová akce
- uvolnění z programu
- věcná odměna

Opatření:
- program navíc
-

Soutěže:

-

úklid mimo pořadí
GÚ navíc
bez prodloužené večerky
neúčast na PC programech
neúčast na odměnových akcích

bodování čistoty a pořádku na pokojích
o nejlepšího klienta ¼ roku
sportovní turnaje
dovednostní a vědomostní soutěže

Pravidla samosprávy odd.
Funkce samosprávy
Samospráva na oddělení má umožnit dětem zapojit se aktivně do
provozních záležitostí na oddělení, podpořit jejich zájem o ostatní členy
skupiny a v neposlední řadě pozitivně ovlivňovat chod celého oddělení.

Volba samosprávy
1/ Samospráva má dva členy – Šerifa a jeho zástupce.
2/ Zvolen může být pouze ten, který je minimálně jeden týden bez
porušení “PATERA“.
3/ Volí se anonymně, ale vychovatelé jsou povinni sdělit, kdo je
automaticky vyloučen z volby /nejsou čistí minimálně týden/
4/ Žádný zaměstnanec nemá právo veta.
5/ Samospráva, která poruší“PATERO“, nebo se dopouští opakovaných
útěků, je z funkce ještě týž den sesazena a na nejbližší komunitě budou
nové volby
6/ Nové volby mohou být vyvolány pouze tehdy, pokud je k tomu pádný
důvod /ze strany vychovatelů, nebo skupiny/.
7/ Uskutečnění voleb je možné pouze ve čtvrtek na hodnotící komunitě
8/ Volit smí jen členové oddělení
9/ Zvolená samospráva má právo funkci odmítnout
10/ Při neplnění denních povinností, které vyplývají z funkce samosprávy,
pozbývají členové na daný den výhod samosprávy.

Povinnosti samosprávy
1/ Organizace úklidů

2/ Starost o dodržování večerky
3/ Vyjádření se k mimořádným žádostem
4/ Možnost účastnit se porady vychovatelů – části věnované hodnocení
dětí

Pravomoci samosprávy

1/ Návrh na odejmutí odměrové akce/nad rámec ústavu/
2/ Návrh na odejmutí atraktivní činnosti
3/ Návrh na udělení kreditů

Výhody samosprávy
1/ Samospráva spolurozhoduje každý měsíc o ¼ příjmu oddělení a to
bezhotovostní, kterou pak použije k účelu dle vlastního uvážení a
v souladu se zákonnými normami /odměrové akce, nákupy/.
2/ Prodloužená večerka každý den do 24.00 /oznámí vychovateli/.

Výše uvedená pravidla nabývají účinnosti dnem
schválení ředitelem VÚ a SVP Klíčov.
Veškeré změny jsou možné pouze se souhlasem ředitele
VÚ a SVP Klíčov.

Mgr.Patrik Matoušů
ředitel
VÚ a SVP Klíčov
V Praze dne……………

