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Popis činností a programů vykonávaných v rámci Pověření k výkonu sociálně 
právní ochraně dětí ze dne 18. 12. 2013  
 
Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje.  

Prostřednictvím různých aktivit a nástrojů oslovujeme mladistvé nebo jejich rodiny a další lidi,  
kteří se s nimi setkávají, a předáváme informace o programu DOM LANO. 
Pro tuto činnost používáme informační letáček, informační kartičku, webovou stránku, 
přednášky, informační setkání pro odbornou veřejnost a další. 
 

Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.  

V rámci služby LANO PORADNA a LANO POBYT řešíme nepříznivé i kritické sociální situace rodin. 
Rodičům nabízíme řešení velmi obtížné situace, kdy mladistvý nemůže zůstat v rodinném 
prostředí. V rámci následné pobytové péče s rodiči či jinými blízkými nadále spolupracujeme a 
zajišťujeme jejich kontakt s mladistvým klientem. 
 

Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při 
péči o dítě zdravotně postižené. 

V rámci služby LANO PORADNA A LANO navazujeme s rodiči nebo jiným blízkým mladistvého 
kontakt a vztah spolupráce, navrhujeme možná řešení nepříznivé situace, seznamujeme je 
s nabídkou vhodných služeb, a pokud je to indikováno, také další služby zprostředkováváme. 

 

Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.  

Organizujeme workshopy, přednášky nebo setkání jak s odborníky, tak s mladistvými. V rámci 
těchto akcí se zaměřujeme na problematiku důležitého období, kdy mladistvý dospívá a 
připravuje se na samostatný život. Obsahem jsou jednak kompetence potřebné k samostatnému 
životu, jednak rizika spojená s osamostatněním a také možnosti pomoci a podpory (projekt BEZ 
RIZIKA). 

 

Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. 

V rámci setkání s mladistvými se zaměřujeme na rizika, která je mohou ohrozit po vstupu do 

samostatného života například po ukončení ústavní výchovy nebo pobytu v jiném zařízení pro 

děti a mládež. V rámci programu LANO POBYT klienti dodržují závazná pravidla, která působí 

preventivně a ochraňují mladistvé před riziky a škodlivými vlivy, zároveň je tato činnost 

předmětem individuální práce klíčového pracovníka a mladistvého klienta. 
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