
INFORMAČNÍ LETÁK 

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Klokánek je projekt nestátní neziskové organizace Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout 

přechodnou rodinnou péči pro děti z celé republiky, které z vážných důvodů nemohou zůstat ve své 

původní rodině, a usiluje o to, aby se děti mohly co nejdříve vrátit zpět. Pokud se nepodaří navrátit 

děti zpět do původní nebo širší rodiny, spolupracují sociální pracovníci Klokánku s příslušnými úřady, 

aby děti mohly jít do rodiny náhradní. Během pobytu je dětem zajištěno uspokojování základních 

životních potřeb a podpora jejich zdravého vývoje.   

Klokánek: 

Přijímá děti od narození do osmnácti let 

• Neposkytuje péči dětem, které potřebují trvalý lékařský dohled (děti s tělesným, duševním, 

psychickým postižením nebo děti s kombinovanými vadami), jelikož nemá zdravotní personál. A 

nepřijímá děti se závažnými výchovnými problémy, neboť zařízení nemá intenzivní pomoc etopeda a 

speciálního pedagoga 

• Zajišťuje nepřetržitý provoz 

• Zajišťuje krizový příjem dětí 

 

Dále: 

• Zabezpečuje plné zaopatření dítěte v zařízení spočívající v poskytování ubytování, stravování a 

ošacení 

• Poskytuje výchovnou péči 

• Zajišťuje pomoc při přípravě dětí na školní vyučování a doprovod dětí do školy 

• Vytváří podmínky pro zájmovou činnost dětí 

• Poskytuje dítěti odbornou péči prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa 

• Spolupracuje s rodinou dítěte, poskytuje jí pomoc při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících 

se dítěte, zajišťuje jim terapii, nácvik rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba 

odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte  

• Poskytuje rodičům základní sociálně právní poradenství 

 

Dítě lze přijmout: 

1) Na základě rozhodnutí soudu 

2) Na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

3) Na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, tzv. dohoda 

4) Požádá-li o to dítě samo 

 

Délka pobytu dítěte v zařízení může trvat nejdéle: 

1) 3 měsíce na základě žádosti zákonného zástupce, v případě opakované žádosti zákonného zástupce 

o umístění dítěte může být dítě přijato v délce dalších 3 měsíců jen s předchozím souhlasem obecního 

úřadu s rozšířenou působností 



2) 6 měsíců na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností a na vlastní žádost dítěte 

(pokud rodiče s pobytem souhlasí). Výjimečně lze tato doba prodloužit. Celková doba nepřetržitého 

pobytu dítěte v zařízení nesmí přesáhnout dobu 12 měsíců. 

3) Na dobu stanovenou v rozhodnutí soudu o výchovném opatření 

 

Principy péče v Klokánku: 

• O děti pečují nepřetržitě dvě tety, které se střídají po týdnu. Zajišťují kompletní péči o děti obdobně 

jako v rodině 

• Klokaní tety procházejí náročným psychologickým vyšetřením, které musí prokázat jejich dobrý 

vztah k dětem, dostatek empatie a schopnosti vytvářet citově vřelé prostředí 

• Teta pečuje maximálně o 4 děti 

• Sourozenci nejsou rozdělováni, je-li to možné z kapacitních důvodů 

• Děti s tetou bydlí v samostatném bytě v budově Klokánku.  

• Je-li škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, nemění spolužáky ani 

      kamarády 

• Děti navštěvují volnočasové aktivity v rámci města 

• Podporujeme široký kontakt s rodinou – děti mají možnost každý den telefonovat 

      se svými blízkým. Rodina má možnost děti každý den navštívit, chodit s nimi ven 

      a trávit s nimi víkendy (pokud tomu nebrání závažné důvody) 

• Zajišťujeme individuální přístup k dětem 

• Podporujeme zdravý vývoj dítěte 

 

Příspěvek na úhradu pobytu a péče: 

 

• Pobyt dítěte v Klokánku se hradí, dle věku dítěte. Částka na úhradu pobytu a péče 

      se pohybuje v rozmezí od 2 784,- Kč do 3 920,- Kč.  

• Pokud se do zařízení vyplácí přídavek na dítě, snižuje se o jeho výši příspěvek na     

      pobyt. 

• Za období kratší než kalendářní měsíc se výše příspěvku stanoví podle počtu dnů, 

      ve kterých dítě v zařízení pobývalo.  

• Příspěvek se hradí hotově v kanceláři zařízení, poštovní poukázkou nebo 

      převodem na bankovní účet zařízení. 

Příspěvek na pobyt a péči se snižuje nebo nevyžaduje, jestliže: 

- by po zaplacení příspěvku, poklesl příjem jednotlivce nebo rodiny pod součet částky životního 

minima a částky nákladů na bydlení. Příspěvek se nevyžaduje ani v případě, kdy by po snížení byl 

nižší než 100,- Kč.  

- je osoba příjemcem dávky v hmotné nouzi.  

 

 

 

 

Kontakty na Klokánek: 

Pracoviště Klokánek Chomutov: 

Kamenný vrch 5307 

430 04 Chomutov 

email: klokanek.chomutov@fod.cz 

Přesný název zařízení: 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Chomutov 

Kamenný vrch 5307, 430 04 Chomutov, tel.: 474 650 575. 

Zřizovatel: Fond ohrožených dětí, spolek, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1 

Pohotovostní telefon: 724 667 648 


