Důležitá telefonní čísla:
Mgr. Bc. Brebta Vladimír: 485 341 102, ředitel DDÚ Liberec

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče,
základní škola, Liberec

Sociální pracovnice (Po – Pá: 7.00 – 15.30)
Bc. Alena Holinská: 485 341 117

460 01 Liberec IV, U Opatrovny 3/444
Tel. 485 341 111; Tel/fax: 485 341 199; email: soc.odd@ddu-liberec.cz

Bc. Andrea Papoušková: 485 341 118
Bc. Vendula Smetanová: 485 341 101
Hana Oplištilová, DiS.: 485 341 113 (otázky spojené s příspěvkem na úhradu péče)
Psycholog, etoped (dle domluvy)
Mgr. Martina Stohlová: 485 341 164, psycholog
Mgr. Jana Burdová: 485 341 162, psycholog
Mgr. Karel Randák: 485 341 176, etoped
Mgr. Kristýna Záhorová - 485 341 174, etoped
Mgr. Tereza Hroudová, 485 341 171, etoped
Mgr. Lenka Šálová – 485 341 161, psycholog
Služební místnost (nonstop služba): 485341107

Dívky - 485 341 107, Chlapci - 485 341 128
mob. dívky -778 429 881, mob. chlapci – 778 429 882

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám upřesnili některé informace, které se týkají umísťování a
přemísťování dětí.
- umísťovány bývají zpravidla děti bez předchozího diagnostického pobytu (v
DDÚ nebo v SVP) na podkladě vykonatelného usnesení nebo pravomocného
rozsudku místně příslušného soudu
- dobrovolné pobyty v DDÚ byly 31. 8. 2017 zrušeny.
- je vhodné, aby dítě nedostávalo o umístění nepravdivé informace (délka pobytu,
návštěvy, propustky apod.)
- diagnostika trvá zhruba 6-8 týdnů. Po nástupu k pobytu se dítě přihlašuje do ZŠ
při DDÚ Liberec.
- po 4-6 týdnech pobytu vyhotovíme zprávy, které zasíláme místně příslušné
sociální pracovnici nebo kurátorovi a na vyžádání i soudu.

Budeme moc rádi, když budete udržovat s námi v kontaktu, abychom

- po rozhodnutí soudu o přemístění dítěte do jiného zařízení (dětského domova, do

všichni společně mohli spolupracovat na co nejrychlejším návratu dítěte do

dětského domova se školou, nebo do výchovného ústavu) nebo o jeho vrácení zpět

rodiny nebo na jeho umístění do co nejvhodnějšího zařízení.

do rodiny, si dítě v diagnostickém ústavu čeká na vykonatelné nebo pravomocné
rozhodnutí soudu. Teprve poté může být přemístěno nebo následně propuštěno do
rodiny.

- při výběru zařízení vždy zohledňujeme chování dítěte během pobytu v našem

Pravidla pobytu v DDÚ Liberec

zařízení, závažnost problémů, které jeho umístění k nám předcházely, bydliště

- Návštěvy dětí jsou možné od začátku nástupu, dle předchozí telefonické dohody

dítěte, typ vhodného zařízení (základní školu, základní školu praktickou či

- Po třech týdnech pobytu může být dítě puštěno na víkendový/prázdninové pobyt

základní školu speciální), neboť ne každé zařízení disponuje všemi typy škol.

do rodiny, pokud jim nebrání závažné výchovné problémy v našem zařízení a pokud

- rodiče o přemístění dítěte informujeme.

je rodinné prostředí vyhovující. K pobytu dítěte doma nutně potřebujeme včas Váš
písemný souhlas.

Doklady a informace potřebné k přijetí do DDÚ:

Příspěvek na ošetřovné

- důležitou informací před nástupem je škola, třída a rok školní docházky, kterou

Na pobyt dítěte v DDÚ platí oba rodiče příspěvek. O jeho výši a způsobu úhrady

dítě aktuálně navštěvuje (10. rok školní docházky patří již do diagnostického

budete písemně informováni.

ústavu pro mládež)
- osobní list – vyplní soc. pracovnice nebo kurátor

Ošacení:

- dotazník pro pracovníky OSPOD a kurátory o rodinných poměrech,

DOPORUČUJEME – spodní prádlo, triko s krátkým a dlouhým rukávem

- rodný list

max. 5x, mikina max.2x, kalhoty (krátké, dlouhé) max. 2x, legíny max. 2x,

- kartičku pojištěnce

tepláková souprava max. 2x, bunda (dle ročního období) max. 2x, botasky

- pravomocný rozsudek nebo vykonatelné usnesení

(dle ročního období) max. 2x, pantofle 1x, pyžamo, ručník a plavky dle

- prohlídka od lékaře, která se nesmí být starší 3 dnů

uvážení. Děvčata - sukně a šaty max.2x. V zimním období rukavice, čepice.

- jméno a adresu pediatra
- adresu školy

NEDOPORUČUJEME – cenné předměty (Notebook, řetízky, hodinky…) –
odpovídá si každý sám

