DOBROVOLNÝ DIAGNOSTICKÝ POBYT
(preventivně výchovná péče)
Diagnostický ústav pro mládež realizuje dobrovolné diagnostické pobyty pro děti ve věku od
15 let na základě přechodného ustanovení čl. II bod 4 zákona č. 333/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
Pobyt se realizuje na základě písemné dohody mezi rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte,
dítětem a ředitelkou zařízení, není podložen žádným soudním rozhodnutím.

Dobrovolný diagnostický pobyt je forma pomoci dětem a jejich rodinám, které se dostaly do
obtížné situace z důvodu výchovných či vztahových problémů. Cílem pobytu je komplexní
vyšetření a diagnostika nezletilého, která je spjata s intenzivní převýchovně – terapeutickou
péčí.
Účelem dobrovolného pobytu je odhalení příčin problémů dítěte a především pak nalezení
prostředků k jejich řešení a odstranění, eventuálně zmírnění potíží, doporučení výchovných
postupů a metod do budoucna.
Předpokladem přijetí dítěte na dobrovolný diagnostický pobyt je vždy předchozí ambulantní
forma řešení problémové situace s dítětem (diagnostický ústav pro mládež - ambulance,
středisko výchovné péče, pedagogicko-psychologická poradna, apod.). Ambulantní péče je
povinná a probíhá nejméně ve dvou schůzkách.
Dobrovolný diagnostický pobyt trvá zpravidla dva měsíce a je zpoplatněn. Platba musí být
uhrazena vždy měsíc dopředu, první splátka nejpozději v den nástupu dítěte.
Při nástupu dítěte k dobrovolnému diagnostickému pobytu provede psycholog vstupní
pohovor se zákonným zástupcem a dítětem. Dále sleduje průběh adaptace dítěte, na kterou
navazuje psychodiagnostika. V průběhu pobytu probíhají individuální psychoterapeutické
pohovory s dítětem a skupinové terapie. Psycholog zapojuje dítě do relaxačních technik.
Nedílnou součástí je otevřená komunikace s rodinou. V den nástupu dítěte k dobrovolnému

diagnostickému pobytu nastaví psychologové se zákonnými zástupci pravidla spolupráce.
Součástí spolupráce bude rodinná psychoterapie, individuální pohovory s dítětem a rodinou.
Dle potřeby klienta a zákonných zástupců poskytne psycholog krizové intervence.
Psycholog předává v zájmu klienta a jeho zákonných zástupců informace dalším institucím,
například OSPOD.
V den nástupu je dítě umístěno do diagnostických tříd v rámci DÚM .
Po příchodu dítěte do zařízení speciální pedagog kontaktuje příslušnou školu s informací o
pobytu dítěte v DÚM a s žádostí o spolupráci a vypracování podkladů k IVP (individuální
vzdělávací plán). Dětem, které v době nástupu nenavštěvují žádnou školu, vypracují IVP
učitelé DÚM. Učitelé motivují dítě k dalšímu vzdělávání.
Učitelé diagnostických tříd pracují s dítětem na splnění požadavků IVP, mnohdy dítě
připravují na komisionální nebo opravné zkoušky na kmenových školách, jsou v úzkém
kontaktu se školami a učiteli dětí. Při práci převažuje individuální přístup ke každému dítěti.
Výjimečně, s ohledem na individuální potřeby dítěte, je možné tuto absenci ve kmenové škole
zkrátit tím, že dítě bude docházet do výuky do své kmenové školy. Vždy však po odborné
konzultaci se zákonnými zástupci, speciálními pedagogy, psychology a kmenovou školou
dítěte.
Po ukončení práce v diagnostických třídách se děti vrací ke své výchovné skupině, na
vyhrazené oddělení. Následuje terapeutické působení psychologů i etopedů, na které plynule
navazují odpolední výchovné bloky vyplněné nejrůznějšími aktivitami.
Výchovnou péči a volnočasové aktivity zajišťuje zkušený tým erudovaných odborných
vychovatelů, v průběhu dne i noci na oddělení dohlíží asistenti pedagoga. Pokoje v
odděleních jsou dvoulůžkové a naše moderní ubytování snese obecně vysoká hodnotící
kritéria.
Jsme zaměřeni na cílenou ventilaci napětí a agresivity při sportu, děti pečují o své
bezprostřední okolí a podílí se na úklidech oddělení i práci v areálu DÚM. V rámci
environmentální výchovy spolupracujeme s firmou AVE na šetření přírodních zdrojů dělením
odpadů.
Rozvíjíme možnosti pěstování vlastní zeleniny - učíme děti základní dovednosti
v zahrádkaření, rovněž se snažíme rozvíjet sebeobsluhu dětí například učením základů vaření.
Atraktivní je i bezprostřední okolí DÚM, tradičními cíli jsou park u Anthroposu, břehy řeky
Svratky i lesopark se zvířecí oborou. Máme navázánu úzkou spolupráci např. s centrem
Kociánka, Planetáriem města Brna, Aquaparkem Kohoutovice, koupalištěm Riviéra, ZOO
Brno, Sokolem Brno I, ZŠ Jundrov, Masarykovou univerzitou, Střední školou pro sluchově
postižené atd. Mezi naše partnery patří také brněnské sportovní kluby Kometa, Zbrojovka a
Valosun, dále divadlo Radost a Brněnské veletrhy a výstavy, jejichž nabídky pravidelně
využíváme.
Ve školním roce je pobyt pro děti doslova nabitý výlety, na nichž mají děti kromě fyzické
zátěže možnost poznávat turisticky zajímavé cíle, včetně lokálních pamětihodností. O našich
akcích se můžete dozvědět další informace ve fotogalerii.

První část pobytu je zpravidla dvoutýdenní tzv. adaptační období, které slouží ke stabilizaci
dítěte v zařízení. Po jeho uplynutí má dítě právo na samostatné vycházky dle „Vnitřního
řádu DÚM“.
Po uplynutí 22 dnů pobytu lze využít možnosti víkendové dovolenky. Zákonní zástupci vždy
na vyzvání sociálních pracovnic ve 2. týdnu pobytu zažádají o dovolenku. V následujícím
víkendu se dovolená uskuteční. Změna je možná po domluvě. (dále viz niže uvedeno).
Z hlediska dobrovolného diagnostického pobytu se vyžaduje aktivní spolupráce rodiny s
naším zařízením v průběhu pobytu dítěte v DÚM.
Rovněž musí být potvrzen předpoklad navrácení dítěte zpět do rodiny po ukončení
dobrovolného diagnostického pobytu. V případě, že předpoklad navrácení dítěte zpět do
rodiny není potvrzen, jsou s rodiči projednávány skutečnosti, které vyžadují další odbornou
péči.
V průběhu pobytu je po uplynutí 1 měsíce zpracována průběžná zpráva, která je předána
rodiči.
Po ukončení pobytu dítěte je odbornými pracovníky zpracována tzv. Závěrečná zpráva o
dítěti.
Po ukončení dobrovolného pobytu zůstává dítě nadále v péči ambulance DÚM Brno a
rodičům je předána závěrečná zpráva z pobytu dítěte.
V případě, že Vaše dítě onemocní nebo je potřeba jít k lékaři či jinému odbornému vyšetření,
je zákonnému zástupci (osobě odpovědné za výchovu) dáno na vědomí.

POKYNY PRO RODIČE
 Pobytová pravidla se řídí Vnitřním řádem zařízení a platnou legislativou.
 Nástup dítěte je možný pouze v případě, že dosavadní

ambulantní spolupráce není dostatečně efektivní a odborní
pracovníci zařízení i rodiče shledají pobytovou spolupráci s
klientem jako smysluplnou.
 V odůvodněných případech může být přijetí klienta

podmíněno předložením odborné lékařské zprávy, která vyloučí
případné psychiatrické onemocnění.
 Pobyt je dobrovolný. DÚM je otevřené zařízení, neochota

spolupracovat či opakované porušování Vnitřního řádu může mít
za následek předčasné ukončení či přerušení pobytu.
 V průběhu pobytu klient neužívá žádné návykové látky s výjimkou předepsaných

léků. Pokud je však v průběhu pobytu opakovaným testem zjištěno užívání
návykových látek, pobyt klienta se ukončí. Následně je s rodiči konzultována další
péče o dítě včetně doporučení další intervence či ambulantní docházky při DÚM Brno.

 Před nástupem jsou rodiče povinni zajistit zdravotní vyšetření dítěte a doložit

potvrzení o zdravotní způsobilosti ne starší 3 dnů, dále písemné vyjádření
zákonného zástupce o aktuálním zdravotním stavu, medikaci atd.
 V den nástupu je dítě orientačně prohlédnuto pověřeným pracovníkem, výskyt

infekčního či jiného akutního onemocnění znemožňuje nástup dítěte na pobyt.
 Umístění dítěte na dobrovolný diagnostický pobyt (preventivně výchovná péče) je

realizováno na základě písemné žádosti rodičů nebo zákonných zástupců a se
souhlasem dítěte.
POVINNÁ DOKUMENTACE
Při nástupu klienta rodiče nebo zákonní zástupci osobně předají:
 výpis z lékařské dokumentace, potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší 3 dnů),

jedná se především o tyto dokumentace a doplnění informací ke zdravotní
dokumentaci:




očkovací průkaz (tetanus),
vážnější úrazy či onemocnění (vliv na mimořádné a volnočasové aktivity),
dlouhodobě užívané léky,

Vážnější onemocnění, případně jakékoliv další informace o zdravotním stavu dítěte, které by
mohly být důležité z hlediska případných zátěžových aktivit, prosím sdělte pedagogickým
pracovníkům při nástupu dítěte na DDP.
 kopie

zpráv
z odborných
vyšetření
např.
pedopsychiatrické, popř. zprávy z SVP, PPP, apod.),

psychologické,

etopedické,

 kopie posledního školního vysvědčení nebo výpisu ze školní

matriky,
 rodný list – kopie,
 občanský průkaz,
 průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte,
 očkovací průkaz,
 popř. zpracovaný individuální vzdělávací plán.

+ doporučené vybavení: oblečení, školní potřeby a pomůcky, knihy, časopisy, hudební nástroj
(pokud se hře na něj vyučuje či sám věnuje) a další vybavení pro zájmovou činnost (viz
příloha - seznam oblečení).

FINANČNÍ STRÁNKA
Dobrovolný diagnostický pobyt (preventivně výchovná péče) v DÚM je placenou službou.
Rodiče nebo zákonní zástupci jsou povinni v den nástupu uhradit celý pobyt podle ceníku
DÚM – viz níže.
V individuálních případech je možné domluvit splátkový kalendář.
V případě neuhrazení pobytu či nesložení zálohy bude klient odmítnut. Pokud nebude celková
částka uhrazena do 10-ti dnů po ukončení pobytu, bude poplatek vymáhán úředně. Po
uplynutí 90 dní bude pohledávka předána exekutorskému úřadu.

Částka za pobyt v DÚM, Brno se skládá:
a) z platby za stravování v denní částce:
 159,- Kč za den tj. za 30 dní/ 4 770,- Kč
b) z platby za ubytování:
 200,- Kč za celý měsíc

Úhrada za stravování a ubytování musí být rodičem, či zákonným zástupcem uhrazena
alespoň na jeden měsíc dopředu.
V den zahájení pobytu je rodič, či zákonný zástupce povinen složit do rukou pověřeného
pracovníka DÚM:
 kapesné v doporučené výši 300,- Kč na 1 měsíc,
 platba jednotlivých aktivit pořádané DÚM v doporučené výši 500,- Kč na celý

pobyt (např.: aquapark, bowling, apod.).
Po ukončení pobytu obdrží rodiče, nebo zákonní zástupci vyúčtování kapesného a aktivit. Na
vyžádání lze poskytnout i kopie záznamů o čerpání těchto financí.
Nevyčerpané prostředky z úhrady za stravování, kapesné a aktivit jsou při ukončení pobytu
vráceny rodičům nebo zákonným zástupcům dítěte.

VYPLÁCENÍ KAPESNÉHO
Stanové kapesné 300,- Kč na 1 měsíc je vždy uhrazeno na ekonomickém oddělení osobami
odpovědnými za výchovu před nástupem nebo v den nástupu dítěte na DDP.
Kapesné je vypláceno ve čtyřech částech (150,- Kč) během dvouměsíčního pobytu (při
nástupu, vždy následně po 15 dnech).
Pokud osoba odpovědná za výchovu (zákonný zástupce) nechá jiný finanční obnos určený pro
potřeby dítěte během pobytu, je třeba stanovit způsob vyplácení této částky.

NÁVŠTĚVY
Dítě má právo přijímat s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy rodičů nebo
zákonných zástupců i jiných blízkých osob:
 zpravidla po předchozí domluvě a stanovením hodiny a dne návštěvy ředitelkou DÚM

nebo ji pověřeným zástupcem, během celého týdne.
Návštěvy kamarádů a známých (netýká se rodičů a zákonných zástupců) budou probíhat se
souhlasem vedoucího vychovatele nebo zástupce ředitele:
 v úterý a čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod. v návštěvní místnosti.
 dítě vždy nahlásí ráno minimálně o 1 den dříve před plánovanou návštěvou svého

kamaráda či známého vedoucímu vychovateli, který dále rozhodne o povolení či
zamítnutí návštěvy.
Termín každé návštěvy po nástupu klienta je třeba domluvit s ředitelkou DÚM, vedoucím
vychovatelem či odborným pracovníkem.
Děti mohou přijímat listovní, balíkové zásilky bez omezení a to vždy pod dohledem
pedagogického pracovníka.
V případě, že si rodiče nepřejí návštěvu konkrétní osoby, projednají tuto skutečnost v den
nástupu dítěte na dobrovolný pobyt s odbornými pracovníky.

VYCHÁZKY (viz návštěvy)
Vycházka s rodiči, s osobami odpovědnými za výchovu se realizuje:
 zpravidla po předchozí domluvě nejméně 1 den předem a po stanovení hodiny a
dne návštěvy ředitelkou DÚM nebo jí pověřeným zástupcem během celého týdne.
 Od 15:30 hod. do 17:30 hod.
Návštěva bude vždy uvedena do návštěvní či komunitní místnosti do příchodu dítěte
odpovědným pracovníkem DÚM Brno.
Samostatné vycházky dětí lze uskutečnit nejdříve po 14 dnech pobytu dítěte ve dnech a v
čase:
 od 15:30 do 17:30 hod.
 pondělí, středa, pátek
 sobota od 14:00 do 18:00 hod.

O povolení a délce vycházky rozhoduje ve službě konající vychovatel, o mimořádných
vycházkách může rozhodovat pouze ředitelka zařízení.

DOVOLENKY
Dovolenky, tj. vícedenní – víkendové návštěvy dětí v rodinném prostředí dítěte lze absolvovat
po uplynutí minimálně 22 dnů po nástupu dítěte a vždy po projednání a schválení ředitelky
DÚM.

TELEFONICKÝ KONTAKT RODIČŮ S DÍTĚTEM
Soukromé telefonické hovory se mohou uskutečnit vždy mimo denní režimové aktivity po
18:00 hod. Zamezení ohrožení dítěte telefonickým hovorem či obsahem poštovní zásilky
ošetří situačně /aktuálně/ výchovný pracovník. Dětem je umožněno telefonovat z DÚM,
zejména jde – li o prospěch dítěte a jeho výchovy.
V mimořádných situacích i další / pověřený / pracovník. Zejména o víkendech, ve večerních
hodinách a státních svátcích. Tyto informace budou však stručné. Vychovatel musí být vždy u
výchovné skupiny.
Děti mohou bez omezení telefonovat v době osobního volna, které je specifikováno v denním
režimu DDÚ. Případné další použití telefonu koordinuje v nutných případech pedagog ve
službě. Pokud by dítě v průběhu výuky, výchovné činnosti, či noci používáním telefonu tuto
činnost (nebo noční klid) narušovalo, může být požádáno, aby jej odevzdalo do krátkodobé
úschovy u ředitelky zařízení.
V případě, že si rodiče nepřejí, aby jejich dítě mobil používalo, projednají tuto
skutečnost při ambulantním pohovoru a v den nástupu dítěte na dobrovolný pobyt
s odbornými pracovníky.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ KLIENTA PRO POBYT
OBLEČENÍ
 1 bunda (jarní, letní, apod. dle ročního období)
 1 sportovní souprava
 oblečení na turistiku (nepromokavý oděv či pláštěnka,
turistická obuv kotníková nepromokavá)
 2 x dlouhé kalhoty, kraťasy (dle ročního období)
 plavky
 trička dle potřeby (min. 4)
 3 mikiny (dle ročního období i svetr)
 2 pyžama
 spodní prádlo min. 8 ks, ponožky - letní i teplé min. 8 párů
 přiměřeně společenské oblečení (vhodné na návštěvu divadla
či koncertu)
Pro zimní období – zimní bunda, čepice, rukavice, svetr, zateplené kalhoty či kombinéza,
zimní teplá obuv atd. dle potřeby.
OBUV
 přezůvky
 sportovní obuv do tělocvičny
 obuv na sportovní a pracovní činnost ven – (staré boty, botasky)
 obuv na vycházkové účely – botasky
Hudební nástroj (pokud se hře na něj vyučuje či sám věnuje), knihy, časopisy a další vybavení
pro zájmovou činnost (dle individuálních zájmů dítěte).
HYGIENICKÉ POTŘEBY
 ručníky a osušky dle potřeby (min. po 2 ks), toaletní mýdlo (min. 2 ks nebo sprchové
gely), šampon na vlasy, sprchový gel (min. 3 ks), pasta na zuby (min. 2 tuby), kartáček
na zuby, případné další potřeby na ústní hygienu (dentální nit, ústní voda, atd.),
papírové kapesníčky, další potřebné hygienické vybavení, pro dívky potřebné
vybavení pro intimní hygienu, 4 ks toaletního papíru a prací prášek.
UČEBNÍ POMŮCKY
 učebnice a sešity na všechny předměty, veškeré potřebné vybavení pro školní výuku
(kompletně vybavený školní penál – tužky, propisky, guma, fixy, pastelky, trojúhelník
s ryskou, kružítko, 2x pravítko, úhloměr, atd.).

