DOBROVOLNÝ DIAGNOSTICKÝ POBYT při DÚM
(preventivně výchovná péče)
Diagnostický ústav 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.

Předpokladem přijetí dítěte na dobrovolný diagnostický pobyt je vždy předchozí spolupráce s
ambulantním pracovištěm (nejméně dvě návštěvy před nástupem na pobyt).
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 diagnostika dítěte, která je spjata s intenzivní terapeutickou péčí a
především snahou o navrácení dítěte zpět do rodiny.
Vždy po ukončení pobytu dítě opět pokračuje v ambulantní péči.
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.
Dobrovolný diagnostický pobyt trvá zpravidla dva měsíce a je zpoplatněn.

Kontakt: Mgr. Petr Pivoda (vedoucí ambulantního pracoviště), mobil: +420 725
549 807
e-mail: petr.pivoda@dum-brno. cz, http:// www. dum-brno. cz

Nevíte si rady se svým žákem nebo vlastním dítěte? Máte pocit, že děláte vše pro výchovu a nedaří se Vám stále domluvit
s vlastním dítětem (dospívajícím)? Kontakt s vlastním dítětem je obtížný, s pedagogem, nebo rodiči jiných žáků?
Chová se Vaše dítě nebo žák podivným způsobem a Vy nevíte, co se děje? Máte podezření, že má nějaké osobnostní
problémy, experimentuje s drogami nebo je zneužíváno či týráno?

Chcete– li Vašemu dítěti pomoci, obraťte se na nás.

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246
Ambulantní pracoviště
Součástí Diagnostického ústavu pro mládež, je ambulantní pracoviště nově vzniklé od roku 2013, poskytující
preventivní služby dětem (dospívajícím) a jejich rodinám, které se ocitnou v obtížných životních situacích na
základě výchovných, vztahových či dalších problémů. Ambulantní péče také poskytuje konzultační, poradenskou
a intervenční činnost v terénu odborníkům a institucím (např. orgány sociálně právní ochrany o dítě), při řešení
výchovných problému a s tím souvisejících.
Nabízíme:
o poradenské a informační služby pro děti, mládež a jejich rodiče, pro školská zařízení, orgány sociálně
právní ochrany, psychiatrie, ad.
o terapeutická pomoc pro děti, mládež a jejich rodiče,
o komplexní psychologickou a etopedickou diagnostiku,
o vzdělávací služby – zajišťujeme vzdělávání prostřednictvím diagnostických tříd,
o individuální práce s oběťmi, agresory a účastníky šikany,
o zajišťování dobrovolných diagnostických pobytů (pobyty na smlouvy),
o odborná doporučení, kontakt na jiné pracoviště,
o odborné konzultace pro pracovníky orgánu sociálně právní ochrany o dítě, pro pracovníky školských
zařízení (např. výchovné poradce, školní psychology, školní metodiky prevence), pro zdravotnická
zařízení v rámci řešení případové práce s klienty, apod.
Věková hranice: služby jsou určeny pro děti a mládež ukončující povinnou školní docházku, studentům středních
a jiných škol.
V případě, že vaše dítě, žák, dospívající není v této věkové kategorie, ozvěte se pro odbornou konzultaci.
Klienti ambulantního pracoviště jsou:
1. Děti a mládež s výchovnými a výukovými problémy:
o zhoršený školní prospěch,
o záškoláctví,
o útěky z domova,
o závadové chování (agrese, vulgarismy)
o delikvence.

2. Děti, a mládež, které si nerozumí
s vrstevníky, ve skupině:
o Uzavřené,
o samotářské,
o konfliktní.

3. Děti a mládež, které užívají návykové látky, hrají výherní automaty.
4. Oběti, agresoři, účastnici šikany.
Adresa: Diagnostický ústav, středisko výchovné péče Brno, Veslařská 246, Brno 637 00.
Kontakt: 725 549 807, 542 518 539 email: kontakt@dum-brno.cz
Jak se k nám dostanete (odkaz na adrese): www.dum-brno.cz

