Fond ohrožených dětí, Klokánek Olomouc
Dovolím si Vám představit
Klokánek Olomouc.
Děkujeme za pomoc i podporu.
Velice si toho vážíme.
Šárka Kupčáková

Peřinova 2, Olomouc 779 00, https:/www.klokanekolomouc.cz/

Fond ohrožených dětí z.s. (FOD) je nevládní nezisková
organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Vznikl dne 2. dubna 1990. Sídlí v Praze 1, má působnost na
území celé republiky a v současné době provozuje
15 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek
s kapacitou 326 míst.

ZDVOP Klokánek Olomouc

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem přechodnou rodinnou péči
na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud není situace vyřešená.
Při práci s rodinou dítěte spolupracujeme s orgánem sociálně právní-ochrany dětí (OSPOD)
Magistrát města Olomouce
OSPOD: Olomouc, Prostějov, Přerov, Litovel, Kroměříž, Uničov, Lipník nad Bečvou, Vyškov,
Hranice na Moravě, Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec, Rýmařov, Bruntál, Šternberk, Konice …
Domov pro ženy a matky s děti Olomouc
Krajský úřad Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany, agenda sociálně-právní ochrany
dětí
Mateřské školy, základní školy, lékaři, psychologové, policie …
JIKA – Olomoucké dobrovolnické centrum, z.s. … a další pomáhající organizace …
Prioritou je sanace rodiny a aktivizace rodičů tak, aby se děti mohly co nejdříve vrátit zpět do své
biologické rodiny. Pokud to není možné, příslušné státní orgány se snaží o co nejrychlejší umístění dítěte
do trvalého prostředí, do náhradní rodiny (osvojení, pěstounská péče).
Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
proto mohou přijímat děti na základě:
1) žádosti rodičů,
2) soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek),
3) žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí,
4) žádosti samotného dítěte, případně osoby,
která vyhodnotila, že dítě je v ohrožení
Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou dítě přijmout během celých 24 hodin i o víkendu.

Děkuji všem, kteří s Klokánkem spolupracují nebo v minulosti spolupracovali.

Klokánek Olomouc byl slavnostně otevřený 1. listopadu 2013.

V Klokánku Olomouc jsou standartním způsobem zařízené 4 byty (3+kk), kde se střídavě po jednom
týdnu starají dvě „tety“ o čtyři děti. Tímto se pro děti stávají určitým pocitem jistoty jenom dvě „tety“,
které považují za „své“. „Teta“ se jim věnuje jako v běžné rodině. Vaří, pere, uklízí, vodí je do školky,
komunikuje se školou, chodí k lékaři, ale hlavně (díky počtu dětí) se jim může plně věnovat.
V našem Klokánku pracuje osm stálých „tet“, „strýc“ (správce) a jedna tzv. denní „ teta“. Ta dochází
na osmihodinové směny a pomáhá stálým „tetám“ s provozem domácnosti,
nákupy, doprovodem dětí do škol či na lékařská vyšetření.

Je na místě poděkovat i všem zaměstnancům Klokánku hlavně „tetám“, které mají profesionální přístup a
současně vytváří dětem láskyplné prostředí, aby situaci,
kdy nemohou být ve své vlastní rodině zvládaly co nejlépe.

Děkujeme!

Co je Klokánek – podle dítěte …
„ V Klokánku jsou děti bez maminek, tety jim tam dělají domov“
Kristýna 1.B

… a jak si představuje „život dětí v Klokánku“
„Teď bydlím v Klokánku. Teta, já a
kamarádi, taky moji sourozenci …
Chodíme na hřiště,
na procházky, teta uklízí, vaří, pere,
doprovází mě do školy,
čte mi pohádky …
A večer – je se mnou“

Vážení,
pokud se rozhodnete FOD Klokánek Olomouc finančně
podpořit, máme zřízený
Transparentní účet: 2501674563/2010
K nahlédnutí na adrese:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2501674563
Veškeré získané finanční prostředky budou využity ve
prospěch dětí umístěných v Klokánku.
Za případnou podporu Vám děkujeme.

KLOKART – finančně podporuje provoz
Klokánků

www.KLOKART.cz

Kontakty
Mgr. Šárka Kupčáková, ředitelka zařízení, tel. 724 667 626,
sarka.kupcakova@fod.cz, sarka.kupcakova@email.cz
Mgr. Marta Solichová, sociální pracovnice/zástupce ředitelky, tel.
724 567 560,
marta.solichova@fod.cz
Bc. Jana Vlčková, administrativní pracovnice, tel. 724 567 035
jana.vlckova@fod.cz
Mgr. Leona Švecová, psycholožka, tel. 724 567 036
leona.svecova@fod.cz
Krizový mobil 724 567 038

