
NÁVŠTĚVY KLÍČOVÉHO PRACOVNÍKA 

Jednou za dva měsíce (někdy i častěji) přijde k vám domů klíčový pracovník. Klíčový proto, že je to 
pracovník určený speciálně pro vaši rodinu. Vždy se předem telefonicky/emailem domluví, tak aby čas 
návštěvy všem vyhovoval. Klíčový pracovník si bude  s tebou a dospělými (pěstouny), kteří se o tebe 
starají, povídat  o tom, co potřebujete, co vás těší - trápí a s čím vám může pomoci. 

 

Co pro tebe může udělat klíčový pracovník? 

S klíčovým pracovníkem si můžeš povídat i osamotě (třeba ve tvém pokoji). Můžete si spolu povídat, 
kreslit, hrát hru, nebo dělat něco jiného, co tě baví. Pokud chceš a tví pěstouni s tím souhlasí, můžeš 
svého klíčového pracovníka navštívit i na pobočce PPR, rád ti řekne, kde ho najdeš. 

Můžeš s ním mluvit také o věcech, se kterými se nikomu jinému nemůžeš svěřit. Pokud tě bude něco 
trápit nebo bys chtěl něco změnit, budete společně hledat, jak to vyřešit.  

Pokud se od tebe dozví vážné věci (např. že ti někdo ubližuje), vymyslíte spolu, jak to říct všem, kteří 
se to musí dozvědět. Vždy ti předem řekne, co se bude dít dál. 

Ptát se můžeš i na své biologické rodiče, sourozence nebo cokoli jiného, co tě ke tvé rodině napadá. 
Klíčový pracovník ti taky může pomoci zařídit setkání s nimi. 

Někdy jsou potíže dětí v pěstounské péči velké a potřebují pomoc někoho dalšího. Zajistíme jim pak 
pomoc třeba psychologa, který pomáhá dětem řešit jejich potíže. 

PPR nabízí pro děti různé aktivity (výlety, kluby, doučování) –  klíčový pracovník ti o nich poví více. 
Můžeš mu říct, co by jsi chtěl nebo s čím potřebuješ pomoct a můžete společně přemýšlet, jak to 
zařídit. 

 

Co se děje s informacemi o tobě a tvé rodině? 
Klíčový pracovník nesmí nikomu říkat, co se o tobě a rodině dozví. Může se však poradit s ostatními 
pracovníky PPR, pokud si s něčím neví rady. Pokud se dozví velmi vážné věci, (např. že ti někdo 
ubližuje), zákon mu přikazuje oznámit to dalším odborníkům (např. úřadu). 

Klíčový pracovník si z každého setkání ty nejdůležitější věci zapíše – aby nezapomněl, na čem jste se 
domluvili. Jednou za půl roku také musí napsat zprávu sociální pracovnici z úřadu. Ve zprávě je 
napsáno, co jste společně s pěstouny naplánovali a jak se to podařilo splnit. Pokud chceš, můžeš ji 
vidět i ty.  


