Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Koala Kbely a pobočka SOOD Praha
Adresa:

ZDVOP Koala Kbely

Bousovská 742/3, 197 00 Praha 9, Kbely
+420 725 999 161 (non-stop),
+420 725 999 162
koala.kbely@sood.cz
Ředitelka ZDVOP a sociální pracovnice:
JUDr. Marie Vodičková (775 430 543)

Dne 9. 3. 2018 jsme zahájili provoz.

ZDVOP Koala Kbely vznikl ze zrušeného Klokánku FOD.
Jedná se o jednoposchoďový dům s velkou zahradou na konci ulice rodinných domů.
Jsou zde tři byty 3+kk, dále se zde nachází kancelář ředitelky zařízení, kancelář sociální
pracovnice a návštěvní místnost (herna). Kolem domu je velká zahrada. Kapacita zařízení je
12 míst.
V každém bytě se maximálně o 4 děti střídavě po týdnu starají stabilně dvě „tety“. Díky
tomu mají děti pocit jistoty a bezpečí. „Teta“ se jim věnuje jako v běžné rodině. Uklízí, vaří,
pere, vodí děti do školky, komunikuje se školou, chodí k lékaři.
Současně jim vytváří harmonické a podnětné prostředí, aby odloučení od rodiny zvládaly
co nejlépe.

V Koale jsou tři byty, které jsou díky sponzorským darům nově vybaveny.
Jedná se vždy o obývací kuchyň a dva dětské pokoje.

Kromě bytů se zde nachází kancelář ředitelky zařízení, kancelář sociální pracovnice a
návštěvní místnost (herna). Kolem domu je velká zahrada.

Těšíme se na spolupráci s Vámi v zájmu dětí,
které nemohou zůstat ve svém dosavadním prostředí.

Pobočka SOOD Praha

mimo jiné zajišťuje i asistované kontakty
dětí s rodiči nebo jinými blízkými osobami
a to bezplatně, podle potřeby v anglickém,
německém jazyce a také mimo běžnou
pracovní dobu (o víkendech, pozdních
odpoledních hodinách). Pobočka se
nachází ve 2 patře č. dveří 243, sestává
z kanceláře a dětské herny.
Tel.: 775 430 543
Palác YMCA
Na Poříčí 1041/12
110 00 Praha 1-Nové Město

Další informace
právní forma: spolek
sídlo: Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1, Nové Město
IČ: 04648293
datum vzniku: 17. 12. 2015
číslo sbírkového účtu: 151151156/2010 (sbírka povolena rozhodnutím Magistrátu hl.
m. Prahy ze dne 4. 3. 2016 č.j. MHMP 381885/2016 na dobu neurčitou od 18. 3. 2016.
číslo běžného účtu: 4085649359/0800
tel.: 775 430 543
krizová linka pro anonymní porody: 725 999 161
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí: na základě rozhodnutí Magistrátu
hl. m. Prahy ze dne 31. 3. 2016 č.j. MHMP 545280/2016, právní moc 1. 4. 2016
e-mail: sood@sood.cz
internetové stránky: www.sood.cz
předsedkyně: Marie Vodičková

Hlavní směry činnosti SOOD
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc ohroženým dětem přímo v rodinách
Sociálně-právní poradenství
Asistované kontakty rodičů s dětmi
Kolizní opatrovnictví nezletilých před soudem
Krizová linka pro anonymní rodičky
Snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí
Osvěta – články, spolupráce s médii
Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Koala,
a to na principech Klokánků.

Zpravodaj SOOD

Vychází dvakrát ročně, a to v květnu u příležitosti
Mezinárodního dne dětí a letní sbírky a v listopadu
u příležitosti naší vánoční sbírky . Jsou souhrnem informaci o
činnosti SOOD a obecně o stavu v problematice ochrany
ohrožených dětí.

Marie Vodičková – Blog Idnes.cz

vodickovamarie.blog.idnes.cz (rss)

