Děti, jejichž zdárný vývoj je ohrožen
S čím se na nás můžeš obrátit?
- Mám problémy ve škole, např. špatné známky, šikana, záškoláctví…
- Rodiče si nerozumí, např. hodně se hádají, často pijí alkohol, berou drogy, probíhá domácí
násilí…
- Rodiče mi nerozumí, neposlouchají, co jim říkám, neuznávají můj názor, hodně mě
trestají…
- Experimentuji s drogami (alkohol, marihuana) – nevím jak z toho ven?
- Další potíže, se kterými si nevím rady.
Kdo na OSPOD pracuje a jak schůzka na OSPOD probíhá?
- Na orgánu sociálně právní ochrany dětí pracují sociální pracovníci, kteří tě vyslechnou.
- Společně budete hledat řešení dané situace.
- Můžete se domlouvat, jak problém řešit, komu dalšímu o něm říci.
Dále sociální pracovníci řeší situace:
- Rozchod a rozvod rodičů, neshody rodičů, kontakt dítěte s druhým rodičem.
- Nedostatečná péče rodičů a jiných osob zodpovědných za výchovu, ukládání a realizace
výchovných opatření.
- Veškerá trestná činnost dětí + přestupkové jednání.
- Problematické chování dítěte v rodině např. nerespektování rodičů, útěky z domova, toulky,
agresivita dětí…
- Zneužívání návykových látek, prostituce dětí.
- Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte.
- Určování a popírání otcovství.
- Kontrola výkonu ústavní výchovy a jiné mimorodinné péče.

Rodiny s dětmi v tíživé životní situaci
Pracovníci OSPOD řeší mimo jiné tyto situace:
- Rozvod a rozchod rodičů, neshody rodičů, rozvodové a porozvodové spory.
- Kontakt dítěte s druhým rodičem.
- Nedostatečná péče rodičů a jiných osob zodpovědných za výchovu, ukládání a realizace
výchovných opatření.
- Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte.
- Problematické chování dítěte v rodině – nerespektování rodičů, agresivita vůči rodičům,
útěky z domova.
- Sociálně patologické jevy v rodinném prostředí – alkoholismus, užívání návykových látek,
domácí násilí, konflikty mezi rodiči.
- Sociálně patologické jevy u dítěte (užívání návykových látek, trestná činnost,
záškoláctví…).
- Psychiatrická nemoc v rodině.
- Kontrola výkonu ústavní výchovy a jiné mimorodinné péče.

Rodiny bez dětí (osvojitelé, pěstouni)
Formy NRP:
- pěstounská péče
- pěstounská péče na přechodnou dobu
- osvojení (zvláštní forma rodičovství)

Povinnosti osob pečujících a osob v evidenci
- vzdělávat se v rozsahu minimálně 24 hodin ročně
- uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče
- umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat s OSPOD
při sledování vývoje dětí
- udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitosti dítěte s osobami blízkými, zejména s rodiči a
umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud nestanoví jinak

Práva osob pečujících a osob v evidenci
- poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě zejména po
dobu dočasné pracovní neschopnosti, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních
záležitostí, při úmrtí blízké osoby
- zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci minimálně 1x ročně
- zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
- podpora při udržování sounáležitosti dítěte s jeho rodinou (zajištění místa a asistence při
styku)

Zprostředkování NRP
- krajský úřad rozhoduje o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a
pěstouny na přechodnou dobu a vede jejich evidenci
- zprostředkování provádí pouze krajské úřady a ve vztahu k cizině Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí
Pěstounská péče na přechodnou dobu
(dále jen “PPPD”)
- rozhoduje soud na návrh OSPOD, nově i formou předběžného opatření, dítě je možné svěřit
jen osobám v evidenci
- soud přezkoumává každé 3 měsíce, zda trvají důvody umístění
- PPPD může trvat nejdéle 1 rok
- nárok na odměnu pěstouna vzniká okamžikem zařazení do evidence

Dohoda o výkonu pěstounské péče
- specifikuje práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci
- individualizuje se na konkrétní rodinu a dítě/děti
- příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí – nabídne pěstounům uzavření dohody

Dávky pěstounské péče
- příspěvek na úhradu potřeb dítěte
- odměna pěstouna
- příspěvek při převzetí dítěte
- příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
- příspěvek při ukončení pěstounské péče – nová jednorázová dávka

