STANDARD č. 14
Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty
14a Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje
klientům fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to
v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany
dětí.







K dispozici je Katalog poskytovatelů sociálních služeb ve městě Sokolově (v tištěné
podobě i v elektronické na webu města, v sekci odboru sociálních věcí), který je 1x za
rok aktualizován, v elektronické podobě je také Registr poskytovatelů sociálních
služeb (na portále MPSV) a Přehled poskytovatelů sociálních služeb Karlovarského
kraje.
Pracovníci mají přehled o poskytovaných službách, kvalitě, kapacitě a podmínkách, za
kterých je možné službu využít.
Klientům jsou předávány kontakty na konkrétní zařízení a jejich pracovníky nebo je
kontakt přímo zprostředkován, je možné i doprovázení při navazování prvního
kontaktu. Pracovníci OSPOD koordinují poskytování dalších služeb, které vhodně
doplňují podporu poskytovanou pracovištěm orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Služby jsou doporučovány rodinám na základě vyhodnocení potřeb dítěte a v souladu
s individuálním plánem ochrany dítěte.

14b Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy
na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní
výchově, v náhradní rodinné péče nebo v péči kurátorů.





Děti umístěné v ústavním zařízení pravidelně navštěvuje koordinátor případu. A to v
souladu s ustanovení § 29 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí, ve
znění pozdějších předpisů. Při těchto návštěvách získává podrobné informace o jejich
pobytu v zařízení a zjišťuje možnosti spolupráce s kurátorem pro dospělé a zároveň
monitoruje průběh přípravy dítěte na samostatný život. Společně s pracovníky zařízení
zhodnotí, ve kterých oblastech již příprava proběhla a která témata zůstala pro dítě
doposud neobjasněna. Těmto tématům je věnována pozornost a jsou jim poskytnuty
potřebné informace. Tyto aktivity provádí v součinnosti s ústavním zařízením.
Koordinátor případu pravidelně navštěvuje nejméně jednou za 3 měsíce rodiče dítěte a
zjišťuje možnost návratu dítěte do rodinného prostředí.
Vývoj dětí nacházejících se v náhradní rodinné péči sleduje koordinátor případu v
souladu s § 19 odst. 4 výše citovaného zákona o sociálně právní ochraně dětí. U dětí
starších 16 let je rovněž monitorován průběh přípravy na samostatný život, který je
následně projednáván i osobami odpovědnými za jeho výchovu.
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Cílem činnosti pracovníků OSPOD je průběžná příprava dětí nacházejících se v ústavní péči,
náhradní rodinné péči či péči kurátorů na samostatný život po dosažení zletilosti. Pracovníci
OSPOD dbají na to, aby těmto dětem byly poskytovány informace a dovednosti, jak začít
samostatně žít. Činnost v rámci přípravy směřují k co nejhladšímu přechodu do samostatného
života a zajištění nabídky další podpory v samostatném životě.

Příprava dítěte:
-

Zodpovědný je klíčový pracovník
Vychází z přání a potřeb dítěte
Probíhá v úzké spolupráci s dítětem, osobami, které se podílejí na jeho výchově.
Organizacemi, které se na jeho přípravě na budoucí život budou podílet.
Odvíjí se dle toho, kam dítě po ukončení ÚV nebo pobytu v NRP odejde (zůstat, vrátit
se do biologické rodiny, najít si vlastní bydlení, internát, pobytová sociální služba)

Mezi základní oblasti, na které je příprava zaměřena, patří:
-

Volba povolání (co je potřeba učinit, zda je reálné)
Zaměstnání (praxe, ucházení se o místo, motivační dopis, možnosti výpovědi)
Bydlení (nájemní/podnájemní smlouvy, azylové bydlení, noclehárny, vedení
domácnosti)
Hospodaření s vlastními financemi (vedení rozpočtu, splátky, úvěry)
Vztahy (přátelské, partnerské, pracovní)
Sexualita (ochrana zdraví, plánování rodičovství, ochrana před pohl.chorobami)
Závislosti (drogy, alkohol, výherní hrací automaty)

Formy a metody přípravy:
-

Rozhovory
Přednášky, kurzy
Poradenství
Exkurzí (např. v azylových domech, dům na půl cesty at.)

Nejpozději 3 měsíce před plánovaným propuštěním z ústavní výchovy, kdy nezletilého
navštíví pracovník OSPOD, může být provedena návštěva v případě potřeby i s kurátorem pro
dospělé. Dítěti jsou předány kontakty na kurátora pro dospělé, na sociální pracovníky odboru
a další pomáhající organizace.
Dítě se zdravotním postižením:
-

Úzká spolupráce s odborníky
Zajištění kvalitní následné péče (pobytová soc.služba, chráněné bydlení apod.)
Řešení ustanovení opatrovníka (žádost o invalidní důchod)
Spolupráce se sociálními pracovníky odboru

Práce s nezletilým, vedení motivačních pohovorů apod. je obsaženo v záznamu z návštěv
dítěte v ústavním zařízení a v individuálním plánu dítěte.
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