Tisková zpráva

Praha, 3. září 2015

Vznikl nový pomocník nejen pro sociální pracovníky interaktivní on-line katalog
Nového a dostupného pomocníka pro snadnou a rychlou orientaci v rodinných
situacích vyvinulo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Informační kampaně
„Právo na dětství“. Pomoci by měl v případech, které pracovníci OSPOD (orgán
sociálně-právní ochrany dětí) řeší denně a které mohou vést až k odebrání dítěte
z rodinného prostředí. On-line katalog se zaměřuje na typologii sociálních jevů
a obsahuje návody a postupy, jak v dané konkrétní situaci postupovat, s kým
spolupracovat a na koho se případně obrátit s žádostí o pomoc.
„Všechny typové situace rozebrané v interaktivním katalogu se týkají vztahů rodičů s dětmi
ve složitých či krizových situacích – ať sociálních, ekonomických nebo psychologických,“
vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Je určený především
pracovníkům OSPOD, ale pomáhat bude i dalším článkům v systému péče o ohrožené děti
jako jsou pracovníci školství, samosprávy nebo lékaři či policisté,“ dodává ministryně.
Nový nástroj je přístupný on-line i ve verzi upravené pro tablety a telefony. Profesionálové jej
tedy budou mít stále po ruce.
Katalog popisuje devět základních typů životních situací, které jsou dále rozvedeny. U každé
situace jsou pak naznačeny postupy a rozhodování všemi potřebnými směry mezi
jednotlivými zúčastněnými institucemi. Význam nového nástroje spočívá také v posílení
interdisciplinární spolupráce ve smyslu zapojení odborníků z oblasti zdravotnictví, školství,
státní správy, ale i policie, soudů a neziskových organizací. Na organizace pověřené
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí bude v on-line katalogu kontakt.
Zpracované kapitoly – základní typové skupiny rizikových situací:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

disfunkční rodina
nedostatečná péče o děti
vzdělávání
ekonomická situace rodiny
bydlení
společensky nežádoucí chování
užívání návykových látek a závislost
poruchy psychického stavu dětí
sociálně podmíněné jevy a sociální vyloučení.

Katalog je dostupný na http://katalog.pravonadetstvi.cz/.
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