Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

Sociálně-právní ochrany dětí se zaměřuje mimo jiné na klienty, kteří jsou umístění v ústavní
výchově, v náhradní rodinné výchově a na osoby, nad jejichž výchovou byl soudem
stanovený dohled. Těmto klientům je již před dosažením zletilosti poskytnuto sociální
poradenství, kdy jim jsou předány následující kontakty:

Městský úřad Kopřivnice, oddělení sociální práce: 556 879 467
556 879 468

Městský úřad Kopřivnice, oddělení bytové správy: 556 879 798
556 879 795

Úřad práce ČR, pobočka Kopřivnice, oddělení zaměstnanosti: 950 139 540
950 139 541

Úřad práce ČR, pobočka Kopřivnice, oddělení hmotné nouze: 950 139 582
950 139 583

Armáda spásy ČR, pobočka Kopřivnice, Horní 1112, Kopřivnice: 737 215 431
773 770 474

Pracovnici OSPOD s klienty, kteří jsou umístění v ústavní výchově, v náhradní rodinné
výchově a u klientů, nad jejichž výchovou byl soudem stanovený dohled, ještě před 18.
rokem jejich věku projednávají otázku jejich života po dosažení zletilosti.
S klientem jsou řešeny tyto oblasti:
•

volby povolání nebo dalšího profesního vzdělávání

•

vstup do zaměstnání a s tím spojenou problematiku

•

finanční otázka – hospodaření s vlastními financemi, systém sociálních dávek

•

bydlení – práva a povinnosti

•

vztahy, rodičovství

Klient má možnost po dosažení zletilosti zůstat v ústavním zařízení i nadále až do ukončení
přípravy na budoucí povolání, a to na základě dohody s příslušným ústavním zařízením.
Pokud klient tuto nabídku odmítne a dosažením zletilosti chce opustit ústavní zařízení, je
pracovnicí OSPOD předem upozorněn na kroky, které musí udělat pro zajištění finančních
prostředků a bydlení. Klientovi je opakovaně poskytnuto sociální poradenství a předány
potřebné kontakty.
Pracovnici OSPOD spolupracují s pracovníky ústavního zařízení, kteří připravují klienty na
samostatný život. Pracovnice agendy náhradní rodinné výchovy řeší otázku zletilostí dětí s
pěstouny a s poručníky. Kurátor pro děti a mládež pak s klientem straším 16. let a s jeho
zákonnými zástupci řeší otázky budoucí přípravy na povolání, otázku dalšího bydlení a
finanční otázku.
Všem klientům starším 18. let a jejich zákonným zástupcům je poskytováno individuální
sociální poradenství, a to vždy s ohledem na konkrétní situaci klienta.

