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Pokud bude rozhodnuto, že dítěti žádná závažná újma
nehrozí, může být jednáno o poskytnutí určité podpory
dítěti a rodině a jednání skončí.
Pokud bude rozhodnuto, že dítěti hrozí pokračující
závažná újma, bude vytvořen a schválen plán na ochranu
dítěte. Jméno dítěte bude uvedeno v systému CPNS
(Child Protection Notification System). Rozhodnutí
vytvořit plán na ochranu dítěte a uvést dítě na seznamu
CPNS je velmi vážným rozhodnutím a je učiněno jen
v případě, že existují jasné známky toho, že dítěti hrozí
závažná újma v důsledku zneužívání nebo zanedbávání
jedním nebo oběma jeho rodiči.

Co je plán na ochranu dítěte?
Účelem tohoto plánu je poskytnout podporu dítěti a jeho
rodičům při zajištění, že dítě bude v bezpečí před
utrpěním újmy a že rizika, která ve vztahu k dítěti existují,
se zmenší.
K tomu může dojít různými způsoby. Může to znamenat,
že rodiče budou muset navštěvovat kurzy rodičovství
nebo docházet na nějakou formu poradenské služby nebo
budou muset přivádět své dítě na schůzky či umožnit
odborníkům, aby prováděli návštěvy dítěte doma. Naším
cílem je zapojit rodiče i děti do rozhodování ohledně
daného plánu. Kopie konečného plánu bude po
konferenci poslána rodičům a sociální pracovník bude
uveden jako klíčový pracovník, který bude dohlížet na to,
aby byl plán prováděn.

Co je systém CPNS (Child Protection
Notification System – systém oznámení
o ochraně dítěte)?
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Přístup do systému CPNS kontrolujeme velmi přísně a
umožňujeme jej pouze osobám, které mají k vyhledání
těchto informací velmi dobrý důvod. Jméno dítěte bude
uvedeno buď jako Aktivní nebo Neaktivní.
• Aktivní znamená, že dítě nyní využívá plán na ochranu
dítěte, neboť bylo rozhodnuto, že mu v současné době
hrozí závažná újma a potřebuje podporu pro zajištění
bezpečnosti a duševní pohody.
• Neaktivní znamená, že dítěti hrozila závažná újma
dříve a využívalo plán na ochranu dítěte v minulosti. Dítě
může potřebovat podporu pro zachování bezpečnosti a
duševní pohody.
• Jméno dítěte je ze seznamu kompletně odstraněno,
jakmile dovrší 18 let.

Rodiče obdrží dopis, že jméno jejich dítěte bylo uvedeno
na seznamu CPNS. Jestliže je dítě součástí plánu na
ochranu dítěte a je uvedeno jako aktivní, musí být do šesti
měsíců uskutečněno revizní setkání za účelem ověření,
zda plán funguje. Cílem této revize je zjistit, zda se rizika
ve vztahu k dítěti zmenšují nebo zda je nutná další
podpora.
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Pokud bude při této revizi rozhodnuto, že dítěti již žádné
riziko nehrozí, potom bude jeho stav v systému CPNS
změněn na neaktivní a rodičům bude poslán dopis.

Více informací získáte na:

Systém CPNS zaznamenává jména dětí, kterým byly na
konferenci na ochranu dětí sjednány plány na ochranu
dítěte. Do tohoto systému CPNS má přístup pouze velmi
malá skupina lidí, jako jsou např. lékaři nebo zástupci
společnosti Garda, kteří mohou potřebovat učinit důležitá
rozhodnutí ohledně bezpečnosti daného dítěte.

Czech
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Čím se společnost
Child and Family
Agency zabývá?

Společnost Tusla, Child and
Family Agency, pracuje s rodinami,
aby zajistila, že bude o děti
postaráno a neutrpí žádnou újmu.
Chápeme, že rodiče musí čelit
mnoha složitým problémům a že
ne vždy je rodičovství snadné.
Nabízíme různé typy podpory
rodičům, kteří se mohou
s výchovou svých dětí potýkat
z jakýchkoli důvodů. Řídíme se
doporučeními národní poradenské
služby Children First, která nám
říká, co musíme udělat, abychom
pomohli dětem, kterým hrozí újma.
Máme i poradenské pokyny
ohledně konferencí na ochranu
dětí (Child Protection
Conferences).
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Co je konference na ochranu dětí?
Máme-li obavu o bezpečnost dítěte, promluvíme si s jeho
rodiči, učiteli a ostatními osobami, které v jeho životě
zaujímají určité místo, abychom zjistili více. Pokud
usoudíme, že dítěti hrozí značná újma, můžeme se
rozhodnout domluvit schůzku, které se říká „konference
na ochranu dětí“ (Child Protection Conference). Tato
konference na ochranu dětí pomáhá každému, kdo se na
životě dítěte podílí, zjistit, jaké jsou potřeby daného
dítěte, a rozhodnout, zda dítěti závažná újmy v důsledku
zneužívání nebo zanedbávání hrozí či nikoli. To nám také
pomáhá společně sestavit plán pro zajištění potřeb dítěte
a zmírnit riziko újmy. Závažnou újmou může být
jednorázová událost (napadení) nebo řada událostí
(zanedbávání), které mohou přerušit, změnit nebo
poškodit vývoj dítěte či jeho duševní pohodu.

Kdo se této konference účastní?
Konference na ochranu dětí se obvykle účastní rodiče
daného dítěte a dítě samotné je také přizváno k účasti (jeli to vhodné) nebo k setkání se sociálním pracovníkem
před daným jednáním.
Rodiče si s sebou mohou přivést doprovod za účelem
podpory. Vzhledem k tomu, že se na těchto jednáních
často projednávají osobní a soukromé informace, je
důležité, aby tato doprovodná osoba byla osoba, které je
možné věřit a která bude respektovat, co na jednání
uslyší a zachová o těchto informacích mlčenlivost. Rodiče
musí sociálního pracovníka uvědomit, zda s nimi přijde
doprovodná osoba, a uvést její jméno. Tato doprovodná
osoba se na dané konferenci nepodílí na žádném
rozhodování ani nesmí na konferenci přijít namísto
rodičů.
Pokud se rodiče nedostaví, budou jejich stanoviska
předány, jak jen je to možné. Někdy rodiče napíší dopis,
který je možné na konferenci přečíst nahlas.
Konference se obvykle účastní také sociální pracovník
dítěte, vedoucí odboru sociální práce a zapisovatel(ka).
Vedení konference se ujme vyškolený předsedající
konference. O účast je obvykle požádán také učitel,
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zdravotní sestra, rodinný lékař, zástupce společnosti
Garda nebo lidé z ostatních služeb, kteří s rodinou
spolupracují.
Pokud se jednání nemůže zúčastnit klíčová osoba v životě
dítěte, může být tato požádána, aby na jednání poslala
zprávu. Rodiče obdrží kopie těchto zpráv v den konání
konference. Důrazně se doporučuje, aby si autoři těchto
zpráv před konferencí s rodiči promluvili, aby se rodiče
nové informace nedozvěděli až v daný den.

Jaká rozhodnutí mohou být na
konferenci učiněna?
Na jednání si vyslechneme stanoviska všech osob
zainteresovaných v životě dítěte, která nám pomohou
zjistit, zda je dítě v bezpečí, zda má dobrou péči a zda jsou
jeho potřeby zajišťovány. Promluvíme si také o všech
rizicích ve vztahu k dítěti. Rodiče znají své děti nejlépe,
proto se jim snažíme pomoct sdělit svá stanoviska co
možná nejsnadněji. Někteří si zvolí učinit tak
prostřednictvím dopisu a také účastí na jednání. Velmi
pozorně také vyslechneme stanoviska zainteresovaného
dítěte. Konference je vedena otevřeně, čestně a
s respektem.
Po vyslechnutí všech zpráv a všech stanovisek osob
zúčastněných na konferenci, včetně rodičů, jsou přítomní
odborníci dotázáni, zda věří, že dítěti hrozí pokračující
závažná újma. Při rozhodování budou vzata v úvahu
všechna přednesená stanoviska a rozhodnutí je obvykle
učiněno na základě odborné dohody. Není-li to možné,
konečné rozhodnutí učiní předsedající a všechna
stanoviska nebo projevy nesouhlasu budou
zaznamenány.

