Porada o ochrane dieťaťa
Informácie pre rodičov a opatrovateľov
Čo je porada o ochrane dieťaťa?
Porada o ochrane dieťaťa je stretnutie, ktoré zvolávajú odborníci (professionals)
vtedy, ak majú obavy, že by dieťaťu mohlo byť nejakým spôsobom ublížené.
Túto poradu organizujú odborníci v prípade, že považujú za potrebné podeliť sa
o informácie, aby všetci lepšie porozumeli tomu, aké problémy vznikli a čo možno
urobiť na zabezpečenie ochrany dieťaťa. Cieľom tejto porady je dohodnúť sa na
spolupráci s rodičmi alebo s opatrovateľmi a pomôcť im s bezpečnou
starostlivosťou o dieťa.
Kto bude na porade prítomný?
Na porade budú prítomní sociálny pracovník dieťaťa (child’s social worker) ako aj
ďalší relevantní pracovníci, vrátane detskej zdravotnej sestry (child’s Health
Visitor) a učiteľa. Stretnutia sa môže zúčastniť aj policajný príslušník.
O tom, kto bude na poradu pozvaný, Vás vopred oboznámime. Je veľmi dôležité,
aby ste sa na poradu dostavili, a tak mali možnosť vypočuť si a podeliť sa
o informácie týkajúce sa Vášho dieťaťa a rodiny.
Porada sa môže predĺžiť až na tri hodiny, a preto by sme Vás radi poprosili, aby
ste si v ten deň v ranných ani popoludňajších hodinách nič neplánovali. Ak
nemáte nikoho, kto by sa mohol postarať o Vaše dieťa počas doby, čo budete na
konferencii, kontaktujte, prosím, sociálneho pracovníka svojho dieťaťa.
Ak by ste potrebovali tlmočníka, môžeme Vám ho zabezpečiť.
Aký bude priebeh konferencie?
Pre konaním porady by ste mali obdŕžať kópiu správy vypracovanú sociálnym
pracovníkom. Porade bude predsedať nezávislý predseda (independent person).
Jeho úlohou bude dohliadnuť na to, aby každý zo zúčastnených, a teda aj Vy,
dostal možnosť vyjadriť sa a klásť otázky. Zároveň sa postará o to, aby sa dospelo
k jasným rozhodnutiam, ako sa bude ďalej postupovať.
Ako sa bude ďalej postupovať?
Ak sa na porade rozhodne, že na zabezpečenie ochrany dieťaťa je potrebné
vypracovať Plán o ochrane dieťaťa (Child Protection Plan), vytvorí sa riadiaca
skupina (Core Group), ktorá vypracuje tento plán a uistí sa, aby každý zo skupiny
splnil tie úlohy, ku ktorým sa zaviazal. Súčasťou tejto skupiny budete aj Vy.
Ak sa na porade rozhodne, že plán na ochranu dieťaťa síce nie je potrebný, ale
dieťa a rodina potrebujú určitú podporu, sociálny pracovník dieťaťa vypracuje
akčný plán pod názvom Plán na podporu dieťaťa (Child in Need Plan).
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Vaše práva
Máte právo poradiť sa v tejto veci so svojím právnikom, ak si to želáte.
Zoznam právnikov, ktorí majú skúsenosti v oblasti rodinného práva a sídlia
v mieste Vášho bydliska, je Vám k dispozícii v miestnej občiansko-právnej
poradenskej kancelárii (Citizen Advice Bureau).
Ďalšie informácie a poradenstvo
Ak máte záujem o nezávislé právne poradenstvo, kontaktujte:
The Family Right’s Group
2nd Floor, The Print House,
18 Ashwin Street,
E8 3DL
Tel: 020 7923 2628 (priame číslo na kanceláriu)
Tel: 0800 731 1696 (telefónny informačný servis)
Fax: 020 7923 2683
Email: office@frg.org.uk
Web: www.frg.org.uk
Ako podať šťažnosť
Ak nie ste spokojný s tým, ako sa zabezpečuje ochrana Vášho dieťaťa, mali by ste
sa prvom rade porozprávať so sociálnym pracovníkom svojho dieťaťa. Ak by Vaše
obavy naďalej pretrvávali, môžete podať sťažnosť. Pre bližšie informácie, ako
postupovať pri podávaní sťažnosti, kontaktujte Oddelenie kvality a zlepšenia
(Quality and Improvement Unit) na čísle 020 8356 5800 alebo na emailovej adrese
children.complaints@hackney.gov.uk.
Náš kontakt
Children and Young People’s Services
Hackney Council
Hackney Service Centre
1 Hillman Street
London
E8 1DY
Tel: 020 8356 5000
www.hackney.gov.uk
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