PRÁVA RODIČŮ
S PSYCHOSOCIÁLNÍM POSTIŽENÍM

1.

2.

Rozhodování o rodičovství
Každý člověk má právo se svobodně a
zodpovědně rozhodnout o tom, kdy a s
kým chce založit rodinu, jakož i o počtu
svých dětí a jejich věkovém odstupu.
Opatrovník, poskytovatel sociální služby ani
jiná osoba nemohou do tohoto práva
zasahovat (např. nutit ženu k potratu nebo
nutit ženu či muže ke sterilizaci).

Podpora před narozením dítěte

Pokud si budoucí rodiče nejsou jisti, zda budou výchovu a péči o dítě
zvládat, mohou se ještě před narozením dítěte sami nebo s pomocí
opatrovníka obrátit na sociální pracovníky obecního úřadu.

Podporu jim mohou také zajistit sociální
služby nebo lékaři.

Při komunikaci s úřady nebo službami
může rodič využít doprovod své blízké
osoby či tlumočení.
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3.

Právo pečovat o své děti

Rodičům náleží právo pečovat a
vychovávat děti, jakož i rodičovská
odpovědnost automaticky po narození
dítěte.

Zdravotní postižení, diagnóza ani omezení svéprávnosti bez
dalšího neznamená, že rodič nemůže o své děti pečovat.

Omezit rodičovskou odpovědnost může pouze soud, a to buď
výslovně v rozsudku o omezení svéprávnosti rodiče, nebo v rozsudku
o omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti.

Rozsah omezení bude vždy posuzovat
soud individuálně, zasáhne pouze
tehdy, kdy je to nezbytné s ohledem na
nejlepší zájem dítěte.
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4.

Podpora po narození dítěte

Rodiče se zdravotním postižením mají
právo na podporu v průběhu celé doby
péče o dítě.
Tu může poskytnout zejména orgán
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
poskytovatelé sociálních služeb (např.
terénní služby) nebo zdravotních služeb
(specializovaní lékaři).
Může jít například o pomoc při hledání vhodného bydlení, při
zajištění stravy, ošacení či pomůcek potřebných pro dítě (kočárek,
postýlka apod.) nebo podporu při nácviku rodičovských
dovedností.

5.

Role opatrovníka
Opatrovník má povinnost pomoct opatrovanci
se zajištěním zdravotní péče či podpory ze
strany sociálních služeb nebo obce a také
chránit jeho práva v rámci soudního řízení.

Opatrovník však nezastupuje rodiče
omezeného ve svéprávnosti při péči o dítě
nebo rozhodování za dítě.
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6.

Role OSPOD

7.

Nejlepší zájem dítěte

Orgán sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) může v odůvodněných případech
přijímat opatření k ochraně řádné výchovy
a vývoje dítěte, jakými jsou například:
napomenutí,
dohled nad dítětem nebo
uložení povinnosti rodičům využít
odbornou pomoc.

Dítě nesmí být odebráno z péče rodičů
kvůli zdravotnímu postižení dítěte nebo
jeho rodičů ani proto, že je rodič omezen
ve svéprávnosti.
V případě, že je to v nejlepším zájmu
dítěte, může být svěřeno do péče jiné
osoby, případně dočasně do péče
specializovaného zařízení.

I v tomto případě však mají rodiče právo na kontakt s ním (návštěvy)
a právo na poskytnutí podpory, aby mohlo být dítě navráceno do
jejich péče.

Potřebujete pomoct? Obraťte se na nás.
telefonní číslo: 542 542 888
webové stránky: www.ochrance.cz
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