Standard č. 9: Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany
dítěte
9a) Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní
principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména
- respektuje individuální přístup ke všem klientům,
- vychází z individuálních potřeb každého klienta,
- podporuje samostatnost klientů,
- uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
- motivuje k péči o děti,
- posiluje sociální začleňování klientů,
- důsledně dodržuje lidská práva a základních svobody,
- podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
- informuje klienta o postupech používaných při výkonu SPO.
Zaměstnanci a principy výkonu SPO
Pracovníci OSPOD MÚ Hlinsko znají základní dokumenty týkající se lidských práv, kterými je
Česká republika vázána.
Znají principy SPOD, vědí, co jednotlivé principy znamenají pro praxi (seznámili se s konkrétními
příklady naplňování principů, uplatňují je při výkonu SPOD a seznamují s nimi své klienty, které
aktivně poučují o jejich právech.
Sociální pracovník při veškeré své činnosti:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

odpovědně plní své povinnosti
hájí nejlepší zájem a blaho dítěte
zohledňuje znalosti, zkušenosti a názory svých kolegů a ostatních odborníků a spolupracuje
s nimi
usiluje o udržení a zvýšení odborné úrovně sociální práce a uplatňuje nové metody a
přístupy (zodpovídá za své soustavné celoživotní vzdělávání)
respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost,
rasy, pohlaví, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci,
náboženské vyznání a politické přesvědčení - dbá na dodržování zákazu diskriminace
respektuje právo každého jedince na seberealizaci
dbá na ochranu důstojnosti a lidských práv klientů
respektuje právo klienta na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, předává informaci o klientovi
třetím osobám jen se souhlasem klienta (s výjimkou případů stanovených zákony)
vede klienty k vědomí odpovědnosti sám za sebe, hledá možnosti, jak je zapojit do procesu
řešení jejich situace
ctí rodinu jako základní přirozené a nezastupitelné prostředí pro plný a harmonický rozvoj
osobnosti dítěte, ctí právo dítěte sdělit svůj názor a přání a pomáhat jej v rámci možností
uskutečňovat, ctí právo dítěte na soukromí, nevystavovat dítě svévolnému zasahování do
jeho soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence
respektuje práva a povinnosti rodičů vůči dítěti, podporuje jejich odpovědnost za výchovu a
vývoj dítěte
pomáhá rodině a motivuje rodiče k tomu, aby mohlo dítě vyrůstat ve svém přirozeném

•
•
•
•
•
•

prostředí
přispívá k vytvoření podmínek pro zdárný fyzický, duševní, duchovní a sociální rozvoj
dítěte
snaží se předcházet a zamezit jakékoli formě týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte
snaží se zamezit oddělení dítěte od rodičů či osob odpovědných za jeho výchovu, pokud to
není v přímém rozporu s nejlepšími zájmy
pomáhá v návratu dítěte do jeho přirozeného prostředí či náhradního rodinného prostředí,
pokud bylo dítě umístěno mimo svou rodinu
poskytuje dítěti mimořádnou ochranu v případě jeho umístění mimo své přirozené prostředí
podporuje pravidelný, účelný kontakt s oběma rodiči, není-li to v přímém rozporu s
nejlepším zájmem dítěte

