Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv
si Vás dovoluje pozvat ke kulatému stolu

Práce s rodiči užívajícími návykové látky
který se koná

dne 30. května 2017
v sále Otakara Motejla
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Při šetření výkonu sociálně-právní ochrany dětí se veřejná ochránkyně práv opakovaně setkala s obavou
sociálních pracovníků z péče rodičů užívajících (aktuálně či v minulosti) návykové látky. Obezřetnost je
v mnoha ohledech, zejména u rodičů malých dětí, na místě. V šetřených případech sociální pracovníci
nevěděli, jak k rodičům užívajícím návykové látky přistupovat, tj. jak identifikovat míru ohrožení dětí,
jakou odbornou pomoc rodičům zprostředkovat, jaké kroky zvolit tak, aby bylo zaručeno bezpečí a řádný
vývoj dětí na jedné straně a právo na rodinný život na straně druhé. V šetřených případech orgány
sociálně-právní ochrany dětí dostatečně nevyužívaly dostupných podpůrných služeb a bez dalšího
přistupovaly k podání návrhu na vydání předběžného opatření s důsledkem odebrání dětí z rodiny
či zákazu styku rodičů s dětmi. Neméně palčivým problémem je práce s rodinou po umístění dětí
do zařízení. Ochránkyně sledovala případy, ve kterých i přes opakované negativní testování rodičů
na přítomnost návykových látek orgán sociálně-právní ochrany dětí otálel s podporou návratu dětí
domů, aniž dokázal jasně vymezit, jaké podmínky mají rodiče splnit, aby mohli znovu o své děti pečovat.
Proto veřejná ochránkyně práv nabízí setkání u kulatého stolu s odborníky z dané oblasti a diskusi o jejich
zkušenostech při práci s rodiči užívajícími návykové látky.
Kulatý stůl je určen pro pracovníky krajských úřadů (protidrogové koordinátory či pracovníky orgánů
sociálně-právní ochrany dětí), pracovníky neziskových organizací podporujících rodiče užívající návykové
látky, a dále pro pracovníky dětských center, jež hrají v systému podpory dětí a jejich rodičů ohrožených
užíváním návykových látek významnou roli.
Diskuse by měla pomoci při metodické podpoře orgánů sociálně-právní ochrany dětí a umožnit lepší
orientaci ve vzájemných postojích při spolupráci mezi orgány státní správy, zařízeními a pomáhajícími
profesemi. Zjištěné skutečnosti ochránkyně rovněž uplatní ve své další činnosti.
Účast na kulatém stole je bezplatná. Občerstvení zajištěno.
Tato pozvánka nahrazuje registraci, není proto třeba činit žádné další administrativní kroky.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz), odbornou část Mgr. Martin Ježek
(jezek@ochrance.cz, 542 542 398).

RÁMCOVÝ PROGRAM

30. května 2017
09:30 – 10:00

Registrace účastníků

10:00 – 10:15

Úvodní slovo

10:15 – 12:30

I. blok: RODIČE UŽÍVAJÍCÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY JAKO TÉMA
Moderuje: Martin Ježek (Kancelář veřejného ochránce práv)

12:30 – 13:15

Přestávka na oběd

13:15 – 14:30

II. blok: DETEKCE RODIČE UŽÍVAJÍCÍHO NÁVYKOVÉ LÁTKY A DŮSLEDKY
PRO RODINU
Moderuje: Lenka Frýdková (Kancelář veřejného ochránce práv)

14:30 – 14:45

Přestávka na občerstvení

14:45 – 16:00

III. blok: NÁVRAT DÍTĚTE ZPĚT K RODIČŮM
Moderuje: Martin Ježek (Kancelář veřejného ochránce práv)

16:00

Závěrečné slovo, shrnutí

