	I po opuštění péče máte nárok na podporu. Organizace
zajišťující péči o děti by vám měly poskytovat služby
následné péče (poradenství, školení v oblasti dovedností
potřebných k samostatnému životu a různé formy
finanční pomoci).

Haló, volám vám, protože mám problém
nejen se svou pěstounskou rodinou, ale
i se svým sociálním pracovníkem.Jsem
zoufalá a nikdo mi nechce pomoct.

	Místní orgány i organizace, které zajišťují péči o děti,
by vám měly pomoci s náklady na vzdělání, ubytování,
s nalezením zaměstnání atd.
	Máte právo zůstat v kontaktu se svými pečovateli,
sociálními pracovníky i všemi dětmi a mladými lidmi,
s nimiž jste se skamarádili, když jste byli v náhradní péči.

To jsi na správném
místě. Pověz mi
všechno, co se
stalo.
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	Pokud se během náhradní
péče setkáte se zneužíváním či
zanedbáváním, zavolejte svému
sociálnímu pracovníkovi, policii,
dětskému ombudsmanovi či jiné
dospělé osobě, které důvěřujete, a
oznamte jim to. Pokud se obáváte
o své bezpečí a zdraví, měli byste to
okamžitě oznámit.

O Radě Evropy
Rada Evropy je mezinárodní organizace založená
v roce 1949, která má nyní 47 členských zemí.
Její role spočívá v podpoře lidských práv,
demokracie a právního řádu. Rada stanovuje
společné demokratické zásady založené na Evropské
úmluvě o lidských právech a na dalších úmluvách a
doporučeních k ochraně osob, mezi něž samozřejmě
patří i 150 miliónů evropských dětí.
Program „Budujeme Evropu pro děti a s dětmi“ byl
založen s cílem zajišťovat a podporovat lidská práva
dětí a chránit děti před všemi formami násilí.
Chcete-li se dozvědět více o
činnosti Rady Evropy v oblasti
práv dětí:
www.coe.int/children
children@coe.int
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Odchod z péče

	Ujistěte se, že jste pochopili, jaké
máte možnosti chránit svá práva
a že víte, koho v případě potřeby
kontaktovat.
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PRO DĚT

Dneska mi je 18, brzy
vás budu muset
opustit…

Pokud nejsou
respektována
vaše práva

BUDUJEM
E EVROPU

Katko, máš narozeniny a vypadáš
smutně, co je s tebou?
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Děti a m ní péči
v náhrad
va!

Pokud budeš znát svá práva, můžeš je
lépe chránit a aktivně se podílet na péči,
která je ti poskytována.

Od roku 2004 jsme s mladými
lidmi,jako jste vy, spolupracovali na
projektu nazvaném „Quality4children“.
Díky jejich příběhům a radám jsme
společně připravili tyto standardy,
kterým říkáme Q4C.

Vaše soukromí

Tvá práva by měla
být chráněna

Vaše právo na soukromí by mělo být respektováno. Máte
právo na přístup k oficiálním informacím a souborům, které
se vás týkají.

	Děti a mladí lidé žijící v náhradní péči mají stejná práva jako
děti žijící v původní rodině.
	Vládní orgány a organizace
zajišťující péči o děti jsou
povinny zajistit respektování a
ochranu těchto práv.

Měl by být respektován váš náboženský a kulturní původ.
Vy a vaši sourozenci byste měli zůstat pohromadě, pokud
je to pro vás vhodné.

Váš život v náhradní péči
Vaše potřeby jsou prioritou číslo jedna.
Máte nárok na dobrý standard péče (pohodlí,
bezpečnost, apod.)

Jak víte, soud rozhodnul a odebral
vám rodičovská práva. Od teď
bude Maruška žít v pěstounské
rodině, kde se bude moct začít
správně rozvíjet …

Účast a přístup k informacím

Měli byste mít možnost udržovat vztahy s lidmi kolem vás
(přátelé, bývalí sousedé, příbuzní atd.), pokud pro vás tyto
vztahy nejsou škodlivé.

Máte právo na vysoký standard vzdělání. Pokud jste již
v době nástupu do náhradní péče chodili do školy, měli
byste – pokud je to možné a pokud si to přejete – mít
možnost zůstat ve stejné škole.
Měli byste mít přístup k volnočasovým aktivitám, jako
jsou hry, sport a kulturní aktivity, tak jako jiné děti.
Měli byste být chráněni před všemi formami násilí,
především sexuálního. Nikdo nemá právo vás udeřit!

Máte právo účastnit se veškerého rozhodování, které se
vás týká, a to v závislosti na stupni vaší vyspělosti.
	Organizace zajišťující péči o děti by se vás měly ptát na
názor a měly by se vynasnažit porozumět vašim obavám.
	Pokud dospělí rozhodnou v rozporu s vaším názorem,
měli by se ujistit, že chápete důvody, které je
k rozhodnutí vedly.
	Máte právo být řádně a včas informováni o svých
právech a možnostech.
Informace by měly být přesné a měly by vám být
vysvětleny tak, abyste je jasně pochopili.

Je na vás, abyste se rozhodli, jakou formu vztahu chcete
mít se svou původní rodinou a jak často je chcete vídat.
Máte právo účastnit se
veškerého rozhodování,
které se vás týká, a to
v závislosti na stupni
vaší vyspělosti.

Máte právo na kvalitní zdravotní péči a pravidelné
prohlídky.
Máte právo být řádně a včas
informováni o svých právech
a možnostech.

Vaše potřeby jsou prioritou
číslo jedna. Měly by být
definovány v individuálním
plánu péče.

Váš individuální
plán péče
Máte právo na individuální
plán péče.
	Váš plán péče musí být
vypracován a pravidelně
prověřován týmem sociálních
pracovníků a psychologů
ve spolupráci s vámi, vašimi
pečovateli a vaší původní
rodinou.
	Příprava na opuštění péče
je důležitou součástí vašeho
individuálního plánu péče,
která by měla brát ohled
na vaše potřeby, názory a
preference.

