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1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob
můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí
soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody.
Chci se probudit...

... aha...
... chci se probudit doma...
... takže se mi to nezdálo...

Je to přece moje máma!!!
... pak soud rozhodl,
že se o mě teď máma nemůže starat...

... všechno se to fakt stalo...
... všechno se to fakt stalo...
Nejdříve to byl všechno pořádný zmatek...
Nechtěla jsem být jinde než máma...
Nerozuměla jsem, proč by mělo být lepší být jinde...

Z rodiny tě může odebrat jen soud.

... musí se nejdřív naučit pořádně postarat o sebe.

Máš právo se ke všemu
vyjadřovat.

Tvůj názor
se podle zákona musí brát vážně.

Snažím se to pochopit... myslela jsem,
že být dospělý je jednoduché, ale teď vím,
že chyby může udělat každý.

Důležité ale je,
že soud i úřady musí mít
pro svoje rozhodnutí důvody,
které ti musí umět vysvětlit.
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2) Máš právo vědět, co se nyní děje a proč.

At jsi holka, nebo kluk,
at se stalo cokoli,
máš právo vědět,
co přesně se ted děje
a proč se to děje.

Ptej se lidí kolem sebe:
pěstouna, soudce,
kolizního opatrovníka.
Vysvětlí ti situaci.

Neboj se ptát
na všechno, čemu nerozumíš.

Můžeš se ptát klidně stále dokola,
dokud ti nebude všechno jasné
nebo když budeš mít další otázky.

í
radn
h
á
n
rodinné
péc
i

MINIMUM

í
radn
h
á
n
rodinné
péc
i

v NRP

MINIMUM

í
radn
h
á
n
rodinné
péc
i

v NRP

4 ) Máš právo i nadále zůstat v kontaktu se svými rodiči
a blízkými, byt se může jednat o kontakt telefonický,
písemný nebo asistovaný.
To znamená, že se můžeš
se svými příbuznými scházet,
můžete si telefonovat nebo psát.
Ale pravidla si musíš domluvit
se svými pěstouny a s OSPOD.

Pokud se chceš vídat
s někým ze svých
blízkých, promluv si
se svými pěstouny .

Asistovaný kontakt znamená,
že se můžeš se svými blízkými
setkat jen v přítomnosti jiné osoby.

Pokud není jednoduché
tvoji původní/biologickou
rodinu najít nebo se s ní
nějak spojit, měl by ti pomoct
klíčový pracovník, opatrovník
nebo OSPOD.

Podle zákona si o kontakt
nebo návštěvu může požádat
i někdo z tvých
příbuzných.

S pěstouny můžete
společně naplánovat
a uskutečnit návštěvu,
případně se domluvit
na pravidelných kontaktech.

To se týká případů,
kdy by pro tebe mohl
být kontakt s blízkými
nějak nebezpečný.
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5 ) Máš právo se vyjadřovat ke všemu, co se děje.

Máš právo se vyjadřovat ke všem záležitostem,
které se tě týkají (úřední i soudní).

Tvůj názor se podle zákona musí brát vážně.

Vyjadřovat se můžeš buď přímo (osobně),
nebo za tebe může mluvit někdo jiný,
např. kolizní opatrovník anebo i někdo další,
koho si sám vybereš.
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6 ) Máš právo podílet se na hodnocení prostředí,
ve kterém se nyní nacházíš, a vyjadřovat se k tomu,
jak s tebou kdo jedná.

Mluv o tom, at, se něco
může změnit!

ZAJÍMÁ VUBEC NEKOHO, ZE SE MI TADY NELIBI??? :-((
Nebo to napiš, pokud se stydíš
PRIPADAM SI JAK...
o tom mluvit nahlas.

S BRACHOU SI VUBEC
NEROZUMIM...

PESTOUN MA MUJ RESPEKT.
ALE JE PORAD V PRACI.
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mamka se snazi,
ale...
NOVOU SEGRU“ VIC ZAJIMA
LAK NA NEHTY NEZ JA...

Nikdo nesmí kontrolovat tvoje dopisy,
esemesky, e-maily nebo hovory jen proto,
aby ti bránil v kontaktu s rodinou
nebo ti nějak škodil (omezoval tě,
zesměšňoval a podobně).

Kontrola korespondence
je ale možná, když je to
nutné pro tvoje dobro,
např. když je třeba
tě ochránit před šikanou
nebo obtěžováním
na internetu.

OKNEM VIDIM NA ZAHRADU:
JE TAM VELKY STROM,
TO JE PARADA!

Z MALYHO BRASKY
BUDE CASEM PARTAK.
ALE KDY?

jsem tu navic?

jsem neviditelnej.
NIKDO PO MNE NIC NECHCE...

... PRIPADAM SI...
... JAK VETRELEC.

Neboj se se svými pěstouny mluvit otevřeně
– říkej jim, co se ti líbí a co ne, na co jsi zvyklý
a co je pro tebe nové nebo nepříjemné.
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7 ) Máš právo na svého opatrovníka, tedy osobu,
která tě zastupuje a zprostředkovává tvé názory,
pocity a postoje ostatním úřadům, soudu atp.
Tohoto opatrovníka bys měl/a znát a být s ním
v pravidelném kontaktu.

Kolizní opatrovník je člověk, který je tu pro tebe.
Něco jako rádce a také tvůj „mluvčí“.

Opatrovníka vybírá a určuje soud.
Úkolem opatrovníka je, aby v průběhu
soudního řízení hájil tvoje práva.
Jde o situace, kdy tvoje práva
nemohou chránit u soudu rodiče,
protože se jich ten soud také týká.
(Například rozvod či dědictví.)
Tím se zabraňuje tomu, aby
rodiče nemohli upřednostnit
své zájmy před tvými.

mu

neslo by?
myslím si
zu?

Rád bych

preju si
predstavuju si

?
y
b
slo

myslí si

muzE?
y
b
Rád
si
predstavuje
i
s
e
j
e
pr

Tvůj kolizní opatrovník by s tebou měl mluvit pravidelně,
vysvětlovat ti, co se děje, a návazně zprostředkovávat
soudu tvoje názory a postoje.

MINIMUM

í
radn
náh
rodinné
péc
i

v NRP

8 ) Máš právo na podporu, pomoc a služby,
budeš-li je potřebovat.

OSPOD je zkratka
pro Orgán sociálně-právní ochrany dětí.
Řeší situace, kdy by
mohlo docházet
k ohrožení dětí.
Dohlíží na kvalitu
péče o děti umístěné
mimo vlastní rodinu.
Psycholog obvykle
pomáhá řešit potíže,
které lidé nezvládají
vyřešit sami, nebo
v situacích, které
jsou náročné.

Dle zákona může kterékoliv
dítě kdykoliv a bez vědomí
rodičů, pěstounů či zařízení,
ve kterém žije, přímo
kontaktovat OSPOD
a požadovat ochranu
nebo služby, pokud je
v danou chvíli potřebuje.

Úkolem opatrovníka
je v průběhu soudního
řízení hájit práva
dítěte a zprostředkovávat
soudu jeho názory
a postoje.

Právník jedná
v zájmu toho,
koho zastupuje,
snaží se pro něj
dosáhnout
nejlepšího
možného
výsledku.
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Poradce pro volbu
povolání poskytuje
informace o typech
škol a o požadavcích
studia na nich.
Dále o povoláních,
pro která školy své
absolventy připravují,
ale také o systému
odměňování a sociálního
zabezpečení.
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9 ) Máš právo svá práva neuplatňovat,
tzn. nikdo tě nemůže nutit vyjadřovat se k čemukoliv,
činit jakákoliv rozhodnutí, setkávat se s blízkými atp.,
pokud nechceš.

???

Co bys chtěl ty?
Máš představu?

Co chceš studovat?
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Co tě zajímá?

Chceš chodit na fotbal,
nebo raději na klavír?
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10 ) Máš právo přímo kontaktovat soud, svoji sociální
pracovnici, ale i státní zastupitelství či policii,
pokud se domníváš, že se v tvém životě
nebo kolem tebe děje něco špatného.

Máš právo pro sebe
požadovat nezávislou ochranu.

Kolizní opatrovník, soudce,
pěstouni, OSPOD - kohokoli
z nich se zeptej, jakým způsobem
a kde můžeš žádat o pomoc či ochranu.

Můžeš si stěžovat i na práci někoho
z nich, pokud jsi s ní nespokojený.
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Pamatuješ si to?

DESATERO, které by ti mohlo pomoci:
1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob
můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí
soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody.
Soud musí své rozhodnutí vysvětlit.

proc nemuzu bydlet u táty?
2) Máš právo vědět, co se nyní děje a proč.

4 ) Máš právo i nadále zůstat v kontaktu se svými rodiči
a blízkými, byt se může jednat o kontakt telefonický,
písemný nebo asistovaný.

‚
To, že ted nebydlíte spolu, neznamená,
že byste o sebe museli přijít.

5) Máš právo se vyjadřovat ke všemu, co se děje.

PROC ME NIKDO
NEPOSLOUCHA?
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6) Máš právo podílet se na hodnocení prostředí,
ve kterém se nyní nacházíš, a vyjadřovat se k tomu,
jak s tebou kdo jedná.
Tvé okolí, úřady i soud musí brát tvůj názor vážně.

7 ) Máš právo na svého opatrovníka, tedy osobu,
která tě zastupuje a zprostředkovává tvé názory,
pocity, postoje ostatním úřadům, soudu atp.
Tohoto opatrovníka bys měl/a znát a být s ním
v pravidelném kontaktu.

8) Máš právo na podporu, pomoc a služby,
budeš-li je potřebovat.
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Můžeš požádat o pomoc či radu odborníky:

psychologa, studijního poradce, právníka,
pracovníka OSPOD či opatrovníka.

9 ) Máš právo svá práva neuplatňovat,
tzn. nikdo tě nemůže nutit vyjadřovat se k čemukoliv,
činit jakákoliv rozhodnutí, setkávat se s blízkými atp.,
pokud nechceš.

NECHCI!
O pomoc můžeš požádat kdykoli
i bez vědomí pěstounů či rodičů.

10) Máš právo přímo kontaktovat soud, svoji sociální
pracovnici, ale i státní zastupitelství či policii,
pokud se domníváš, že se v tvém životě
nebo kolem tebe děje něco špatného.
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