Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o .
Liberec 5 – Králův Háj, Dvorská 445/10
NRP tel.: 602 326 446, e-mail: NRP@rpliberec.cz, www.rpliberec.cz
Poradna tel.: 485 108 866, 485 103 190, 606 167 312, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY PŘÍPRAVY
 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci je pověřená osoba (dále
jen PO) pro výkon zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli
nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny.
 Pracovníci PO jsou vázáni mlčenlivostí. Výjimkou je oznamovací a ohlašovací
povinnost, a povinnost poskytovat informace o účastnících přípravy bez jejich souhlasu
na vyžádání oddělení sociálně-právní ochrany dětí nebo na vyžádání soudu a Policie
ČR pouze ve věcech trestních. Pracovníci PO dále spolupracují s externím
supervizorem, který je též vázán mlčenlivostí.
 V průběhu přípravy sdílí pracovníci PO informace o žadatelích, osobách
spoluposuzovaných a jejich rodině se zadavatelem přípravy – tj. s Krajským úřadem
Libereckého kraje (KÚ LK). Pro KÚ LK pracovníci PO vypracovávají závěrečnou
zprávu, ve které žadatele doporučují či nedoporučují k zařazení do evidence osob
vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, nebo pěstouny na dobu přechodnou. S obsahem
závěrečné zprávy jsou žadatelé seznámeni.
 Žadatelé jsou povinni oznamovat veškeré významné změny ve svém osobním životě
KÚ LK (svatba, rozvod, změna a ztráta zaměstnání, závažné onemocnění, změna
bydliště, změna telefonního čísla, aj.).
 Stížnosti mohou žadatelé podávat kterémukoliv zaměstnanci PO, vedoucímu PO
(PhDr. David Cichák), jeho přímému nadřízenému (Mgr. Ivo Brát, CIPS LK), či KÚ
LK (Mgr. Jolana Šebková), a to i anonymně. Jejich vyřízení se řídí interními pravidly
pro vyřizování stížností, které jsou k dispozici na internetových stránkách
www.rpliberec.cz, v sekci Náhradní rodinná péče či přímo u sociálních pracovnic PO.
 Žadatelé mají povinnost dodržovat pravidla slušného chování, nevstupovat do prostor
PO pod vlivem omamných a psychotropních látek, úmyslně neničit majetek, nenapadat
fyzicky či slovně pracovníky PO a chránit bezpečnost a zdraví svoje i ostatních.

