Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
zařízení Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.
Liberec 5 – Králův Háj, Dvorská 445/10

PŘÍJMOVÝ LIST PRO ŽADATELE O NRP,

Číslo případu:

JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A OSOBY SPOLUPOSUZOVANÉ

Problematika:
Datum vstupu:

Příjmení a jméno

Adresa

Číslo telefonu

Typ účasti
Ž / OS / D

Ž / OS / D

Muž

Žena

Datum narození / věk:

……………………………………….

……………………………………….

Stav:

……………………………………….

……………………………………….

Povolání:

……………………………………….

……………………………………….

Délka manželství / vztahu:

…………… let …………… měs.

Děti v rodině: ……………

………………………………………………... ………………………………………………...

/

…………… let …………… měs.

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………........

…………………………………………........

………………………………………………...

Představa o dítěti:
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
.………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Bydlení:
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

Všichni pracovníci pověřené osoby 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 pověřené osoby dále spolupracují s externím supervizorem, který je také vázán mlčenlivostí.
V průběhu přípravy sdílí pověřená osoba informace o žadatelích, jejich rodině a osobách
spoluposuzovaných se zadavatelem přípravy – tj. s Oddělením sociální práce Krajského úřadu
Libereckého kraje (dále jen OSP KÚ LK). Z OSP KÚ LK mají pracovníci pověřené osoby k dispozici kopie
následujících dokumentů: Žádost o zařazení do Přípravy k přijetí dítěte do rodiny; Žádost o zařazení do
evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na dobu přechodnou; Dotazník pro
zájemce o náhradní rodinnou péči; Představy o dítěti a záznam ze sociálního šetření. Pracovníci
pověřené osoby pro OSP KÚ LK vypracovávají závěrečnou zprávu, ve které žadatele doporučují či
nedoporučují k zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny, pěstouny na dobu
přechodnou. S obsahem závěrečné zprávy jsou žadatelé seznámeni.
Žadatelé jsou povinni oznamovat veškeré významné změny ve svém osobním životě OSP KÚ LK
(změna telefonního čísla, svatba, rozvod, ztráta zaměstnání, závažné onemocnění, změna bydliště,
atd.).
Stížnosti je možné podávat kterémukoliv zaměstnanci pověřené osoby, vedoucímu pověřené osoby
(PhDr. David Cichák), jeho přímému nadřízenému (Mgr. Ivo Brát, CIPS LK) či k OSP KÚ LK. Jejich
vyřízení se řídí interními pravidly pro vyřizování stížností, která jsou k dispozici k nahlédnutí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Byl/a jsem informován/a o výše uvedených skutečnostech a beru je na vědomí. Byl/a jsem
seznámen/a se svými právy a pravidly provozu zařízení a zavazuji se je akceptovat. Převzal/a jsem
Informace pro žadatele. Souhlasím s vedením dokumentace, s anonymním statistickým zpracováním
údajů o mně a mé rodině a s předáváním informací mezi pověřenou osobou a OSP KÚ LK.
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o ochraně osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 sb. o
ochraně osobních údajů.

V Liberci dne: ……………………………………………….
Jméno: ………………………………………………………… …………………………………………………………….
Podpis: ………………………………………………………… …………………………………………………………….

