Často
kladené
otázky
Jak se scházet s doprovázejícím pracovníkem?
S ohledem na aktuální situaci budou povinné konzultace realizovány telefonicky. Do
odvolání tedy zákonem stanovené dvouměsíční konzultace budou realizovány
prostřednictvím telefonu.
Co bude, když pěstoun skončí v nemocnici?
Pokud pěstoun skončí v nemocnici, je možné zajistit hlídání z řad příbuzných pěstouna nebo
osob blízkých. V případě, že Vás s péčí o dítě v náhradní rodinné péči nemůže nikdo z
příbuzných či blízkých lidí zastoupit, neprodleně se s námi zkontaktujte, abychom Vám mohli
pomoci najít řešení dané situace.

Je možné realizovat asistované kontakty?
S ohledem na ochranu zdraví dětí byly taktéž asistované kontakty pozastaveny a odsunuty na
dobu, kdy bude možné bezpečně pro všechny zúčastněné osoby realizovat. O tomto opatření
informujeme příslušné OSPODy, v případě potřeby i soudy. Jsme připraveni vysvětlit důvody,
které vedou k takovým omezením.
Budou fungovat soudy? Jak se mám zachovat pokud mám v blízké době nařízené soudní
jednání?
Opatření kvůli koronaviru zasáhlo i českou justici. Přestože se vládou přijatá opatření netýkají
státní správy včetně soudů, musela být řada případů odročena. Některé soudy rozhodly o
zrušení všech březnových termínů jednání. Pokud máte v nejbližší době předvolání k soudu
(není důležité, jestli jako svědek, účastník řízení či z jiného důvodu), zavolejte si na soud a
informujte se, zda se dané jednání bude konat.
Pokud máte nařízenou karanténu, jste nemocní nebo se necítíte dobře, písemně informujte
soud a omluvte se z řízení. Buďte také připraveni, že ke zrušení jednání může dojít až na místě,
z důvodu, že se některý z účastníků nedostaví nebo soud přijme nějaká náhlá opatření. Jsou i
případy, kdy soudkyně zrušila jednání, protože jeden z účastníků kašlal.
Neodkladné případy, které se musí vyřešit v přesně daných lhůtách jako rozhodnutí o vazbách,
pobytu proti vůli pacienta v nemocnici, o předběžných opatřeních, budou vyřizovány za
každých okolností. Otevřená také zůstane podatelna.
Když jsem objednaná k psychologovi?
Spojte se přímo s psychologem a domluvte se jak dál.

