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Orgán péče o dítě - úrovně
řízení
• Státní úroveň
- Ministerstvo pro otázky dětí a
rovnoprávnosti má celkovou odpovědnost
za péči o dítě
- Ředitelství pro záležitosti dětí, mládeže a
rodiny zavádí politiku a činnosti na národní
úrovni
•

•

Regionální úroveň
- Hlavním úkolem pěti regionálních odborů
pro záležitosti dětí, mládeže a rodiny je
poskytovat dětem, mládeži a rodinám,
které potřebují podporu, vysoce kvalitní
opatření po celém Norsku.
- Guvernér kraje monitoruje služby jak na
regionální, tak na obecní úrovni
Obecní úroveň
Obecní orgán péče o dítě přijímá zprávy o
znepokojivé situaci dětí, prošetří daný
případ a přijme opatření v souladu se
zákonem o orgánech péče o dítě
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Ředitelství pro záležitosti dětí, mládeže
a rodiny (Bufdir)
• je podřízeným orgánem ministerstva

• na národní úrovni implementuje politiku a činnosti v oblasti péče o
dítě/ochrany dětí, politiky mládeže, rodinné politiky, rovných příležitostí,
rodinného poradenství a v ostatních oblastech.
• je hlavou Centrálního orgánu péče o dítě (Bufetat) a odpovídá za řízení jeho
pěti regionů.
– Bufetat zajišťuje ochranu dětí – pečovatelské ústavy, pěstounské rodiny, nouzové
příbytky, centra pro rodiče a děti, pečovatelská centra pro nedoprovázené
uprchlíky mladší 15 let - a péči o rodinu jménem státu.

• vydává směrnice a iniciuje výzkumy
• spolupracuje s orgány péče o dítě ve všech norských obcích
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Zákon č. 100 o sociálních službách ve
věcech péče o mládež z 11. 6. 1992
Účelem tohoto zákona je zajistit,
aby děti a mládež žijící v
podmínkách, které mohou
ohrožovat jejich životy a
osobnostní rozvoj, obdržely včas
potřebnou pomoc a péči

Zákon klade důraz na to, že orgán
péče o dítě je odpovědný za
zavedení opatření, která jsou v
nejlepším zájmu dítěte.
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Směrnice
Volba opatření - Princip minimální intervence
Principy péče o dítě:
• před umístěním mimo domov (ústav nebo
pěstounská péče) by měla být zvážena
preventivní opatření/asistence v domácnosti
(domácí asistence)
• před rezidenční péčí (ústav) by měla být
upřednostněna pěstounská péče
• odborně ověřené metody by měly mít
přednost před ostatními metodami
Klíčová otázka v péči o dítě: Co je dostatečně
dobré?
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Preventivní opatření
Podmínky v domácnosti
• poradenství a dozor v rodině

Výchovné problémy
dítěte

• finanční podpora dítěte, které
se tak může účastnit
volnočasových aktivit, atd.

• poradenství a dozor v rodině,
programy intervence pro
rodiny

• podpora poskytnutím pomoci
v domácnosti, zajištěním
místa v mateřské škole nebo v
poškolní péči

• léčba

• osoba poskytující podporu
• návštěva domácnosti
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Národní cíle pro práci s pěstounskou
péčí
• častější umisťování dětí do pěstounské péče – méně do ústavů
• častější umisťování dětí v rámci rodiny a u osob z blízkého okolí
dítěte

• větší nábor pěstounů z řad imigrantů
• důraz na pěstouny pro děti z národnostních
menšin a původní populace
Z národních směrnic pro pěstounskou péči:
Bufetat by měl využívat rozdílné typy pěstounské péče ,
aby bylo možné splnit speciální potřeby konkrétního
dítěte, včetně etnických, náboženských, kulturních a
jazykových potřeb.
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Adaptace a změna v orgánech péče
o dítě – je možná?
• smysluplná změna je možná
pouze tehdy, dojde-li k
restrukturalizaci systémů
způsobem, který umožní změny
a jejich udržitelnost
• zainteresované strany musí
sdílet společnou vizi
• základem je výzkum – orgány
přijímají rozhodnutí a zajišťují
realizaci
• význam spolupráce s ostatními
subjekty (dětmi, mladistvými a
rodinami, organizacemi a
ostatními agenturami)
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