Náhradná starostlivosť, Ústavná starostlivosť

Ústavná starostlivosť
(Zákon č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine)
Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť
pred ústavnou starostlivosťou. Pred nariadením ústavnej starostlivosti je
súd povinný vždy skúmať, či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti.
Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého
dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia
neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú
starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa
nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej
starostlivosti. Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy
maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo
majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa.

Súd môže výnimočne nariadiť ústavnú starostlivosť aj vtedy, ak jej
nariadeniu nepredchádzali iné výchovné opatrenia. Výnimočnosť prípadu a
neúčelnosť iného výchovného opatrenia musí byť preukázaná

Súd v rozhodnutí, ktorým nariaďuje ústavnú starostlivosť, musí presne
označiť zariadenie, do ktorého má byť dieťa umiestnené. Pri rozhodovaní o
nariadení ústavnej starostlivosti súd vždy prihliadne na záujem maloletého
dieťaťa, najmä na citové väzby maloletého dieťaťa k súrodencom a na ich
zachovanie.

Z dôležitých dôvodov môže súd predĺžiť ústavnú starostlivosť až na jeden
rok po dosiahnutí plnoletosti.

Súd sústavne sleduje spôsob výkonu ústavnej starostlivosti a najmenej
dvakrát do roka hodnotí jej účinnosť, najmä v súčinnosti s orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí, obcou a s príslušným zariadením, v ktorom
je maloleté dieťa umiestnené.

Ak súd nariadil ústavnú starostlivosť z dôvodov, ktoré sú na strane
rodičov, v rozhodnutí zároveň určí rodičom dieťaťa primeranú lehotu na
úpravu ich rodinných a sociálnych pomerov tak, aby mohli osobne
vykonávať starostlivosť o maloleté dieťa. Ak rodičia úpravu svojich
rodinných a sociálnych pomerov v určenej lehote zabezpečia, súd ústavnú
starostlivosť zruší. Ak rodičia úpravu svojich rodinných a sociálnych
pomerov v určenej lehote nezabezpečia, súd začne aj bez návrhu konanie
o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo konanie o
zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti.

Súd zruší ústavnú starostlivosť najmä vtedy, ak maloleté dieťa možno
zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej
starostlivosti alebo ak zanikli dôvody, pre ktoré bola nariadená.

Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
zariadení
(podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Opatrenia podľa tohto zákona sa vykonávajú v zariadeniach, ktorými sú:
1. detský domov,
2. detský domov pre maloletých bez sprievodu,
3. krízové stredisko,
4. resocializačné stredisko pre drogovo závislých (ďalej len resocializačné
stredisko )
5. a v iných zariadeniach zriadených na vykonávanie opatrení podľa tohto
zákona.

Opatrenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, sa
vykonávajú v zariadeniach, ktoré zriadili
1. určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. obec,
3. vyšší územný celok,

4. akreditovaný subjekt.
Každé zariadenie musí mať označenie, z ktorého vyplýva predmet jeho
činnosti a odborné zameranie, a ak je to vhodné a účelné, aj jeho cieľovú
skupinu. Účel na ktorý bolo zariadenie zriadené sa zabezpečuje najmä
vykonávaním pomoci na zvládnutie krízy, pomoci pri príprave na školské
vyučovanie, psychologickej starostlivosti, poskytovaním bývania,
stravovania a pod.
Zariadenie vykonáva svoju činnosť podľa účelu, na ktorý bolo zriadené
ambulantnou formou, celodennou formou alebo po určitú časť dňa,
pobytovou formou.
Detský domov
Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného
opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne
nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné
rodinné prostredie.
Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením
ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, môže mladý dospelý požiadať
detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa,
najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie na účely tohto zákona je
zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť (§ 49 zákona).
Detský domov pre maloletých bez sprievodu
Pri výkone predbežného opatrenia v detskom domove pre maloletých bez
sprievodu treba prihliadať na predchádzajúcu výchovu dieťaťa a
rešpektovať kultúrne a náboženské odlišnosti dieťaťa. Detský domov pre
maloletých bez sprievodu utvára podmienky na výučbu slovenského
jazyka, ak je to vhodné a účelné pre rozvoj dieťaťa.
Detský domov pre maloletých bez sprievodu je povinný zistiť, ak je to
vzhľadom na vek dieťaťa a jeho rozumovú vyspelosť možné, názor dieťaťa
na všetky skutočnosti, ktoré sa ho týkajú, najmä zistiť názor dieťaťa na
jeho premiestnenie, zlúčenie s rodinou, návrat do krajiny pôvodu, azyl, a
to už pred vykonaním úkonov na účely jeho premiestnenia, zlúčenia
rodiny, návratom do krajiny pôvodu alebo pred podaním žiadosti o azyl.
Na účely zisťovania názoru dieťaťa podľa prvej vety detský domov pre
maloletých bez sprievodu zabezpečí tlmočenie do jazyka, ktorému dieťa
rozumie.
V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné
opatrenie a výchovné opatrenie

1. v profesionálnej rodine, ktorá môže vykonávať ústavnú starostlivosť,
predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie v dome alebo v byte, ktoré
sú vymedzenou časťou detského domova alebo vo vlastnom dome alebo
vo vlastnom byte pre určený počet detí; suma poskytnutá detským
domovom na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v
profesionálnej rodine je podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku
sumy životného minima,
2. v samostatných diagnostických skupinách, ktoré vykonávajú odbornú
diagnostiku, v samostatných skupinách alebo špecializovaných
samostatných skupinách pre určený počet detí, so samostatným
stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, zriadených v
samostatnom dome, byte alebo vo vymedzenej časti detského domova;
starostlivosť o deti v jednej skupine zabezpečujú vychovávatelia a ďalší
zamestnanci detského domova.
Vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného
opatrenia v profesionálnej rodine má prednosť pred ich vykonávaním v
samostatných skupinách a v špecializovaných samostatných skupinách.
Ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie sa
vykonávajú v profesionálnej rodine najmä pre dieťa, ktoré
bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na
úpravu pomerov dieťaťa,

•

vyžaduje na základe výsledkov odbornej diagnostiky liečebno-výchovnú
starostlivosť alebo je občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
•

vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej
diagnostiky z dôvodu porúch správania,
•

vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej
diagnostiky z dôvodu, že je drogovo závislé alebo inak závislé,
•

• vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej
diagnostiky z dôvodu, že bolo týrané, pohlavne zneužívané alebo bol na
ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin,
fyzický vývin a sociálny vývin.

Ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie sa
vykonávajú v samostatných diagnostických skupinách
•

v samostatnej diagnostickej skupine najdlhšie šesť mesiacov,

•

v samostatnej skupine,

v špecializovanej samostatnej skupine v prípade, že nemožno túto
vykonať podľa predchádzajúcich dvoch bodov, a to
•

1. pre deti od narodenia do troch rokov veku, ktoré vzhľadom na svoj vek
alebo zdravotný stav vyžadujú osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť,
2. pre deti s poruchami správania, ktoré vyžadujú starostlivosť na základe
odbornej diagnostiky,
3. pre deti drogovo závislé a inak závislé po skončení liečby na základe
odporúčania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
4. pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané,
pohlavne zneužívané alebo boli na nich spáchané trestné činy ohrozujúce
ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
5. pre maloletých bez sprievodu, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť pre
jazykové, kultúrne a náboženské odlišnosti,
6. pre deti s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým
postihnutím, kombináciou postihnutí a pre deti s ťažkým zdravotným
postihnutím,
•

v samostatnej skupine pre mladých dospelých.

