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STATISTIKY - ISLAND 2016
Populace – 332.529
Děti – 79.555
Oznámení úřadům na ochranu dětí – 9.345 (5.476 dětí)
Případy ochrany dětí – 5.316
Děti v pěstounské péči – 406
Umístění v pěstounské péči – 113
Žádosti o pěstounskou péči - 76
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STÁT

Ministerstvo
sociálních věcí
Vládní agentura na ochranu dětí

Odvolací
výbor

Dětské
domovy

MÍSTNÍ
ÚŘADY
Místní úřady
(74)

•
•
•
•
•
•

MST

Soudní
systém

Koordinace a posilovánírengthening
Konzultace a vzdělávání
Monitoring
Gatekeeping
Smluvní dohled
Výzkum a rozvoj

Státní nápravná
zařízení pro
dospívající

Pobytová
nápravná
zařízení

Zvláštní
projekty

Pěstounské
rodiny

Výbory na ochranu dětí (27)
Počátek procesu a opatření v případech na
ochranu dětí: zahájení, prošetření,
vyhodnocení, opatření & závěr

Obecné sociální
služby
Spolupráce

Odbory
sociálních služeb

Školy, zdravotní péče,
státní úřady, policie
a další
STEINUNN BERGMANN

OZNAMOVACÍ POVINNOST
•

Každý, kdo má nějaký důvod domnívat se, že dítě žije v nevhodných podmínkách pro jeho vývoj, je obětí
šikanování nebo násilí nebo jehož vývoj nebo zdraví jsou ohroženy, má povinnost oznámit to výboru na ochranu
dětí.

•

Každá osoba by měla informovat výbor ochrany dětí o každé události, která může být považována za spadající
do kompetence výboru. (čl. 16)

•

Každý, kdo v souvislosti se svojí pozicí v zaměstnání je v kontaktu s dětmi a v rámci svého zaměstnání se dozví, že
dítě žije v nevhodných podmínkách, je obětí šikanování nebo násilí, nebo jehož zdraví nebo vývoj jsou ohroženy,
má povinnost nahlásit to výboru na ochranu dětí

•

Vychovatelé v předškolních zařízeních, učitelé, pedagogové, ředitelé škol, učitelé, duchovenstvo, lékaři, zubní
lékaři, porodní asistentky, sestry, psychologové, sociální pracovníci, terapeuti a ti, kteří poskytují sociální služby
nebo poradenství mají zvláštní povinnost sledovat chování, výchovu a podmínky dětí v co největším možném
rozsahu, a informovat výbor pro ochranu dětí, pokud se zdá, že situace dítěte je povahy popsané v odst. 1.

•

Povinnost oznamování uvedená v tomto článku má přednost před právními předpisy nebo etickými kodexy
týkajícími se důvěrnosti v příslušných profesích. (čl. 17)
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VLÁDNÍ AGENTURA NA
OCHRANU DĚTÍ (GACP)
13 pracovníků

Ředitel - 1
Poradenství a vzdělávání - 2
Opatření a pěstounská péče - 4
Právní záležitosti - 3
Recepce, vedení spisů, personální zdroje
a finance - 3
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ROLE VLÁDNÍ AGENTURY NA OCHRANU DĚTÍ
(GACP)
Hlavní úkol: Koordinovat a zlepšovat ochranu dětí na místní a národní
úrovni, což znamená:
Poradenství a podpora pro lokální výbory na ochranu dětí

Monitorování práce lokálních výborů na ochranu dětí prostřednictvím
sběru a analýzy dat od lokálních výborů na ochranu dětí
Poskytování služeb pro lokální výbory na ochranu dětí k zajištění potřeb
dětí (pěstounské rodiny, terapie a další opatření, MST, Barnahus, PMTO
etc.)
Dohled a sledování pobytových služeb provozovaných vládou a
gatekeeping ve vztahu ke svěření dětí do náhradní péče.
Nábor a příprava potenciálních pěstounů a poradenství ve vztahu k
umístění dítěte v pěstounské péči
Výzkum a rozvoj ochrany dětí
Poskytování vzdělávání, školení a metodiky pro ochranu dětí v obecných
pracovních postupech
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ROLE GACP VE VZTAHU K PĚSTOUNSKÉ PÉČI
GACP má usilovat o to, aby měl k dispozici schopné pěstounské rodiny
připravené přijmout děti

Zájemci podávají žádost u GACP a zasílají veškeré informace, které
jsou vyžadovány zákony a směrnicemi
GACP dostává zprávu od výboru na ochranu dětí z místa, kde
zájemce žije – obecní úřad
GACP školí, připravuje a vyhodnocuje schopnosti zájemců s využitím
PRIDE přípravy
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ROLE VÝBORU NA OCHRANU DĚTÍ V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
Rozhoduje o pěstounství pro děti

Konzultuje s GACP, aby získal návrhy, jaká pěstounská rodina by vyhovovala
dítěti
Plánuje cíle, způsoby, jak dosáhnout cílů, zvažuje jakou podporu poskytovat,
kontakty, návštěvy apod.
Připravuje dítě, jeho rodinu a pěstouny – poskytuje informace
Monitoring – sleduje a je zodpovědný za blaho dítěte v době, kdy je v
pěstounské péči v souladu se stanovenými cíli
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DĚTI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
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CHLAPCI A DÍVKY V PĚSTOUNSKÉ PÉČI
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POČET ŽÁDOSTÍ O PĚSTOUNSKOU PÉČI
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PŘÍPRAVY NA PĚSTOUNSKOU PÉČI NA ISLANDU - USPOŘÁDÁNÍ
Deset sezení – každé sezení 3 hodiny
Dva víkendy a jeden pátek – mezi nimi měsíční
mezera
Dvě skupiny ročně
Okolo 20 účastníků v každé skupině
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PŘÍPRAVY NA PĚSTOUNSKOU PÉČI NA ISLANDU - POČTY
Počet účastníků v přípravách PRIDE na pěstounskou péči v
letech 2004 – 2017:

celkem: 474
Počet žadatelů o pěstounskou péči v letech 2004 – 2017:
celkem: 837

Dotazníky a rozhovory ukazují spokojenost na konci každého
kurzu
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MA – VÝZKUM 2012
SILJA RÓS GUÐJÓNSDÓTTIR (2012)

Výzkumu se zúčastnilo 49 členů asociace pěstounské péče
80 % těch, kteří prošli přípravou PRIDE si myslí, že byla velmi užitečná
20% jich bylo neutrálních
95% si myslí, že bylo potřebné mít přípravy
Přestože se domnívají, že nebyli dostatečně připraveni na přijetí dítěte,
vyjadřují, že přípravy PRIDE pomohly nejvíce.
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MA – VÝZKUM 2016
KRISTÍN ÓMARSDÓTTIR (2016)

Výzkumu se zúčastnilo 7 členů asociace pěstounské péče
2 z těchto 7 účastníků prošlo PRIDE přípravami před přijetím dítěte, 1 neprošel
PRIDE a 4 prošli PRIDE poté, co se stali pěstouny.

Všichni se domnívají, že přípravy PRIDE byly velmi užitečné, někteří se
domnívají, že zabraly moc času
2 z těchto 7 účastníků bylo nabídnuto zúčastnit se školení PMTO training, jeden
se domníval, že to bylo užitečné, druhý si myslí, že tato metoda není užitečná.

Většina účastníků se domnívá, že je třeba více školení po přijetí dítěte.
Domnívají se, že přípravy PRIDE jsou užitečné, ale více školení je třeba
zejména po přijetí dítěte
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