Pogoji za status rejnika

Dolžnosti rejnika

Oseba, ki želi opravljati rejniško dejavnost, mora
izpolnjevati zakonsko določene pogoje ter pridobiti
dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti.

Rejnik mora pripraviti sebe in družino na prihod
otroka, se truditi za njegovo čim hitrejšo prilagoditev
in mu pri tem pomagati. Otroka mora pravilno
negovati,vzgajati in mu nuditi primerno nastanitev,
prehrano, obutev, skrbeti za krepitev in ohranjanje
zdravja otroka, za otrokov pravilen odnos do učenja
in dela, za privzgojitev delovnih navad, za poklicno
usposabljanje, ustrezno zaposlitev, izoblikovanje
lastne identitete otroka ter pripraviti otroka za odhod
iz rejniške družine.

Vloga za izvajanje rejniške dejavnosti z ustreznimi
dokazili se vloži pri krajevno pristojnem Centru za
socialno delo.
Center za socialno delo ugotovi ali oseba izpolnjuje
pogoje, določene v Zakonu o izvajanju rejniške
dejavnosti.
V nadaljevanju Center pripravi oceno o primernosti
kandidata in njegove družine za izvajanje rejniške
dejavnosti in jo posreduje Komisiji , ki izmed prejetih
vlog izbere kandidate, ki so primerni za izvajanje
rejniške dejavnosti in jih napoti na usposabljanje.
Na podlagi uspešno zaključenega usposabljanja
izda pristojno ministrstvo kandidatom dovoljenje za
izvajanje rejniške dejavnosti ter jih vpiše v evidenco
izdanih dovoljenj.

Krajši je postopek pridobitve dovoljenja, ko se
izkaže, da bi bilo za konkretnega otroka najbolje, da
skrb zanj prevzame otrokov sorodnik. V takšni
situaciji otrokovemu sorodniku ni potrebno
kandidirati po zgornjem postopku pač pa ministrstvo
izda otrokovemu sorodniku dovoljenje na podlagi
pisne in obrazložene ugotovitve pristojnega centra
za socialno delo, da je tovrstna oblika rejništva v
konkretnem primeru v otrokovo korist. Kot otrokovi
sorodniki se po Zakonu o izvajanju rejniške
dejavnosti štejejo rejenčeva stara mati, stari oče,
stric, teta, brat in sestra.
Rejniška dejavnost se lahko v skladu z zakonskimi
pogoji izvaja tudi kot poklic.
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Rejnik mora vsa pomembna vprašanja glede
otrokove oskrbe in vzgoje urejati sporazumno z
otrokovimi starši oz. skrbnikom in s centrom otroka.
V ta namen mora sodelovati v individualni projektni
skupini, ki jo CSD oblikuje za obravnavo
posameznega otroka.
Rejnik je dolžan upoštevati navodila centra otroka,
centra rejnika in dogovore individualne projektne
skupine.
________________________________________

Dodatne informacije o rejništvu je mogoče
pridobiti pri strokovni delavki:
Karmen KOPRIVC GRAJŽL, univ. dipl. soc. del.
Tel : 03/734 31 00 – tajništvo
03/734 31 14 – pisarna

REJNIŠTVO

» Vselej si prizadevaj po
najboljših močeh. In tvoje srce se nikoli
ne bo utrudilo ali postaralo…«
( O.S.Marden)

Kaj je to rejništvo?
Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok,
nameščenih v rejniško družino na podlagi veljavne
zakonodaje. Namenjeno je otrokom, ki začasno
krajši ali daljši čas ne morejo prebivati v biološki oz.
matični družini.

Postopek urejanja namestitve otroka v rejniško
Družino

CSD spremlja razvoj otroka v rejništvu ter
izpolnjevanje obveznosti, dogovorjenih z rejniško
pogodbo.
· Center za socialno delo sprejme odločitev, ali je
rejništvo najboljša izbira za otroka
· Pogovor s starši o namestitvi otroka v rejniško
družino
· Informativni razgovor z rejniško družino ali vloga
za izbor rejniške družine na drugem centru

Namen rejništva
Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki
niso njihovi starši, omogoči zdrava rast,
izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in
usposobitev za samostojno življenje in delo.
Pobudnik za začetek postopka oddaje otroka v
rejništvo
Pod varstvom in nadzorstvom so otroci, ki jih odda v
rejništvo center za socialno delo, pa tudi otroci, ki jih
starši sami oddajo v rejništvo.

·Pogovor z rejniško družino o sprejemu konkretnega
otroka

Po potrebi ukrepa tako, da se v vseh primerih in na
najboljši način uresničuje namen rejništva.
CSD koordinira delo individualne projektne skupine,
ki načrtuje in predlaga ustrezno ravnanje in
neposredno spremlja rejenca v rejniški skupini.
CSD spremlja otroka, ki je oddan v rejništvo z obiski
na domu, pogovori na Centru, obiski v šoli in
sodelovanjem z drugimi za otroka pomembnimi
institucijami.

· Pogovor s starši in otrokom – predstavitev rejniške
družine in priprava staršev in otroka na odhod iz
matične družine v rejniško družino
Prenehanje rejništva
· Izdaja odločbe o oddaji otroka v rejniško družino
Rejništvo preneha:
· Srečanje rejniške družine in otrokove družine na
Centru za socialno delo

- s polnoletnostjo otroka oz. že prej, če je otrok
usposobljen za samostojno življenje

· Namestitev otroka v rejniško družino

Položaj matične družine ( staršev ) ali skrbnika v
času trajanja rejništva

· Pogovor z rejniško družino in otrokom

Z oddajo otroka v rejništvo ne prenehajo pravice in
dolžnosti staršev ali skrbnika, ki jih imajo po
Zakonu.

· Srečanje individualne projektne skupine ( IPS ), ki
jo sestavljajo: rejniška soc. delavka, matična soc.
delavka, rejniška družina, otrok in matična družina

Otrokova matična družina vseskozi aktivno sodeluje
s Centrom in rejniško družino, saj je namen
rejništva, da se odpravijo vzroki, zaradi katerih
je bil otrok oddan v rejništvo in s tem vračanje
otroka v matično družino.

Spremljanje rejništva

· Obisk staršev v rejniški družini

- če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila
potrebna oddaja otroka v rejništvo ( npr. vrnitev v
matično družino )

