Práce s dětmi žijícími v neúplných nebo náhradních rodinách
1.
Azylové domy pro matky s dětmi v České republice a potřeby cílové skupiny,
které naplňují / Veronika Froňková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy
In: Fórum sociální práce -- ISSN 2336-6664 -- Roč. [9], č. 2 (2018), s. 75-81.
Článek popisuje jednu z možností, jak zajistit bydlení osobám na bytovém trhu
znevýhodněným - matkám s dětmi, a to formou sociální pomoci. Jedná se o
azylové domy. Autorka popisuje podobu azylového domu a zařazuje ji do
kontextu řešení bytové nouze. Cílem průzkumu pak bylo zjistit, zda azylové domy
plní svůj účel. Výsledky ukazují, že azylové domy mají své místo v systému
sociální pomoci, že spolupráce mezi klientkami a sociálními pracovníky zde
funguje, avšak klientky musejí čelit nedostupnosti bydlení jako takového.
Závěrem je nastíněn vývoj pohledu na formování bytových politik v ČR.
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2.
Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně
vyloučené lokalitě / Petr Fučík, Sidiropulu Janků -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy
In: Sociální práce -- ISSN 1213-6204 -- Roč. 19, č. 3 (2019), s. 44-61.
Text je věnován náhradní rodinné péči, kterou vykonávají příbuzní v sociálně
vyloučené lokalitě. Byl proveden rozhovor s pečujícími příbuznými (ženami) a
rozhovor s OSPOD. Příbuzenská NRD má nejasný společenský i legislativní
status. Rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo jiné osobě je
netransparentní a často je ideologicky zatíženo, včetně skryté diskriminace. Není
podchyceno riziko opakování nevhodných vzorců výchovy. Je popsán život rodin
s dětmi v NRP v sociálně vyloučené lokalitě a NRP v sociálně vyloučené lokalitě
z hlediska systému sociální práce.
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