Ο Δημόσιος Κηδεμόνας
Ποιος είναι ο δημόσιος κηδεμόνας;
Ο δημόσιος κηδεμόνας είναι ένας ανεξάρτητος ορκωτός υπάλληλος ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων και των
συμφερόντων παιδιών και νεαρών ατόμων στο σύστημα προστασίας
παιδιών. Αυτό περιλαμβάνει παιδιά και νεαρά άτομα που ζουν υπό: θετή
ή συγγενική φροντίδα, φροντίδα κατ' οίκον, περιορισμό, υπηρεσίες
ψυχικής υγείας ή σωφρονιστικά ιδρύματα.
Το Γραφείο του Δημόσιου Κηδεμόνα (OPG) παρέχει ατομική συνηγορία
δια μέσω κοινωνικών επισκεπτών και υπαλλήλων παιδικών νομικώνσυνηγόρων. Οι κοινωνικοί επισκέπτες και παιδικοί συνήγοροι βοηθούν
και υποστηρίζουν παιδιά και νεαρά άτομα, εξασφαλίζοντας ότι οι
απόψεις και οι επιθυμίες τους ακούγονται και ότι οι ανάγκες τους
εκπληρώνονται.

Πως μπορεί να βοηθήσει ένας παιδικός κοινωνικός
επισκέπτης;
Οι κοινωνικοί επισκέπτες του OPG παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην
παιδική συνηγορία. Είναι διαθέσιμοι οποτεδήποτε ένα παιδί ή νεαρό
άτομο χρειάζεται την βοήθεια, υποστήριξη ή συμβουλή τους· αυτό
μπορεί να είναι σχετικά με διακανονισμούς φροντίδας τους, τα
δικαιώματά τους ή απλά ζητήματα που τα απασχολούν.
Κάθε παιδί που έρχεται υπό φροντίδα, ή επανέρχεται υπό την φροντίδα,
δέχεται επίσκεψη από έναν κοινωνικό επισκέπτη και μετά τακτικές
επισκέψεις καθορίζονται βάση των αναγκών του παιδιού ή νεαρού
ατόμου.
Κάποια παραδείγματα του πως μπορεί ένας κοινωνικός επισκέπτης να
βοηθήσει ένα παιδί είναι:
 εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες τους καλύπτονται στο μέρος στο οποίο
διαμένουν
 εκφράζει τις απόψεις του παιδιού ή νεαρού ατόμου στον υπάλληλο
προστασίας παιδιών
 βοηθά ή επιλύει προβλήματα ή διαφορές
 τα βοηθά να γίνουν ανεξάρτητα όταν σταματήσουν να είναι υπό
φροντίδα.

Πως μπορεί να βοηθήσει ένας υπάλληλος παιδικός
νομικός-συνήγορος;
Δια μέσω μιας ομάδας νομικών υπαλλήλων σε όλη την πολιτεία, το OPG
παρέχει σε παιδιά και νεαρά άτομα στο σύστημα προστασίας παιδιών,
συμβουλές, πληροφορίες, βοήθεια και υποστήριξη μέσω:
 παροχής πληροφοριών και συμβουλών για νομικά ζητήματα που τα
απασχολούν
 βοηθώντας τα να εκθέσουν τις απόψεις τους και να λαμβάνονται
υπόψιν όταν λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τους
διακανονισμούς φροντίδας τους σε ομαδικά οικογενειακά συμβούλια,
δικαστικές ακροάσεις.
 παροχής υποστήριξης σε δικαστικές συνεδρίες και οργάνωσης νομικής
και άλλης εκπροσώπησης
 βοηθώντας τα να υποβάλλουν αγωγή ενώπιον δικαστηρίου σχετικά με
αποφάσεις που λήφθηκαν από την προστασία παιδιών, ή σε σχέση με
διαταγές προστασίας παιδιών.
 βοηθώντας ένα παιδί ή νεαρό άτομο το οποίο έχει προβλήματα σχετικά με
αποβολές ή αποκλεισμούς από το σχολείο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για
περισσότερες πληροφορίες
Γραφείο Δημόσιου Κηδεμόνα
Τηλ:Δωρεάν κλήση 1800 661 533 ή 07 3225
8325
SMS:0418 740 186
Email:child@publicguardian.qld.gov.au
Ιστοσελίδα: www.publicguardian.qld.gov.au
Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
και να σας εξηγηθεί κάποιο ζήτημα στην
γλώσσα σας, παρακαλώ καλέστε την
Υπηρεσία Μεταφράσεων και Διερμηνειών
(TIS) στο 13 14 50 και ζητήστε τους να
επικοινωνήσουν με το Δημόσιο Κηδεμόνα
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