Orgán sociálně-právní ochrany dětí (Standard č. 3)

Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospělé
osoby, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat.

Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Pomáhá
dětem, jejichž rodiče zemřeli, nebo se o děti špatně starají, či neplní řádně rodičovské
povinnosti.
Sociálně-právní ochrana se poskytuje všem dětem mladším 18-ti let bez rozdílu, bez
diskriminace barvy pleti, rasy, jazyka, náboženství, etnického nebo sociálního původu.

Rodičům a dalším dospělým pomáhá řešit problémy, které souvisí s výchovou
dětí, například dětí, které:
-vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní
docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové
látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší patnácti let, spáchaly
čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky, nebo
jinak ohrožují občanské soužití

- které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických osob nebo právnických
osob odpovědných za výchovu dítěte

Rodičům a dalším dospělým pomáhá řešit problémy, které souvisí
►se zajišťováním výživného pro děti, na které jejich rodič nehradí výživné
►při dědickém řízení
►při obnovování narušených funkcí rodiny
pomoc při řešení výchovných problémů dětí
ohrožení dítěte násilím mezi rodiči
neplnění povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti

► při úpravě výchovy a výživy k dětem – ochrana práv dítěte při rozchodu nebo rozvodu
rodičů, svěření dítěte do péče jiné osoby, než rodiče
► při nezletilosti rodičů pomáháme zajistit podmínky pro řádnou péči o dítě ještě před jeho
narozením
►při úpravě styku s dítětem – pomáháme s poradenstvím
►při zprostředkování dítěti náhradní rodinné péče – pomáháme dětem, které nemohou žít
dočasně nebo trvale ve své rodině, zájemcům o náhradní rodinnou péči poskytujeme
základní poradenství
Ve všech shora uvedených oblastech poskytujeme poradenskou činnost. Při řešení problémů
úzce spolupracujeme s dalšími odborníky z řad lékařů, pedagogů, psychologů a dalších
institucí, které se dotýkají spolupráce s dětmi a jejich rodinami – speciálními sociálními
službami, školami a podobně.

Kdo se může na nás obrátit:
►děti
►rodiče dětí
►pěstouni, nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dětí
►všichni ti, kteří mají potřebu cokoliv sdělit o dětech, které jsou ohrožené, týrané, nebo
zneužívané

Sociálně-právní ochrana se poskytuje bezplatně.
Kde nás najdete – kontakt:
Městský úřad Kraslice, náměstí 28. Října 1438
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, I. nadzemní podlaží
Sociální pracovnice pro zastupování nezletilých dětí:
Bc. Věra Dörflerová

352 370 467 kancelář č. 112

e-mail: dorflerova@meu.kraslice.cz

Sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči
Bc Aneta Švárová

352 370 437

e-mail: svarova@meu.kraslice.cz

kancelář č. 110

Kurátor pro děti a mládež
Josef Chlouba, DiS

352 370 455

kancelář č. 111

e-mail: chlouba@meu.kraslice.cz

Kurátor pro mládež
S kým pracuje?
-

s dětmi do 15 let
s mladistvými ve věku 15- 18 let
mají morálně nevhodné chování
požívají alkohol, drogy, kouří
chodí za školu
utíkají z domova
dopouští se přestupků
páchají trestnou činnost

Kurátor pro děti a mládež řeší i další problémy dětí, pokud se na něj obrátí se žádostí o
pomoc, například šikanu
Kdy navazuje spolupráci?
-

na základě upozornění školy, zdravotnického zařízení, informací orgánů činných
v trestním řízení, anonymního upozornění
na základě přímého kontaktu s rodiči, kteří požádají o pomoc při výkonu svých
rodičovských práv a povinností
na základě přímého kontaktu s nezletilým dítětem
Co může kurátor nabídnout?

-

pomoc při řešení přestupku, nebo při řešení činu jinak trestného
pomoc rodičům při řešení výchovných problémů dětí
spolupráci na zlepšení rodinných podmínek u dětí, u kterých byla nařízena ústavní, či
ochranná výchova, aby byl umožněn návrat dítěte zpět do rodiny
sociálně-právní a výchovné poradenství jak dětem i rodičům při řešení rodinných,
sociálních, či osobních problémů a také zprostředkovává pomoc odborných
poradenských pracovišť (pedagogicko-psychologické poradny, centra pro odvykání
závislostí, psychiatrické ambulance, apod.

S kým kurátor pro děti spolupracuje?
►při řešení výchovných problémů:
- se školou, pediatry, etopedy, psychology, psychiatry, s probační a mediační službou,
se střediskem výchovné péče, se zájmovými nebo sportovními organizacemi, se
speciálními sociálními službami a dalšími institucemi, vždy individuálně podle potřeby
dítěte
►při řešení přestupků a činů jinak trestných:
- se státním zástupcem, s probační a mediační službou, obhájcem, soudem
Co můžete očekávat při řešení výchovných problémů?
Každé oznámení, které obdrží orgán sociálně-právní ochrany dětí – kurátor pro děti a
mládež, je vždy prošetřeno a vyhodnoceno.
Zákonný zástupce dítěte, tedy rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte,
popřípadě dítě, jsou pozváni k jednání ke kurátorovi pro děti a mládež, orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Zde kurátor s rodinou a dítětem provede pohovor, dle potřeby provede
šetření v rodině.
Vypracuje individuální plán ochrany dítěte a společně s jeho rodiči, či jinými osobami
odpovědnými za jeho výchovu hledají řešení k nápravě výchovných problémů.
Ke spolupráci může orgán sociálně-právní ochrany přizvat školu, odporná poradenská
zařízení, například středisko výchovné péče a další odborné sociální služby.
V případě, že se nepodaří těmito způsoby výchovné problémy řešit, podává kurátor pro děti
a mládež podnět k soudu na uložení výchovných opatření.
Při řešení přestupků nebo činů jinak trestných:
Zákonný zástupce, tedy rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, popřípadě dítě,
jsou pozváni k osobnímu jednání ke kurátorovi pro děti a mládež, orgánu sociálně-právní
ochrany dětí. Zde kurátor s rodinou a dítětem provede pohovor. Podle potřeby může dítě a
rodinu navštívit v jejich domácím prostředí.
Kurátor vypracuje zprávu o poměrech dítěte, která se stává součástí vyšetřovacího spisu
vedeného Policií ČR a zúčastňuje se výslechů na policii a následně i soudního jednání.

Kam se obrátit o radu a pomoc?
Kurátor pro děti a mládež
Josef Chlouba, DiS
352 370 455
chlouba@meu.kraslice.cz

kancelář č.111

Další informace najdete v právních předpisech:
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí

Náhradní rodinná péče
Je určena dětem bez rodiny a dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve
své vlastní rodině. Těmto dětem dává možnost vyrůstat v jiném rodinném prostředí, které
má lepší vliv na jeho vývoj
O náhradní rodinné péči rozhoduje vždy soud.
Druhy náhradní rodinné péče:
►osvojení (adopce)
►pěstounská péče, která může být na přechodnou dobu nebo dlouhodobá
►poručenství
►svěření do péče jiné fyzické osoby
Osvojení
Při osvojení přijímají manželé nebo jeden z manželů či jiná osoba, cizí dítě za vlastní. Mezi
osvojitelem a osvojencem vzniká vztah jako mezi rodičem a dítětem. Příbuzenský poměr
vzniká také mezi osvojencem a příbuznými osvojitele
Osvojitel má k osvojenému dítěti všechna práva a povinnosti (rodičovskou zodpovědnost) a
je jeho zákonným zástupcem.

Pěstounská péče
Je dočasná péče náhradních rodičů – pěstounů na dobu, po kterou se o dítě nemůže starat
alespoň jeden z biologických rodičů. Osoba pěstouna musí poskytovat záruku řádné výchovy
dítěte. Pěstoun při péči o dítě vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů.
Pěstoun musí skýtat záruku řádné péče, mít bydliště na území České republiky a musí
souhlasit se svěřením dítěte do své pěstounské péče.
Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti, právo zastupovat dítě. Spravovat záležitosti
dítěte má jen v běžných záležitostech.

Pěstounská péče na přechodnou dobu
Jedná se o přechodný pobyt dítěte v pěstounské rodině, který může trvat nejdéle 1 rok.
Účelem této pěstounské krátkodobé péče je poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli
upravit své rodinné a bytové a ostatní poměry tak, aby byli schopni převzít dítě zpět do své
péče.
Poručenství
Nastupuje tehdy, jestliže není žádný z rodičů, který má rodičovskou odpovědnost, tedy
v případě, kdy rodiče byli rodičovské zodpovědnosti zbaveni nebo zemřeli, nebo jsou oba
neplnoletí.
Poručník má vůči dítěti všechna práva a povinnosti jako rodič, ale nemá k němu vyživovací
povinnost. Poručník je zákonným zástupcem dítěte. Do doby, než je soudem poručník dítěti
ustanoven, vykonává poručenství jako veřejný opatrovník, orgán sociálně-právní ochrany
dětí. V případě, že o dítě nemůže pečovat žádný z rodičů, ani poručník, může soud, pokud je
to v zájmu dítěte, svěřit dítě do osobní péče jiného člověka. (používá se termín pečující
osoba, či termín „svěřenectví“)
Pěstouni a poručníci mají nárok na dávky pěstounské péče.

Pokud máte zájem být pěstounem, či osvojitelem, informace najdete:
Kontakt:
Sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči
Bc. Aneta Švárová
tel. 352 370 437
kancelář č. 110
svarova@meu.kraslice.cz

Další informace najdete v právních předpisech:
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Na webových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
Na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje

