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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
Sociálně právní ochranou dětí se rozumí
především ochrana práva dítěte na jeho
příznivý vývoj a řádnou výchovu, při
plném
respektování
odpovědnosti
rodičů za výchovu svých dětí.



Městský úřad Hořovice
Odbor sociálních věcí , zdravotnictví a školství
Palackého nám. 2/2
268 01 Hořovice Datová schránka: yjmbxfn

Kde nás najdete:
Hořovice, Palackého nám. 640, 1.patro, hala - pracovnice
3. patro – vedoucí odboru
VEDOUCÍ ODBORU
Kancelář č. 308
Mgr. Olga Kebrlová
 311 545 339, email: social4@mesto-horovice.cz
PRACOVNICE OSPOD
kancelář č. 110

Co se rozumí sociálně-právní ochranou dětí vyjadřuje konkrétně
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, který vymezuje sociálně-právní ochranu
dětí v § 1 jako:
a.
b.

OCHRANA

c.
d.

DĚTÍ
Městský úřad Hořovice

ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou
výchovu,
ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany
jeho jmění,
působení směřující k obnovení narušených funkcí
rodiny,
zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě,
které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno
ve vlastní rodině.

Bc. Ilona Kočárková
 311 545 345, email: ospod3@mesto-horovice.cz
Bc. Marcela Marešová
 311 545 340, email: ospod4@mesto-horovice.cz
Kancelář č. 112
Mgr. Petra Svobodová
 311 545 342, email: ospod1@mesto-horovice.cz
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Štěpánka Bečvářová, DiS.
311 545 343, 778 474 991
email: ospod2@mesto-horovice.cz
KURÁTORKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní
předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných
zájmů dítěte.

Kancelář č. 113
Bc. Nikola Šálková, DiS.
311 545 344, email: kurator@mesto-horovice.cz
Bc. Jitka Skálová
311 545 344, email: prevence@mesto-horovice.cz

Více informací na našich webových stránkách:

www.mesto-horovice.eu
facebook – najdete nás pod názvem

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a
školství

ospod Hořovice
kurátorky Hořovice

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Orgán sociálně-právní ochrany dětí provádí následující úkony:















sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a činí opatření
k omezování jejich působení
pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
poskytuje nebo zprostředkovává výchovnou a poradenskou
činnost rodičům a dětem při řešení jejich rodinných a sociálních
problémů
hájí zájmy dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte
sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a
ochranné výchovy a pravidelně tyto děti a jejich rodiny
navštěvuje
vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo tato zařízení – u rodičů nebo
jiných fyzických osob
provádí dohled nad nezletilým, který byl stanoven soudem nebo
orgánem sociálně-právní ochrany dětí
zasahuje při podezření na jakoukoli formu týrání dítěte,
poskytuje dětem týraným, zneužívaným a zanedbávaným
okamžitou pomoc, oznamuje toto orgánům činným v trestním
řízení
spolupracuje s ostatními státními orgány
provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte, ve školském,
zdravotnickém nebo jiném zařízení, kde se dítě zdržuje
vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí při
jednáních opatrovnického soudu
Orgán sociálně právní ochrany vydává rozhodnutí:













o uložení povinnosti rodičům využít odborného poradenského
zařízení, pokud rodiče sami nezbytnou odbornou pomoc pro
dítě nezajistili
o uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou
pomoc zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte nebo
úpravě styku s dítětem
Orgán sociálně-právní ochrany dětí podává soudu návrhy a
podněty:
na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo
pozastavení jejího výkonu
na nařízení ústavní výchovy, její prodloužení nebo zrušení
na svěření dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc, na prodloužení trvání tohoto svěření a na zrušení
tohoto rozhodnutí
na nařízení výchovného opatření
na výkon rozhodnutí ve věci realizace ústavní výchovy
na nařízení předběžného opatření, ocitlo–li se dítě bez jakékoliv
péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy

KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ




NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Zabývá se výchovnými problémy dětí do 18 let, jako jsou:
o záškoláctví
o útěky z domova
o požívání alkoholu nebo návykových látek
o závadové chování doma nebo ve škole
o páchání trestné činnosti nebo přestupků
o nerespektování autorit
o prostituce, atd.

Náhradní rodinná péče (NRP) je forma péče o děti, kdy je dítě
vychováváno „náhradními rodiči“ v prostředí, které se nejvíce
podobá životu v přirozené rodině.
Formy NRP:

poskytuje sociálně právní a výchovné poradenství dětem i
rodičům. Zprostředkovává další odbornou pomoc.



podává kvalifikované zprávy o nezletilých dětech, které se
dopustily trestného provinění či činu jinak trestného



zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslech,
konfrontace, apod). Zúčastňuje se hlavního líčení a
veřejného zasedání v trestních věcech nezletilých



podává podněty na výchovná opatření u obtížně
vychovatelných dětí a mladistvých



podává podněty soudu na zahájení řízení o předběžném
opatření



podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy



navštěvuje nezletilé, kteří jsou umístěni v zařízeních pro
výkon ústavní výchovy a mladistvé ve věznicích



analyzuje situaci v oblasti patologických jevů u dětí a
mládeže a navrhuje preventivní opatření



pracuje s nezletilými a mladistvými propuštěnými z ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy a mladistvými
propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody



zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní
výchově a zúčastňuje se trestního řízení proti mladistvým



účastní se přestupkového
mladistvému



spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí
svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a
ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, školami,
zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými
sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými
organizacemi, probační a mediační službou atd.

řízení

vedeného

o

osvojení (adopce) – manželé či jednotlivci přijímají
„právně volné“ dítě za vlastní a stávají se jeho rodiči
se všemi právy a povinnostmi. Osvojením zanikají
vazby k původní rodině.

o

pěstounská péče - státem garantovaná forma
náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné
hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu
těm, kteří se ho ujali. Dítě může být svěřeno do
pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné
pěstounské péče manželů. Osoba pěstouna musí
poskytovat záruku řádné výchovy dítěte.

o

poručnictví - liší se od pěstounské péče v tom, že
rodiče nemají rodičovskou odpovědnost, poručník
tedy vykonává práva a povinnosti rodičů.

o

péče jiné fyzické osoby než rodiče – nahrazuje péči
rodičů osobami příbuznými, rozhoduje o ní soud,
z naší strany je poskytována podpora a kontrola

o

pěstounská péče na přechodnou dobu – péče
„profesionálních“ pěstounů, kteří jsou připraveni na
přijetí dítěte v krizové situaci nebo před svěřením
dítěte do péče budoucích osvojitelů, trvá max. 1 rok


ČINNOST NAŠEHO ODBORU NA POLI NRP:


přijímáme žádosti fyzických osob, které mají zájem
stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny na
přechodnou dobu



vyhledáváme děti vhodné k osvojení a svěření do
pěstounské péče a vedeme příslušnou dokumentaci



vyhledáváme osoby vhodné stát se osvojiteli nebo
pěstouny



pravidelně sledujeme vývoj dětí, které byly svěřeny
do výchovy jiných fyzických osob než rodičů



uzavíráme dohody s pěstouny a
zajišťujeme závazky z nich plynoucí



poskytujeme poradenství v oblasti náhradní rodinné
péče.

proti

poručníky

a

