Co je to sociálně-právní ochrana dětí?
Je to druh ochrany, která se poskytuje ohroženým dětem a jejich rodinám.
Co můžeme a jaká máme oprávnění?
Podle zákona můžeme především:
 Mluvit s dítětem a poskytnout mu odpovídající pomoc při jeho ochraně, a to i bez
vědomí rodičů.
 Sledovat vývoj dětí, které soud svěřil do péče někomu jinému než rodičům, a
navštěvovat rodinu (prostředí), kde dítě žije.
 Sledovat dodržování práv dítěte v ústavech, navštěvovat děti v ústavech, mluvit s nimi
bez přítomnosti někoho jiného a nahlížet do jejich dokumentace v ústavu.
 Navštívit rodiče dítěte, které je v ústavu.
 Navštívit dítě, které matka opustila a zanechala je ve zdravotnickém zařízení, navštívit
dítě, které je ve výkonu vazby nebo trestu, a dítě, o které ve věznici pečuje odsouzená
nebo obviněná žena, a nahlížet do dokumentace těchto dětí.
 Navštívit doma dítě a rodinu, ve které žije, a zjišťovat jak rodiče o dítě pečují, v
jakých podmínkách dítě žije a jaké má chování.
 Pořizovat fotografie a nahrávky dítěte a prostředí, ve kterém žije, pokud je to důležité
pro ochranu dítěte.
Které děti jsou ohrožené?
Děti,













kterým zemřeli rodiče,
které soud svěřil do péče někomu jinému, než rodičům a tento člověk pro děti nedělá,
co by dělat měl,
jejichž rodiče se rozcházejí, anebo řeší porozchodové problémy,
které se jejich rodiče špatně starají,
které jsou týrané a zanedbávané,
které nechodí do školy, přestože tam chodit mají,
které popíjejí alkohol, kouří, užívají jiné návykové látky, páchají kriminalitu nebo
přestupky,
které utíkají z domova,
které se staly obětí závažného trestného činu,
které žijí v nějakém zařízení, kde je jim poskytována nepřetržitá péče,
které žijí v domácnosti, ve které se často místo slov používá násilí,
které jsou žadateli o azyl, ale jsou v naší zemi bez doprovodu rodičů.

Co náš úřad pro ohrožené děti dělá?








Vyhledává je.
Projednává s jejich rodiči i s nimi celou situaci.
Sbírá informace o ohrožených dětech, provádí šetření v místě bydliště, ve škole apod.
Zastupuje děti u soudu. Podává soudu různé zprávy.
Podává návrhy na uložení výchovných opatření a o některých i sám rozhoduje.
Spolupracuje s různými zařízeními pro děti.
Zprostředkovává dětem a jejich rodinám poradenskou pomoc.





Navštěvuje děti v dětských domovech a s těmito domovy spolupracuje.
Poskytuje poradenství rodinám, dětem nebo těhotným ženám, které jsou v obtížné
životní situaci.
Zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení, pěstounská péče).

Další naše kompetence:









Řešíme problematiku domácího násilí v určeném obvodu.
Spolupracujeme s dalšími úřady, např. policií, které můžeme podávat zprávy. Naši
pracovníci se také účastní výslechů dětí na policii a dalších úkonů, které policie ve
vztahu k dětem provádí.
Účastníme se soudních jednání, které projednávají trestné činy dětí.
Poskytujeme odborné poradenství dětem i rodičům při řešení rodinných, osobních a
sociálních problémů a krizových situací.
Zprostředkováváme pomoc jiných poradenských a zdravotnických pracovišť.
Snažíme se pomoci při zlepšování podmínek v rodinách dětí, které jsou v ústavu, aby
se tyto děti mohly vrátit zpět do rodiny.
Navrhujeme a provádíme v naléhavých případech okamžité umístění ohrožených dětí
do náhradní rodiny do doby než rozhodne soud.
Pomáháme dětem, které byly dříve v ústavu v začlenění do společnosti, radou a
pomocí podporuje ty děti, které byly podmínečně odsouzené.

Naši činnost upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

