INFORMACE O ČINNOSTI ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ V CHOMUTOVĚ
Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je
zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky pro
to, aby mohly své dětství prožívat šťastně, spokojeně
a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím ani širší
společností.
Pracovníci oddělení vykonávají sociálně-právní ochranu na území obce s rozšířenou
působností (Chomutov, Jirkov a jim přilehlých obcí). Zajištují ochranu práv a oprávněných
zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí
rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo
dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Pracovníci oddělení zajišťují sociálně-právní ochranu dětí v oblastech:





péče o rodinu a děti,
náhradní rodinná péče, pomoc při výkonu pěstounské péče,
péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti a pomoc klientům ohroženým
domácím násilím
kuratela pro děti a mládež.

Přijít a požádat o pomoc může každý rodič a každé dítě bez rozdílu barvy pleti, náboženství,
etnické příslušnosti, národnosti, sociálního zázemí, majetkového zabezpečení, politického
vyznání, pohlaví, vzdělání. Na oddělení se mohou obracet i organizace a každý, kdo má
poznatky o nedostatečné péči rodičů o dítě, zanedbávání dítěte, porušování rodičovských
povinnost nebo zneužívání rodičovských práv. Jsme státním orgánem a naše služby jsou
bezplatné pro všechny.
Konkrétně se může jednat například o:
˗ zanedbávání péče o děti ze strany rodičů nebo osob, které děti vychovávají,
˗ situaci, kdy dítě zůstane opuštěné,
˗ podezření na nevhodné či nepřiměřené trestání ze strany rodičů nebo osob, které
dítě vychovávají,
˗ ohrožení řádné výchovy, příznivého vývoje nebo života dítěte,
˗ spáchání trestného činu na dítěti,
˗ závadového chování dítěte.
Každé oznámení či upozornění je sociální pracovník povinen prověřit a prošetřit. Vždy je
povinen zachovat anonymitu oznamovatele.

Terénní sociální pracovníci - péče o rodinu a děti:














vedou evidenci dětí,
poskytují poradenství v sociálně-právní ochraně dětem i rodičům při řešení jejich
rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací,
řeší problematiku rodin (úplných i neúplných), snaží se o sanaci rodinného prostředí
a ochranu oprávněných zájmů dětí,
poskytují pomoc dítěti, které požádá o pomoc, i bez vědomí rodičů,
zprostředkovávají péči odborných poradenských a zdravotnických pracovišť,
zastupují děti před soudy, na policii, u notáře a ostatními institucemi,
chrání zájem nezletilých dětí,
spolupracují se školami, školskými zařízeními, policií, lékaři a zdravotnickými zařízeními,
úřady, odbornými poradenskými zařízeními, mediátory aj.,
pravidelně navštěvují děti umístěné v ústavních zařízeních a děti, které jsou svěřeny do
péče jiných fyzických osob,
provádí sociální šetření v rodinách,
pořádají případové konference,
průběžně vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny,
zpracovávají individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně aktualizuje, aj.

Pracovníci řešící problematiku domácího násilí, týraných, zneužívaných
a zanedbávaných dětí:








řeší problematiku týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a problematiku domácího násilí
v rodinách s nezletilými dětmi,
poskytují pomoc dítěti, které požádá o pomoc i bez vědomí rodičů,
činí opatření k omezování nepříznivých vlivů na děti,
spolupracují se školami, školskými zařízeními, policií, lékaři a zdravotnickými zařízeními,
intervenčními centry, úřady, odbornými poradenskými zařízeními aj.,
průběžně vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny,
zastupují děti před soudy, na policii, a ostatními institucemi,
zpracovávají individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně aktualizuje, aj.

Pracovníci náhradní rodinné péče (NRP):







zajištují všechny činnosti náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručenská
péče a pěstounská péče na přechodnou dobu),
vyhledávají osoby vhodné stát se náhradními rodiči, pěstouny,
přijímají žádosti zájemců o NRP, zajišťují potřebnou dokumentaci ke zprostředkování
NRP, podávají informace o procesu zařazení žadatelů do evidence osob vhodných
vykonávat NRP a poskytují odbornou poradenskou činnost,
jsou nápomocni při zpracováním žádosti a návrhů o NRP,
vedou evidenci žadatelů o NRP a spolupracují s příslušnými obecními úřady žadatelů
a Krajským úřadem Ústeckého kraje,
pracují s dětmi, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí, se žadateli
o NRP a zpracovávají spisovou dokumentaci k nahlášení dětí, kterým, je třeba zajistit
NRP,




sledují vývoj dětí umístěných v náhradních rodinách, spolupracují s náhradními rodiči
a ostatními příbuznými,
průběžně vyhodnocují situaci dítěte a zpracovávají individuální plán ochrany dítěte, který
pravidelně aktualizují, aj.

Pracovníci vykonávající dohody o výkonu pěstounské péče:








s pečujícími osobami uzavírají dohody o výkonu pěstounské péče,
zajišťují jejich doprovázení a vzdělávání,
zprostředkovávají psychologickou, terapeutickou nebo jinou odbornou pomoc jak pro
pečující osoby, tak pro děti,
na základě uzavřené dohody pomáhají zprostředkovat trvalou nebo dočasnou pomoc při
osobní péči o svěřené dítě,
s ohledem na věk a potřeby dítěte svěřeného do pěstounské nebo poručenské péče
nabízí a pomáhají zprostředkovat celodenní péči o dítě,
v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte pomáhají při realizaci kontaktu rodičů
s dítětem svěřeným do pěstounské péče,
spolupracují s pracovníky NRP, terénními sociální pracovníky oddělení, neziskovými
organizacemi, lékaři a dalšími odborníky a subjekty.

Kurátoři pro děti a mládež:














pracují s nezletilými dětmi a mladistvými vyžadující zvýšenou pozornost, kteří se dopustili
protiprávního jednání, a jejich rodinami,
poskytují sociálně-právní poradenství dětem i rodičům při řešení jejich rodinných,
osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací, výchovných problémů dětí
aj.,
provádí opatření směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo
opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte, zprostředkování
péče odborných poradenských a zdravotnických pracovišť,
podávají zprávy orgánům činným v trestním řízení, soudům, okresnímu státnímu
zastupitelství o nezletilých a mladistvých, kteří se dopustili činu jinak trestného,
provinění,
spolupracují s probační a mediační službou,
účastní se úkonů v přípravném řízení a jednání před soudem pro mládež v trestních
věcech nezletilých a mladistvých,
účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému,
podávají návrhy k soudu, např. na nařízení ústavní nebo ochranné výchovy a zastupují
dětí v těchto řízeních, i na jejich zrušení,
zastupují děti před soudy, na policii,
spolupracují se zařízeními pro výkon vazby a trestu odnětí svobody, se školskými
zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, úřady, školami, zdravotnickými
zařízeními, úřady práce, probační a mediační službou, a dalšími subjekty,
pořádají případové konference,
zpracovávají vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny,
zpracovávají individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně aktualizuje, aj.

