SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
V CHOMUTOVĚ
Péče o děti, které vyžadují
zvýšenou pozornost
Sociální kuratela pro děti
a mládež

Kdo je kurátor pro děti a mládež?
Kurátor pro děti a mládež je odborný specializovaný pracovník na
oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Svým působením se snaží metodami sociální práce činit opatření
proti vzniku a šíření sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Na které děti se zaměřuje?
Zaměřuje se zejména na děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný
život tím, že:
•

zanedbávají povinnou školní docházku

•

požívají alkohol nebo návykové látky

•

jsou ohroženy závislostí

•

živí se prostitucí

•

páchají trestnou nebo přestupkovou činnost

•

opakovaně se dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob
odpovědných za výchovu

•

nevhodně se chovají v rodině, ve škole (šikana, agresivita, apod.)

Jaká je činnost kurátora pro děti a mládež?
•

poskytuje poradenství dětem při překonávání nepříznivých
sociálních podmínek a výchovných vlivů s cílem umožnit jim
začlenění do společnosti

•

provádí opatření směřující k odstranění, zmírnění, zamezení,
prohlubování anebo opakovaní poruch psychického,
fyzického a sociálního vývoje dítěte

Kurátor pro děti a mládež při své činnosti:
•

pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě

•

poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při
výchově a vzdělávání dítěte

•

je v osobním styku s dítětem, jeho rodiči nebo osobami
odpovědnými za jeho výchovu

•

provádí výchovné pohovory

•

zaměřuje svoji pozornost na děti, které vyhledávají kontakty
s osobami nebo skupinami osob požívajícími alkohol, návykové
látky nebo páchajícími trestnou činnost

•

sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí

•

poskytuje informace a kontakty na možné zájmové činnosti pro
využití volného času dle zájmů dětí a jejich možností

•

působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí

•

pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést
k závadovému jednání

•

zaměřuje svoji pozornost na využívání volného času dětí

•

pracuje s dětmi rovněž v jejich přirozeném prostředí

•

spolupracuje se školami, školskými zařízeními, policií ČR, pověřenými
osobami, zájmovými sdruženími, úřady práce, soudy, státními
zastupitelstvími, věznicemi, probační a mediační službou aj.

•

účastní se přestupkových a trestních řízení vedených proti
mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let

•

navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou
ochrannou výchovou, mladistvé ve výkonu vazby nebo trestu
odnětí svobody a rodiče těchto dětí

•

poskytuje poradenství rodičům, jejichž dítě bylo umístěno do
školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo
do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

•

poskytuje poradenství dětem po propuštění z ochranné nebo
ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

Vysvětlení některých pojmů
•

Trestní odpovědnost nastává dnem následujícím po dni
patnáctých narozenin

•

Dítětem mladším patnácti let je ten, kdo době spáchání činu
jinak trestného nedovršil patnáctý rok věku

•

Mladistvý je ten, kdo v době spáchání provinění dovršil patnáctý
rok a nepřekročil osmnáctý rok svého věku

•

Čin jinak trestný je trestný čin spáchaný dítětem mladším
patnácti let

•

Provinění je trestný čin spáchaný mladistvým

Kontakty:
Magistrát města Chomutova
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
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