Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Kolín

Adresa
Karlovo náměstí 45; 280 12 Kolín I
budova B, 3. patro

Pracovní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 13:30

Úřední hodiny
8:00 – 17:00
----8:00 – 17:00
---------

V neodkladných záležitostech se na nás můžete obrátit mimo úřední hodiny.

Sociálně-právní ochrana představuje zajištění práva dítěte na život, jeho příznivý
vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení,
svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje také ochranu dítěte před
jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo
vykořisťováním.
Ochrana dítěte a zajišťování jeho práv se promítá do právních předpisů v oblasti
rodinně-právní, sociální, školské, zdravotní, daňové, občanskoprávní, trestní a do
mnoha mezinárodních dokumentů, především do Deklarace práv dítěte a Úmluvy o
právech dítěte. Dítě tak ve smyslu těchto dokumentů potřebuje pro svou tělesnou a
duševní nezralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před
narozením a po něm. Význam sociálně-právní ochrany je vymezen v §1 zákona č.
359/199 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně
jako:





ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
ochrana 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,

přičemž zdůrazňuje, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též
upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na nezletilé děti,
 jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské
zodpovědnosti,
 které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba
neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 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 než patnáct 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 nebo
právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou
důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že
nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Na Městském úřadě Kolín je Oddělení sociálně-právní ochrany součástí Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. V rámci činnosti oddělení zajišťují specializovaní
pracovníci sociálně-právní ochranu dětí a poradenství ve třech základních oblastech,
a to:
 Péče o rodinu a děti
 Náhradní rodinná péče
 Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost – kurátorky pro mládež

V oblasti péče o rodinu řeší pracovníci zejména:
 zastupování dětí, které nemohou zastoupit jejich rodiče např. v případech, kdy
by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi dětmi a jejich rodiči nebo mezi dětmi týchž
rodičů ustanovuje soud dítěti tzv. "kolizního opatrovníka", který bude dítě v
řízení nebo při jednotlivém právním úkonu zastupovat
 problematiku dětí z neúplných rodin
 nedostatečnou péči o děti
 problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných
 další sociální pomoc a poradenství dětem a jejich rodičům
V oblasti náhradní rodinné péče pracovníci zejména:
 ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče:
- vyhledávají děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče
včetně pěstounské na přechodnou dobu,
- vyhledávají osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny
včetně pěstounů na přechodnou dobu,
- přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny
a pěstouny na přechodnou dobu,
- přijímají písemný souhlas rodičů k osvojení jejich dětí
 zajišťují uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich
dodržování,
 poskytují poradenskou pomoc
 sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob
 vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v
zájmu dítěte a jeho zastoupení v době, kdy mu soudem není ustanoven
poručník nebo pokud se ustanovený poručník neujme své funkce.

Kurátoři pro mládež řeší zejména:




problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného
problematiku mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se
dopustili přestupku
problematiku dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování závažného
charakteru

V rámci výkonu sociálně-právní ochrany je OSPOD povinen zachovávat mlčenlivost
o skutečnostech, se kterými se v rámci své činnosti seznámí.
Další činnosti vykonávané OSPOD
 pořádání případové konference při řešení konkrétních situací ohrožených dětí
a rodin,
 navštěvování dětí a rodin a zjišťování v místě bydliště, ve školských zařízeních
nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují, v jakých
sociálních podmínkách dítě žije a jaké má chování.
 sledování dodržování práv dítěte ve zdravotnických a školských zařízeních pro
výkon ústavní výchovy a v zařízeních sociální péče, kde je dítě dočasně
umístěno,
 přijímání a prověřování informací souvisejících s podezřením z ohrožení
zdravého vývoje dítěte,
 vykonává funkci kolizního opatrovníka dětem, které zastupuje u soudních
řízení,
 spolupracuje v zájmu dětí se školskými a zdravotnickými zařízeními, se
zařízeními pro výkon ústavní výchovy, se soudy, odbornými zařízeními,
poskytovateli sociálních služeb, probační a mediační službou, úřady práce,
neziskovými a dalšími organizacemi,
 vykonává další činnosti související s agendou sociálně-právní ochrany dětí,
tak jak ukládá zákon o sociálně-právní ochraně dětí a další právní předpisy.

Tento materiál vznikl v rámci projektu „Rozvoj sociálně-právní ochrany na Kolínsku“ reg. č.
CZ.1.04/3.1.03/C2.00003, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

