Máte potíže ve výchově nezletilého dítěte?
Základní informace
Součástí sociálně-právní ochrany dětí je i sociální kuratela pro děti a mládež. Zaměřuje se zejména na děti, které
vedou zahálčivý způsob života, zanedbávají školní docházku, zneužívají návykové látky, porušují právní normy či
obecná pravidla občanského soužití, utíkají z domova, živí se prostitucí aj.
Každý, kdo má potíže ve výchově dítěte, se může obrátit na kurátorku pro děti a mládež zdejšího úseku sociálněprávní ochrany dětí.
Kdo je oprávněn jednat?
 Každý, kdo má potíže ve výchově dítěte, se může obrátit na kurátorku pro děti a mládež úseku sociálněprávní ochrany dětí,
 dle § 7 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je
každý občan oprávněn upozornit na závadné chování dítěte jeho rodiče,
 dle § 7 odst. 2 citovaného zákona je každý oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí mj. i
na to, že dítě vede zahálčivý nebo nemravný život.
Kde tuto situaci řešit?
S kurátorkou pro děti a mládež úseku sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu
městské části Praha 22. Místně příslušným k řešení situace je orgán sociálně-právní ochrany dětí podle místa
trvalého pobytu dítěte, případně i dle místa faktického pobytu dítěte.
Jak zahájit řešení situace?
Kontaktovat kurátorku pro děti a mládež zdejšího úseku sociálně-právní ochrany dětí.
Jaký bude postup při řešení situace?
Kurátorka pro děti a mládež spolu s Vámi posoudí situaci dítěte a rodiny a podle individuálních potřeb zvolí
postup pro její další řešení. Může se jednat o pohovor s nezletilým, trvalejší spolupráci s dítětem a rodinou,
dohled, zprostředkování různé odborné pomoci pro dítě a rodinu dle řešené problematiky aj.
Poznámka
Pro podrobnější informace doporučujeme texty na webu MČ Praha 22 věnované činnosti úseku sociálně-právní
ochrany dětí, které pro Vás zpracovaly pracovnice úseku. Tyto texty naleznete na:
http://www.praha22.cz/urad/organizacni-struktura/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/useksocialne-pravni-ochrany-deti.
Související texty:
 Základní právní předpisy upravující výkon SPOD,
 Sociální kuratela pro děti a mládež,
 Některé pojmy sociální kurately pro děti a mládež.

