Městský úřad Domažlice
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Hlavní principy poskytování sociálně
právní ochrany dětí

AGENDY V OBLASTI SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ:
Sociálně právní ochrana dětí (SPOD)



Sociálně právní ochrana dětí

SPOD je poskytována všem nezletilým
dětem mladším 18 let, bez rozdílu (bez
diskriminace rasy, barvy pleti, pohlaví,
jazyka, náboženství apod.)



SPOD je poskytována bezplatně



SPOD se zaměřuje na ochranu dětí
před tělesným nebo duševním násilím, na
ochranu zdravého vývoje dětí z hlediska
fyzického, psychického a mravního





SPOD je poskytována vždy s ohledem
na nejlepší zájem, prospěch a blaho
dítěte, ochranu rodičovství a rodiny a
právo dítěte na péči a výchovu rodičů
SPOD se zaměřuje především na:


principem SPOD je sanace rodiny
(metoda preventivní práce s rodinou v
případech ohrožení vývoje dítěte)
SPOD řeší všechny oblasti života dítěte
– sociální, zdravotní, trestně-právní a
rodině-právní

Adresa: U Nemocnice 579

řešení krizových situací rodiny
o

rozpad rodiny

o

rozvod rodičů

o

úmrtí rodiče

o

finanční krize

o

problémy s otcovstvím

o

problémy v kontaktu rodiče

344 20 DOMAŽLICE

se svým dítětem, aj.

Web: www.domazlice.eu
Telefon: 379 719 287
379 719 292
379 719 291
379 719 281

Pracovní doba: pondělí 7.30 - 17.00
úterý
7.00 - 14.00
středa
7.30 - 17.00
čtvrtek 7.00 - 14.00
pátek
ZAVŘENO

Co sociálně právní ochrana dětí
NEŘEŠÍ?


péči o již zletilé osoby, tj. osoby starší 18
– ti let



bez rozhodnutí soudu nepřebírá práva
a povinnosti plynoucí z rodičovské
odpovědnosti



rodiče nezastupuje v soudním řízení



nesupluje rodiče při výchově jejich dětí



řešení krizových situací ve věci
o

ubližování, týrání, zneužívaní,
zanedbávání dítěte, ať už jeho
příbuzným nebo cizí osobou

Náhradní rodinná péče


SPOD se zaměřuje na děti, které
nemohou z různých důvodů vyrůstat ve
vlastní rodině a snaží se jim najít rodinu
náhradní



SPOD pomáhá řešit situace ve věci
svěření dítěte do péče jiné osoby



SPOD pomáhá řešit situace ve věci
svěření dítěte do pěstounské péče



SPOD pomáhá řešit situace ve věci
svěření dítěte do osvojení



SPOD pomáhá řešit situace ve věci
poručnictví

Můžete nás kontaktovat v pracovní době:
379 719 291, 379 719 298

Kurátor pro děti a mládež
 SPOD pomáhá řešit výchovné
problémy dítěte – záškoláctví, útěky
z domova, páchaní trestné činnosti,
zneužívaní návykových látek, užívání
alkoholu, nerespektování rodičů a
jiných osob odpovědných za výchovu
Můžete nás kontaktovat v pracovní době:

Domníváte se, že dítě ve Vašem okolí je
ohroženo?
Můžete nás kontaktovat v pracovní době:
379 719 287, 293, 295 286, 282

379 719 292, 379 719 284
Nevíte si rady v některé z uvedených oblastí?

Vyslechneme Vás, budeme s Vámi hledat
řešení, doporučíme Vám další odborníky.

