Kurátor pro děti a mládež
Jaroslava Popiolková, DiS., tel. 494337212, mob. 725568015

se řídí zejména zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2003
Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), vše ve
znění pozdějších předpisů.
Kurátor pro mládež je specializovaný pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jehož činnost
spočívá především v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení
prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.
Zabývá se dětmi a mladistvými obtížně vychovatelnými, mladistvými pachateli trestné činnosti i jejich
rodinami. Vykonává sociálně-právní poradenství, sociální práci s problémovými rodinami, skupinami
nebo jednotlivci, zajišťuje sociální prevenci.
Ve své činnosti se zaměřuje na sledování vývoje dětí a mladistvých se závažnými výchovnými
problémy (záškoláctví, útěky z domova, zneužívání drog apod.).
V rámci trestního řízení vedeného proti mladistvému spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení,
zúčastňuje se soudního jednání, výslechů a ostatních úkonů v trestním řízení. Orgánům činným
v trestním řízení poskytuje komplexní zprávu o poměrech mladistvého.
Navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni v ústavních zařízeních a věznicích a plní úkoly při
spolupráci s věznicemi a ústavy. Podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy v příslušných
zařízeních, sleduje dodržování práv dítěte v ústavních zařízeních, ve výkonu vazby nebo ve výkonu
odnětí svobody. Spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných nezletilých a
mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova, s cílem umožnit jejich návrat
do rodiny.
Kurátor pro mládež je oprávněn podávat soudu podněty a návrhy týkající se uložení výchovného
opatření, nařízení či zrušení ústavní výchovy, vydání předběžného opatření apod. Rovněž může
podávat podněty k trestnímu stíhání na policii z důvodu podezření na ohrožování výchovy dítěte.
Spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro
výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, zdravotnickými a školskými
zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační a
mediační službou apod.

