Správní
obvod
ORP

Obec Albrechtice nad Orlicí
Obec Bolehošť
Město Borohrádek
Obec Borovnice
Městys Častolovice
Obec Čermná nad Orlicí
Obec Čestice
Městys Doudleby nad Orlicí
Obec Hřibiny - Ledská
Obec Chleny
Město Kostelec nad Orlicí
Obec Kostelecké Horky
Obec Krchleby
Obec Lípa nad Orlicí
Obec Nová Ves
Obec Olešnice
Obec Svídnice
Obec Tutleky
Město Týniště nad Orlicí
Obec Vrbice
Obec Zdelov
Obec Žďár nad Orlicí

KDE NÁS
NAJDETE

Městský úřad Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Telefon (spojovatelka)
+420 494 337 111
Identifikátor datové schránky
aj5bhbi
Oficiální e-mail
podatelna@muko.cz
Adresa elektronické podatelny
epodatelna@muko.cz

I N F O R MAČ N Í
L E TÁ K

SPOD
KOSTELEC

Úřední hodiny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

08:00 – 17:00
08:00 – 15:00
08:00 – 17:00
08:00 – 15:00
08:00 – 13:00

www.kostelecno.cz

NAD ORLICÍ

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociální kuratela dětí a mládeže

Náhradní rodinná péče

Na území Kostelecka zajišťuje ochranu práv
a oprávněných zájmů dítěte. Předním hlediskem je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství
a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Kromě sociální péče
jsou nedílnou součástí oddělení kuratela pro děti
a mládež a náhradní rodinná péče.

Kurátoři pro děti a mládež provádí opatření
směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení
prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.

Pracovníci náhradní rodinné péče zprostředkovávají osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou
péči na přechodnou dobu a poručenskou péči
a vyhledávají osoby vhodné stát se náhradními
rodiči.

Na sociálně-právní ochranu dětí se může obracet
každý, kdo má například:

●

●
●

●
●

podezření z týrání dítěte, nevhodného chování vůči dítěti nebo jeho šikanování
kdo žádá úpravu rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinnosti, kdo má podezření z ohrožení řádné výchovy, nebo spáchání
trestného činu na dítěti
sociálně-právní ochrana dětí pomáhá také při
řešení konﬂiktů v rodině, domácím násilí atd.
každé oznámení je sociálním pracovníkem
prošetřeno a prověřeno. Při výkonu své
funkce sociální pracovníci úzce spolupracují
s policií, školami, lékaři, poradnami atd. Také
pravidelně navštěvují děti umístěné v ústavních zařízeních, podávají návrhy k soudu
na nařízení předběžného opatření, nařízení ústavní výchovy a zastupují děti v řízení
u soudu jako kolizní opatrovníci
kontaktní osoba

●

●

●

●

zaměřují pozornost na trávení volného času
dětí, věnují pozornost dětem z rodin s nízkou
sociální úrovní
pracují s dětmi, které se dopustily protiprávního jednání, pomáhají při řešení výchovných
problémů rodinných i osobních, zprostředkovávají pomoc odborných poradenských
zařízení
zajišťují poměry dětí v trestním řízení, zúčastňují se úkonů v přípravném trestním
řízení a jednání před soudem pro mládež,
účastní se také přestupkového řízení v souvislosti s mladistvým
podávají návrhy soudu na nařízení předběžného opatření, nařízení ústavní nebo
ochranné výchovy a zároveň zastupují děti
při těchto jednáních u soudu
spolupracují také se zařízeními pro výkon
vazby a výkon trestu odnětí svobody

kontaktní osoba

●

●

●

●

●

●

vyhledávají děti, kterým je třeba zajistit péči
v náhradním rodinném prostředí formou
osvojení nebo pěstounské péče
přijímají žádosti zájemců o náhradní rodinnou péči a zajišťují kompletní dokumentaci
k zprostředkování náhradní rodinné péče
spolupracují s příslušnými obecními úřady
a spolupracují s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
vedou evidenci žadatelů o náhradní rodinnou péči a pravidelně navštěvují děti
umístěné v náhradní rodině, spolupracují
s pěstouny i biologickými rodiči
s pěstounskými rodinami uzavírají dohody
o výkonu pěstounské péče, zajišťují vzdělávání pro pěstouny
zastupují děti jako kolizní opatrovníci před
soudy a policií

kontaktní osoba

