SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
Prioritou náplně práce orgánu sociálně-právní ochrany je pomáhat ohroženým dětem. Při
této činnosti jsou také podporováni jejich rodiče/osvojitelé/pěstouni, se kterými se společně
ocitly ve složitých životních situacích.
Sociálně-právní ochranou dětí se tedy rozumí:
- 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.
Zaměřuje se na děti, jejichž rodiče nebo osoby, kterým byly svěřeny do výchovy, řádně si
neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, ale také na děti, na kterých byl
spáchán trestný čin nebo se dopouští opakovaných útěků. Každý je oprávněn upozornit
orgán sociálně právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z
rodičovské odpovědnosti. O pomoc má právo požádat i samotné dítě.
Ze zákona je sociálně právní ochrana poskytována každému dítěti - nezletilé osobě, která
nenabyla plné svéprávnosti (zpravidla do 18 roku) pobývající na území ČR a je ohrožena.
Městský úřad v Chropyni vykonává sociálně-právní ochranu pro město Chropyně, místní část
Plešovec a dále pro obce Kyselovice, Záříčí a Žalkovice. V budově Městského úřadu
v Chropyni poskytována na odboru sociálních věcí. O každém zjištění je informován Městský
úřad Kroměříž, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně právní ochrany.
Pracovní doba zaměstnanců městského úřadu je stanovena Vnitřní směrnicí č. 08/2014/TAJ
– Pracovní řád Městského úřadu v Chropyni. Personální zabezpečení výkonu sociálněprávní ochrany dětí je uvedena ve Vnitřní směrnici č.8/2016 – Organizační řád Městského
úřadu v Chropyni, který řeší např. i vyřizování petic, stížností, oznámení podnětů, BOZP.

Důležitá telefonní čísla:
-

112 tísňová linka

-

155 záchranná zdravotnická služba

-

158 Policie ČR. Policie ČR po vyhodnocení situace, kontaktuje pracovníka sociálněprávní ochrany dětí Městského úřadu Kroměříž, který má pro tyto případy tzv.
pohotovost.

