
Informace pro rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu a širokou veřejnost 
 

Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu  

a vhodné podmínky pro to, aby mohly  

své dětství prožívat šťastně, spokojeně  

a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím. 

Sociálně – právní ochrana  se poskytuje všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv 
diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo 
jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu.  Sociálně-právní 
ochrana se poskytuje všem nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly 
dříve.  

Činnost sociálně – právní ochrany dětí lze rozdělit na tři základní oblasti:  

1. Agenda náhradní rodinné péče řeší zejména:  
- osvojení  
- pěstounskou péči 
- pěstounskou péči na přechodnou dobu  
- kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou 

 
2. Agenda sociální kurately (kurátoři pro děti a mládež) se zaměřuje zejména:  

 
- na výchovné problémy dětí převážně v domácím, školním prostředí, či na 

veřejnosti 
- na záškoláctví 
- na trestnou činnost dětí  
- na zneužívání návykových látek dětmi 
- na útěky dětí z domova 

 
3. Agenda terénní sociální práce řeší zejména:  

 
- kolizní opatrovnictví (svěření dítěte do péče, úpravu styku rodiče s dítětem, 

určení či popření otcovství, zbavení či omezení rodičovské odpovědnosti 
atd.) 

- trestnou činnost páchanou na dětech a mládeži – děti týrané, zneužívané a 
zanedbávané 

- špatnou péči rodičů o nezl. děti.  

Pokud potřebujete pomoci zejména ve výše uvedených situacích týkajících se 
nezletilých dětí, můžete se obracet na pracovníky sociálně – právní ochrany dětí. 
Kanceláře pracovníků sociálně  - právní ochrany dětí se nacházejí v přízemí budovy 
po pravé straně.  Výkon sociálně-právní ochrany dětí zajišťují pracovníci sociálního 
odboru, sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Bohumíně, ul. Masarykova 
čp.158.Na webových stánkách úřadu http://www.mestobohumin.cz/cz/radnice/odbory-
a-organizacni-struktura/1055-odbor-socialni.html a na nástěnkách na chodbě úřadu je 
zveřejněn jmenný seznam zaměstnanců odboru včetně telefonických a emailových 
kontaktů, označení budovy  a čísla kanceláře a také členění správního obvodu dle 
konkrétních pracovníků.    


