
 

Sociálně-právní ochrana dětí 

odboru sociální péče Magistrátu města Liberec 

 

 

Kontaktní adresa 

Magistrát města Liberec 

odbor sociální péče 

oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

oddělení kurátorské činnosti 

1.máje 108/48, Liberec 3 

Úřední hodiny 

Pondělí a středa 8:00 – 17:00 

Úterý a čtvrtek 8:00 – 16:00 

Pátek 8:00 – 14:00 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí se nachází v 3. patře budovy Magistrátu 

Oddělení kurátorské činnosti se nachází v 1. patře budovy Magistrátu 

 

 
Sociálně-právní ochrana dětí odboru sociální péče Magistrátu města Liberec je zajišťována pro 
město Liberec, a obce v jeho správním obvodu: Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, 
Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, 
Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, 
Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, 
Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava. 
 
 

 

 

 

PŘEDNÍM HLEDISKEM SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ JE ZÁJEM A 

BLAHO DÍTĚTE! 

 

 



 Sociálně-právní ochrana dětí je především: 

  ochrana práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu   

  ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku   

  působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny    

  zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně 

vychováváno ve vlastní rodině 

 
Odbor sociální péče na svém oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení kurátorské činnosti vykonává 
činnost, která se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
S činností souvisejí i další právní předpisy, jako občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže (č. 218/2003 Sb.). 
 

Péče o rodinu a děti 

 

Sociální pracovníci řeší zejména: 

  zastupování dětí, které nemohou zastoupit jejich rodiče např. v případech, kdy by mohlo dojít ke 

střetu zájmů mezi dětmi a jejich rodiči nebo mezi dětmi týchž rodičů; problematiku veřejného 

poručníka dětem 

  poradenství a preventivní působení na rodinu a další sociální pomoc dětem a jejich rodičům 

  vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné osoby, výkon ústavní a ochranné výchovy 

  nedostatečnou péči o děti, problematiku dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných 

 

Náhradní rodinná péče 

 

Ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče sociální pracovníci: 

  vyhledávají osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny včetně pěstounů na přechodnou 

dobu 

  přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou 

dobu 

  zajišťují uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a sledují jejich dodržování 

  poskytují poradenskou pomoc 

 

Kurátoři pro děti a mládež 

 

Sociální pracovníci řeší zejména: 

  problematiku nezletilých dětí, které se dopustily činu jinak trestného 

  problematiku mladistvých, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se dopustili přestupku 

  problematiku dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování závažného charakteru 

 

Všichni sociální pracovníci podporují rodiče v jejich rodičovských kompetencích a v rodičovské 
odpovědnosti. Ta zahrnuje péči o dítě, tedy o jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, ochranu 
dítěte, udržování osobního styku s dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělání, určení místa jeho bydliště, 
zastupování dítěte a spravování jeho jmění. Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká, 
jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.  
 
-----------------------------------------------  

Více informací naleznete na webových stránkách statutárního města Liberec:  https://www.liberec.cz/osp/ 

 

https://www.liberec.cz/osp/

