
Co můžeme, v čem pomůžeme, co byste měli vědět  

 

Oblast péče o rodinu a děti  

    
 
Nabízíme pomoc v situacích spojených s rozpadem rodiny, úpravou práv a povinností rodičů 
k nezletilým dětem.  

Rodiče pamatujte na to, že úkolem orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako kolizního opatrovníka 
dítěte je hájit zájmy nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních jednáních v jeho prospěch. 
Opatrovník není v pozici, která by předpokládala obhajobu zájmů otce či matky dětí, jeho 
úkolem není určovat, který z rodičů má ve sporu o děti pravdu, či kdo je vinen. Je v prvé řadě na 
rodičích, aby se v otázkách péče a výchovy v zájmu svých dětí dohodli. Schopnost Vás jako 
rodičů spolu komunikovat, kooperovat ve věcech týkajících se dětí, a respektovat jeden 
druhého jako rodiče, je nedílnou součástí Vaší rodičovské odpovědnosti. 

 

Na jaké situace se naši specialisté zaměřují? 

 Pracovníci pomáhají zejména při řešení životních situací spojených s rozpadem rodiny a 
úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, při řešení situací dětí narozených 
mimo manželství včetně pomoci jejich matkám, při řešení situací souvisejících s určením 
vyživovací povinnosti včetně neplnění vyživovací povinnosti ze strany povinného, při 
řešení situací nedostatečné péče o děti.  

 Pracovníci také pomáhají při řešení konfliktních vztahů mezi rodiči včetně domácího násilí, 
které nepříznivě působí na vývoj dětí.  

 Pracovníci pomáhají sanovat rodinu, usilují nejdříve o posílení možností rodiny včetně 
posilování rodičovských kompetencí v zájmu dětí a až při případném neúspěchu hledají 
náhradní řešení pro děti, např. formou umístění do pěstounské péče se zachováním 
kontaktů s biologickou rodinou a pokud možno i s perspektivou návratu dítěte do 
biologické rodiny. 

 Sociální pracovnice se zaměřují na situace, ve kterých je péče rodičů či jiných osob 
odpovědných za výchovu dítěte nevyhovující či ohrožující na životě, zdraví nebo příznivém 
vývoji. Jedná se o situace, kdy jsou děti nadměrně trestané, ponižované, opakovaně 
bité. Dále pak může jít o jakékoliv formy zneužívání (k pracovní činnosti, k trestné 
činnosti, sexuální zneužívání). Pozornost je věnována situacím, kdy je péče o děti zásadně 
nedostatečná (zanedbávání péče) a děti jsou tak vystaveny různým nebezpečím 
např. děti jsou ponechány bez náležitého dozoru s ohledem na jejich věk (sleduje se i doba 
ponechání bez dozoru, noční hodiny apod.), děti jsou nedostatečně vyživovány, je 
zanedbávána jejich zdravotní péče, jsou omezovány v pohybu a v jejich potřebném rozvoji. 


