Funkce kurátora pro děti a mládež
•
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zabývá se dětmi a mladistvými s poruchami chování či trestnou činností
dle § 6 odst. l , písm. c,d) zákona 359/1999 Sb. zaměřuje sociálně právní
ochranu zejména na děti:
písm.c) které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající v tom, že:
- zanedbávají školní docházku,
- nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy
- požívají alkohol nebo návykové látky
- živí se prostitucí
- spáchaly trestný čin nebo
- jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným
činem
písm.d) děti, které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných
fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
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vede administrativu, která se týká dětí a mladistvých, se kterými pracuje
na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává
kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily
trestného činu
K tomu v souladu se z. č. 359/1999 Sb. využívá individuálních pohovorů, šetření
poměrů v rodině, informací obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských
a zdravotnických zařízení, zaměstnavatele, apod.
provádí sociální šetření, kontrolní činnost
zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslech, konfrontace , seznámení
a výsledky vyšetřování ...). Zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání
v trestních věcech mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem,
včetně opravných prostředků
poskytuje sociálně právní, výchovné, případně psychologické porady dětem
i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních
krizových situací. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských
a zdravotnických pracovišť a jiných zařízení.
dle zákona o rodině podává podněty na výchovná opatření u obtížně
vychovatelných dětí a mladistvých a sleduje jejich účinnost
podává podněty soudu na zahájení řízení o předběžném opatření podle
§ 76, § 76a o.s.ř.,
podílí se na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy do příslušných zařízení
(zajištění dokladů, místa, doprovodu dítěte) ve spolupráci se soudem
navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni v ústavních zařízeních
a věznicích
spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách obtížně vychovatelných
nezletilých a mladistvých, u kterých je vykonávána ústavní výchova
nebo ochranná výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny
analyzuje situaci v oblasti patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje
preventivní opatření
pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní výchovy
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nebo ochranné výchovy a mladistvých propuštěných z výkonu trestu odnětí
svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti
zastupuje děti s poruchami chování v řízení o ústavní výchově a zúčastňuje
se trestního řízení proti mladistvým
účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu
se zákonem o přestupcích
spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody,
se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje
s orgány obcí, školami, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými
sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační
a mediační službou atd.

