
CO KURÁTOR DĚLÁ?
Kromě individuálního pohovoru v kanceláři
kurátora, si s Tebou může kurátor přijít
popovídat do školy či jiného zařízení. Dále může
kurátor chtít:

[ promluvit si s tvými rodiči o tom, jak
se k sobě doma chováte, jestli máš nějaké
povinnosti a mimoškolní aktivity aj.

[ zprávu ze školy o tom jaké máš známky, jak
se chováš ke spolužákům

[ zprávu od lékaře a jiného odborníka,
například ke zjištění, jestli se s něčím léčíš,
k někomu pravidelně docházíš

Kurátor nabídne Tobě a rodičůmmožnosti jak
můžete situaci řešit, aby Vám vznikla co
nejmenší újma. Snaží se, aby byla opatření pro
Tebe přijatelná, aby sis svou chybu uvědomil
a neopakoval ji a aby ses zase mohl vrátit
do normálního života.

S kurátorem se také můžeš setkat na výchovné
komisi ve škole.

Kurátor děti rovněž doprovází v průběhu
přestupkového či trestního řízení. Účastní
se například výslechu na policii, je přítomen
soudnímu jednání. To znamená, že pokud už
nějaké protiprávní jednání spácháš, bude
kurátor dohlížet na to, aby se s tebou jednalo
s ohledem na Tvůj věk a nebyl na Tebe vyvíjen
nepřiměřený tlak.

KDO JE KURÁTOR?
Kurátor se zpravidla zaměřuje na mladé lidi
a děti, tedy všechny, kteří ještě neměli 18 let,
a kteří chodí za školu, místo do školy, zkouší
kouřit nebo pít alkohol, začali užívat marihuanu,
pervitin nebo jiné návykové látky, porušují
zákony ať již drobnými přestupky nebo
i závažnější trestnou činností.

Kurátoři pracují na Oddělení sociálně právní
ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), které je součástí
Městského úřadu v Jeseníku.

pro děti a mládež

KURÁTOR

I Ty můžeš mít s něčím problémy, ale třeba jsi
bezradný a nevíš, jak to řešit.

Ty sám se můžeš obrátit na kurátora
i bez dospělého doprovodu.

Neznamená to však, že budete mít spolu
tajemství a tím se to vyřeší. Kurátor se naopak
pokusí najít co nejlepší řešení pro Tebe. Při tom
musí spolupracovat i s rodiči, školou, Policií ČR,
Probační a mediační službou a dalšími
institucemi, ale Ty budeš o všem vědět, budeš
informovaný.

KDE HLEDAT POMOC, RADU,
INFORMACE?
Nenech si ubližovat, ani se navádět
ke špatnostem, které nechceš dělat, například
ke krádeži, záškoláctví, pití alkoholu aj.

Neboj se požádat o pomoc, když se Ti děje něco,
co Ti vadí.

Neboj se mluvit o svých problémech. Můžeš to
říci rodičům, ve škole, kurátorovi, zkrátka
někomu, komu můžeš věřit.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO
ÚŘADU JESENÍK
Karla Čapka 1147/10, Jeseník
(PENTAGON, IPOS, budova na kopci naproti
autobusového nádraží, 4. patro)

Další informace získáš u kurátorů
Bc. Kateřina Všetečková, tel. +420 584 48 464,
e-mail: katerina.vseteckova@mujes.cz

Bc. Veronika Kočí, tel. +420 584 498 454,
e-mail: veronika.koci@mujes.cz
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Informace pro nezletilé



OPATŘENÍ KURÁTORA
Dokud se nestaneš zletilým, tedy dokud
nebudeš mít 18 let, mají za Tebe rodiče
zodpovědnost. To však neznamená, že Ty
žádnou zodpovědnost a povinnosti nemáš. Měl
bys poslouchat své rodiče a dbát jejich omezení
a opatření.

V případě, že opatření rodičů nejsou dostatečná
nebo efektivní, může OSPOD nebo soud v Tvém
nejlepším zájmu rozhodnout o uložení
výchovných opatření.

Mohlo by se Ti tedy stát, že:

q budeš napomenut,

q bude nad Tebou stanoven dohled, to
znamená, že kurátorka za Tebou bude chodit
domů, do školy a ty budeš muset chodit za ní
na úřad,

q bude Ti uloženo omezení, což znamená, že
např. nebudeš moci dělat určité činnosti
navštěvovat určitá místa, zařízení a akce
(např. diskotéky, fotbalové zápasy, apod.),

q budeš muset docházet na odbornou
poradenskou pomoc, a to znamená, že budeš
muset pravidelně chodit třeba k etopedovi,
výchovnému poradci nebo psychologovi.

Pokud selžou i tyto výchovná opatření nebo je
Tvé protiprávní jednání natolik závažné, může
Ti soud nařídit umístění v zařízení, jako je
středisko výchovné péče, diagnostický ústav,
dětský domov, dětský domov se školou nebo
výchovný ústav.

Jaké jsou, rozdíly mezi jednotlivými zařízeními
Ti řekne Tvůj kurátor.

PŘÍBĚHY
Zde jsou skutečné příběhy, se kterými
se kurátoři setkávají, a na kterých můžeš
poznat, jaké chování už je takzvaně za „hranou“.

Krádež mobilního telefonu

Martin (12) let si na fotbale rozbil svůj mobil,
protože to však už bylo podruhé za tento měsíc,
rodiče mu řekli, že mu nový nekoupí, že si na něj
musí našetřit z kapesného. Protože Martin
věděl, že to by mu trvalo moc dlouho a on mobil
chtěl, rozhodl se, že jej ve škole vezme svému
spolužákovi, který má bohaté rodiče a ty mu
jistě koupí hned mobil nový. Jak se rozhodl,
taky tak udělal. O velké přestávce svému
spolužákovi mobil vzal. Ten však hned další
přestávku zjistil, že mu ztratil mobil a vše
nahlásil paní učitelce. Paní učitelka vyzvala
děti, aby ji pomohli ztracený mobil hledat,
když se jej nepodařilo najít, zavolala
polici. Ti pak mobil našli u Martina.
Martin musel jít na polici. Policie
případ pro nedostatek věku Martina
odložila, postoupila však celou věc
na OSPOD, kde Martinovy v rámci
správního řízení bylo uloženo výchovné
opatření, a to napomenutí a využití odborné
psychologické pomoci ve formě minimálně
pět sezení s etopedem. Martin se také musel
svému spolužákovi omluvit a ještě dostal
sníženou známu z chování ve škole.

Pohlavní zneužití

Pavel (14 let) a Marcela (13 let) spolu
chodili na stejnou základní školu.
Pavlovi se Marcela líbila, Pavel
se líbil Marcele. Začali
se spolu scházet ze začátku
ve škole, poté i po škole.
Nejprve se vodili za ruce,
poté si začali líbat a jednoho
dne v náklonostech
pokračovali dál. Byli sami
u Marcely v pokojíčku

a Pavel Marcelu líbal a hladil po celém jejím
nahém těle a Marcela Pavlovi vše stejným
způsobem vracela. Domů se však vrátila babička
Marcely a oba nahé přistihla v posteli. Hrozně
se rozčílila a vše nahlásila na polici. Policie pak
oba vyslýchala a nakonec oba stanuli před
soudem, kde se jejich jednání projednávalo, jako
čin jinak trestný, a to pohlavní zneužití. Oběma
pak bylo uloženo výchovné opatření.

Rozesílání nahých fotek na Facebooku

Kamila (16 let) měla vztah s klukem (17 let).
Protože se měli rádi, posílala Kamila své nahé

fotografie svému chlapci. Když se však
rozešli, její bývalý kuk některé z nahých

fotek rozeslal svým i Kamiliným
známým. Kamila se z celé situace
zhroutila, přestala jíst a chodit
do školy. Celou věcí se začala
zabývat policie. Kamilin bývalý
kluk pak stanul před soudem a byl
odsouzen za provinění šíření
dětské pornografie. Byl mu uložen
trest odnětí svobody v délce deset
měsíců, s podmínkou odkladu
na dva roky. Také musel Kamile

zaplatit způsobenou
nemajetkovou škodu
za psychickou ujmu
ve výši 30 000 Kč
a náklady za svého
obhájce ve výši 11 000 Kč.


