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STANDARDY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ  

OCHRANY DĚTÍ  

 

PRŮVODCE PRO DĚTI 

 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 

Děti, slyšely jste už někdy výraz sociálně právní ochrana dětí? Slovo ochrana určitě 

znáte. Ochrana je od slova chránit. Tak jako nás chrání deštník před deštěm, sluneční 

brýle chrání oči před sluníčkem, stejně tato ochrana chrání děti před nebezpečím. Tím 

nebezpečím se může stát: 

- neznámý člověk 
- cizí dítě 
- kamarádi 
- sourozenci 
- máma s tátou 
- babi a děda 
- tety, strejdové 

Sociálně právní ochrana zaručuje dětem bezpečí, klid a jistotu, že všechno bude zase 

dobré nebo alespoň lepší. Dospělí se spojí a snaží se dělat takové věci, které pomáhají 

dětem zlepšovat jejich život.  

 

NÁHRADNÍ RODINA 

Pokud žiješ ve své rodině, máš veliké štěstí. Ne všechny děti ale 

mohou žít s mámou a tátou. Důvody, proč některé děti 

nemohou žít se svojí pravou rodinou, mohou být různé – rodiče 

se neumí postarat o děti nebo nemají kde bydlet a děti potřebují 

spát ve svojí postýlce, být v teple a bezpečí. Pro takové děti jsou 

určeny náhradní rodiny. Lidé, kteří nemohou mít svoje děti nebo 

svoje děti již mají a chtějí přijmout do své rodiny další dítě, 

požádají prostřednictvím úřadů o umožnění svěření takového dítěte do svojí péče. 

Potom se začnou připravovat na přijetí dítěte do rodiny, absolvují přípravu pro 

náhradní rodiče, pracovníci s nimi provádějí pohovory, a pokud se osvědčí, soud 
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rozhodně o svěření dítěte do své péče. Potom se o dítě nebo děti starají stejně jako 

vlastní rodiče. Děti u nich bydlí, chodí do školy, na kroužky, tráví s ním svůj volný čas, 

svěřují se jim se svými radostmi nebo starostmi. Dospělý se stávají náhradními rodiči. 

My takovým rodičům i dětem pomáháme, aby si vzájemně rozuměli a aby se děti cítily 

bezpečně.   

 

CO JE TO PĚSTOUNSKÁ PÉČE?  

Některé děti nevyrůstají se svými rodiči. Příčiny mohou 

být různé. Jejich rodiče se neumí postarat o své děti, 

nemají vhodné bydlení nebo dostatek peněz, aby mohli 

svým dětem koupit jídlo, oblečení a věci do školy.  

Pokud patříš mezi ně, máš štěstí, že můžeš žít v náhradní 

rodině, kde tě mají rádi. Takové náhradní rodiny my 

doprovázíme – to znamená, že je navštěvujeme u nich 

doma, povídáme si o radostech a starostech, pomáháme 

náhradním rodičům plnit jejich povinnosti, dětem pomáháme se vším, co potřebují. 

Když někdo v rodině potřebuje odborníka na nějaký problém, zajistíme mu s ním 

setkání. Pokud budeš chtít, můžeš se se svými vlastními rodiči dále stýkat, psát si s nimi 

nebo telefonovat, pokud budeš chtít. 

Tví náhradní rodiče mají určitou představu, jak by ses měl chovat, co bys měl umět. 

V průběhu života se může stát, že si nebudete někdy rozumět nebo se přihodí nějaká 

událost, z které bude někdo v náhradní rodině smutný. Můžeš mít ty nebo tví náhradní 

rodiče nějaký problém, můžete mít strach z neznámé nebo i známé věci. Pokud se 

budeš bát nebo stydět říct náhradním rodičům, že je ti například smutno, budeš mít 

dobrý důvod přijít za námi. My jsme v naší poradně připravené pomoci ti v každé 

situaci tak, abychom ti ulehčily tvůj život, abys byl šťastný a klidný a mohl se radovat.  

Neboj se na nás obrátit sám nebo společně s rodiči s čímkoliv, nic není malý problém, 

pokud na něj myslíš a nemáš kvůli němu klid. V poradně pracujeme dvě – sociální 

pracovnice Renata Moserová a psycholožka Svatava Vítková. Naše adresa je Rodinná 

poradna, Balbínova 59, 339 01 Klatovy 1 Dovolat se můžeš na telefonní číslo 

376 347 106 nebo 376 347 107 a také na mobilní telefon 737 554 823. Obě máme také 

e-mailové adresy, a to moserova@musskt.cz a vitkova@musskt.cz  

 

 

mailto:moserova@musskt.cz
mailto:vitkova@musskt.cz
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STANDARDY  
Slovo standardy jsi možná nikdy neslyšel anebo slyšel a nevíš, co to 

znamená. Je to výraz, který používají dospělí a je pro ně takovým 

návodem na to, co mají dělat a jak se mají chovat, aby dětem  

i dospělým, kteří to potřebují, opravdu pomohli. Standardy nám 

tedy říkají, co máme dělat, jak, kde a komu pomáhat, jaké 

povinnosti musíme plnit a jak ochránit děti i dospělé, kteří za námi 

přijdou. Víme, že musíme mlčet a nikomu neříct nic z toho, s čím se nám 

lidé svěří a s čím mu pomáháme. Standardy jsou takovým „návodem na použití“ jako 

když Ti rodiče koupí psací stůl do pokoje a podle návodu ho dokáží sestavit. My podle 

tohoto návodu pracujeme. 

Podle standardů poskytujeme pomoc všem klukům i holčičkám a jejich sourozencům,  

jejich rodičům vlastním i nevlastním, ale i babičkám a dědečkům a všem dospělákům, 

kteří si neví rady v některých situacích.  

 

CÍLE NAŠÍ RODINNÉ PORADNY 

Pomáháme Tobě a celé Tvojí rodině. Umíme poradit co dělat, 

jak se chovat, jak se „poprat“ s tím, co Tě trápí tak, aby z Tebe 

mohl vyrůst správný dospělý – pravdomluvný, spolehlivý, aby 

ses uměl o sebe postarat a hlavně, abys rád vzpomínal na 

svoje dětství a Tvoje trápení, pokud nějaké máš, se změnilo, 

zmenšilo nebo docela zmizelo.  

Pomáháme náhradním rodičům s výchovou dětí i v těžkých situacích. Pomáháme také 

dětem, které se chtějí vidět nebo si dopisovat se svými rodiči nebo sourozenci, se 

kterými nemohou bydlet nebo se dlouho neviděli. 

Všechny děti pozorně posloucháme, ať za námi přijdou s jakoukoliv starostí nebo 

radostí. Chceme pomoci každému dítěti, které se na nás obrátí. Pokud bychom to 

neuměli, víme o jiných dospělácích, kteří to umí, a my k nim děti nebo jejich rodiče 

doprovodíme.   

Naším cílem je tedy, aby byly děti šťastné, cítily se v bezpečí a pomáháme jim vyrůst 

v sebevědomé dospělé. 
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CHRÁNÍME OSOBNÍ PRÁVA DĚTÍ 

Je to podobné jako na obrázku vpravo. Lano ochranuje pána 

před nebezpečnými žraloky, kteří na něj číhají ve vodě. Další 

ochranou mu je deštník, který pánovi  pomáhá udržet na laně 

rovnováhu. Podobně je to s ochranou dětí v naší poradně. 

Existuje Listina základních práv a svobod, která popisuje také  

práva dětí. V naší poradně tato práva dodržujeme. 

V poradně poskytujeme služby v souladu s Listinou 

základních práv a svobod a dalších platných zákonů. Chováme se ke každému dítěti 

stejně, ať má jakoukoliv barvu pleti, ať má ve škole samé jedničky nebo mu dělá učení 

potíže, nebo má nějaký zdravotní problém a musí se léčit. O jejich starostech 

nepovídáme nikomu, kdo o tom nemá vědět. 

Některé děti rodiče bijí, zavírají do sklepa, nedávají jim jídlo nebo pití. Některým dětem 

dokonce dospělí ubližují a způsobují jim bolest. S takovými dětmi si povídáme a 

pomáháme jim hledat a najít ty správné dospěláky, kteří jim umí pomoci, aby mohly žít 

děti beze strachu a v bezpečí.  

Některé děti jsou nešťastné, protože se jim posmívají spolužáci, bijí je, chtějí po nich, 

aby dělaly něco, co děti nechtějí a nelíbí se jim to. Donutí je k pláči a oni se většinou 

bojí svěřit paní učitelce nebo rodičům. Pro děti, které se trápí z takového důvodu, jsme 

tady také a dokážeme jim pomoci. 

Pokud máte šťastné dětství, cítíte se hezky a můžete si se svými rodiči v klidu povídat o 

čemkoliv, může se stát, že víte o spolužácích nebo kamarádech, kteří to tak nemají. I 

v takovém případě se na nás můžete obrátit o radu a pomoc, jak svým kamarádům 

můžete pomoci. 

 
 

 

Standardy v poradně doplňujeme průběžně a nejméně jednou za rok je zkontrolujeme, jestli 

jsme na něco nezapomněli. 

 

 

 

Klatovy, únor 2017                                  

 


