
                        

         

         

 

Kurátor pro děti a mládež v rámci péče o dítě 

spolupracuje s dalšími institucemi: 

 školy 

 diagnostické ústavy, dětské domovy, 

výchovné ústavy 

 zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc 

 střediska výchovné péče 

 pedagogicko-psychologické poradny 

 speciálně pedagogická centra 

 městská policie 

 Policie ČR 

 Probační a mediační služba ČR 

 státní zastupitelství 

 soudy a soudy pro mládež 

 neziskové organizace (poradny, krizová 

centra, terapeutické komunity, 

nízkoprahová zařízení apod.) 

 zdravotnické služby (dětští lékaři, 

psychiatři, psychologové, dětské 

psychiatrické nemocnice apod.) 

 

 

 

Kde nás najdete? 
 

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
ODBOR SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 37 
401 00 ÚSTÍ NAD LABEM 

 
6. PATRO 

 
 475 271 111 

 
ÚŘEDNÍ HODINY: 

 
 
PO: 08:00–11:00 13:00–17:00 
ÚT: 08:00–11:00 13:00–15:00 
ST: 08:00–11:00 13:00–17:00 
ČT: ---------------               
PÁ: 08:00–11:00 

  
 

PŘÍMÉ KONTAKTY NA JEDNOTLIVÉ KURÁTORY A DALŠÍ 
INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

MAGISTRÁTU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 
WWW.USTI-NAD-LABEM.CZ 
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KURÁTOŘI PRO DĚTI A MLÁDEŽ  
 

Oddělení sociální prevence (OSP) je součástí 

Odboru sociálně-právní ochrany dětí 

Magistrátu města Ústí nad Labem.  

 

Náplní práce kurátorů pro děti a mládež je 

výkon sociálně-právní ochrany dětí v oblasti 

sociální kurately. Pracují s dětmi do 18 let věku, 

které vyžadují zvýšenou pozornost zejména 

z důvodu poruch psychického, fyzického  

a sociálního vývoje. Dále kurátoři pro děti  

a mládež provázejí děti v průběhu 

přestupkového či trestního řízení. 

Předním zájmem této profese je pomoc, 

podpora, předcházení vzniku výchovných 

problémů dětí a jejich závadového chování.  

 

     INFORMACE PRO VEŘEJNOST  

http://www.usti-nad-labem.cz/


V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí 

jsou pracovníci OSP vázáni mlčenlivostí 

o skutečnostech, se kterými se v rámci své 

činnosti seznámí – to neplatí, pokud informace 

podléhají oznamovací povinnosti orgánům 

činným v trestním řízení. 

 

Zkontaktovat kurátora pro děti a mládež může 

každý, kdo má za to, že je potřeba dítěti pomoci. 

Ať už je to rodič, učitel, ale i soused nebo cizí 

člověk, který vnímá nějaký problém ve svém 

okolí. Každé oznámení, včetně anonymního, je 

pečlivě prošetřeno a je zjišťováno, zda je 

potřeba intervence u konkrétního dítěte či jeho 

rodiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pomoc může požádat i dítě samotné, pokud 

se ocitne v tíživé situaci (má problémy ve škole, 

v rodině, s vrstevníky apod.).  

Obrátit se na kurátora je možné přímo na 

oddělení sociální prevence (osobně, 

telefonicky, e-mailem) nebo také 

prostřednictvím školy, učitel nebo výchovný 

poradce může dítěti předat informace nebo 

telefonický kontakt přímo na kurátora.  

 

Pomoc kurátora pro děti a mládež je vhodné 

vyhledat, když dítě:  

 

 neplní povinnou školní docházku (chodí 

za školu) 

 má závažné výchovné problémy 

 utíká z domova 

 je agresivní 

 nerespektuje rodiče 

 zneužívá alkohol 

 zneužívá návykové látky, případně je 

ohrožené jinými závislostmi 

 

 porušuje zákon  

přestupky - trestná činnost 

 

 

 

 

 

 

 

                            SOUD PRO MLÁDEŽ                           

Soudnictví ve věcech mládeže představuje výkon 

spravedlnosti vůči mládeži, tedy proti těm, kteří 

ještě nejsou plnoletí. Pokud se protiprávního jednání 

dopustí dítě mladší 15 let a policie věc odloží pro 

nedostatek věku, neznamená to ukončení. Případ 

policie postoupí státnímu zástupci. Ten jednání 

dítěte znovu posoudí a může podat k soudu pro 

mládež návrh na uložení opatření. Soud dítě a rodiče 

předvolá a o návrhu rozhodne.  
 


