
Chcete požádat o náhradní rodinnou péči ?Andrea Stárková
t: 566 598 423 e: andrea.starkova@meu.nmnm.cz

náhradní rodinná péče

agenda péče o rodinu a děti

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANADĚTÍ
Městský úřad Nové Město na Moravě

Odbor školství, kultury, cestovního ruchu

a sociálních věcí

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

spod@nmnm.cz
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Jste rodič nezletilých dětí ?

KONTAKTY

Bc. Ludmila Tomancová
t: 566 598 426 e: ludmila.tomancova@meu.nmnm.cz

agenda péče o rodinu a děti

Úřední hodinyMěstského úřadu
Nové Město na Moravě

Pondělí 08:00 - 17:00
Středa 08:00 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 14:00

Provozní doba
Úterý 07:30 - 15:00
Pátek 07:30 - 14:00

Potřebujete poradit při výchově dítěte ?Mgr. Lenka Klapačová
t: 566 598 424 e: lenka.klapacova@meu.nmnm.cz

kurátorka pro děti a mládež

agenda péče o rodinu a děti



se zaměřuje zejména:
• na ochranu práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou
výchovu

• na ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho
jmění

• na působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

• preventivní a poradenskou činnost zejména v otázkách
výchovy

Pracovnice agendy péče o rodinu a děti:

Kurátorka pro děti a mládež:

Pracovnice pro náhradní rodinnou péči:

• poskytují poradenství při podání návrhu k soudu a
vykonávají úkony vyplývající z funkce opatrovníka při
soudních jednáních o svěření dítěte do péče a určení
výživného, o úpravě styku rodiče s dítětem, v otázkách
otcovství, schválení právního úkonu za dítě, atd.

• řeší situace v případě nedostatečné péče o děti a situace dětí
zneužívaných, zanedbávaných a týraných

• poskytují poradenství, pomoc a součinnost s dalšími
odborníky a institucemi při řešení dané situace

• řeší problematiku dětí a mládeže s opakovanými poruchami
chování (alkoholismus, toxikomanie, záškoláctví, šikana,
agresivita, útěky z domova a jiné závadové chování)

• zaměřuje se na děti, které se dopustily činu jinak trestného a
na mladistvé, u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo se
dopustily přestupku

• přijímá žádosti od osob, které mají zájem stát se osvojiteli,
pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu

• sleduje poměry dětí v náhradní rodinné péči

• poskytuje poradenství a zprostředkování souvisejících služeb

• uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich
naplnění

Sociálně-právní ochrana dětí:




