Město Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška
OPRÁVNĚNÍ
zaměstnance města Dobruška jako obce s rozšířenou působností zařazeného do
odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, orgán sociálně právní ochrany dětí

Jméno a příjmení:
č. OP:
Rozsah výkonu činnosti:
Zaměstnanec je oprávněn pro výkon činnosti v oblasti působnosti Zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).
Zaměstnanec v souladu s plněním úkolů podle zákona je oprávněn:
· dle § 19 odst. 4 zákona je zaměstnanec obecního úřadu s rozšířenou působností
povinen sledovat vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných osob odpovědných
za výchovu dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči, přitom je zaměstnanec povinen
navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje,
nejméně 1x za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a
předpěstounské péče, a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však
1x za 6 měsíců.
· dle § 29 odst. 2 písm. a) zákona je zaměstnanec povinen nejméně 1x za 3 měsíce
navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova
nebo ochranné léčení ústavní, dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona je povinen nejméně 1x
za 3 měsíce navštívit rodiče dítěte, kterému byla nařízena ústavní výchova nebo
uložena ochranná výchova, dle § 29 odst. 2 písm. c) je povinen navštívit dítě uvedené
v § 10a odst. 1 zákona bezodkladně poté, kdy se o něm dozví, a dále podle potřeb
dítěte, dle § 29 odst. 3 zákona je oprávněn hovořit s dítětem bez přítomnosti dalších
osob, zejména zaměstnanců ústavního zařízení a má právo nahlížet do dokumentace,
kterou ústavní zařízení o dítěti vede.
· dle § 34 odst. 3 zákona je zaměstnanec povinen alespoň 1x za 3 měsíce navštívit dítě,
které je ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody a projednat s ním
zejména možnost zaměstnání nebo přípravy na budoucí povolání nebo zaměstnání po
ukončení výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Zaměstnanec je povinen alespoň
1x za 3 měsíce navštívit dítě, o něž ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná žena.
· dle § 52 odst. 1 zákona navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat
v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení,
v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby
odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a
jaké má dítě chování.
· dle § 52 odst. 2 zákona pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy
dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte.
Oprávnění platí po dobu trvání zaměstnaneckého poměru s městem Dobruška.
V Dobrušce dne

JUDr. Jan Šťastný
tajemník MěÚ Dobruška

