PRO RODIČE

PRO DĚTI
Víš, že jsi povinen:










své rodiče respektovat, spolupracovat s nimi a pomáhat jim?
přispívat na úhradu potřeb rodiny, pokud máš již vlastní příjem?
ctít lidskou důstojnost svých kamarádů i všech ostatních?
vynaložit co největší snahu při vzdělávání?
respektovat pokyny učitelů i ostatních zaměstnanců ZŠ?
respektovat svobodu ostatních? (ostatní nejsou povinni dýchat
kouř tvé cigarety, poslouchat tvoji hlasitou hudbu, vulgarismy či
snášet tvé, jakékoliv jiné nevhodné chování)
chovat se ohleduplně ke všemu živému i neživému?
respektovat pravidla ochrany přírody?
konat tak, abys neohrožoval zdraví a bezpečnost svou i jiných?

Věděli jste, že:







jste svým životem a chováním příkladem pro své dítě?
každý občan je oprávněn upozornit na porušení vašich
rodičovských povinností?
máte právo požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany dětí
při řešení výchovných či jiných problémů, souvisejících s péčí o
dítě?
jste povinni chránit zájmy dítěte, řídit jeho jednání a vykonávat
nad ním dohled?
máte povinnost spolupracovat s pracovníky orgánu sociálněprávní ochrany dětí a umožnit jim návštěvu v místě bydliště?
jste povinni hledat silné stránky svého dítěte, rozvíjet jeho talent
a zájem o vzdělání?

Město Šlapanice, odbor sociální

orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
oddělení sociální prevence

pracoviště Opuštěná 9/2, Brno 656 70

Některé děti se chovají tak, jako kdyby neměly rodiče.
To proto, že někteří rodiče se chovají tak,
jako by neměli děti. (L.N.Andrejev)

Největší vítězství není v tom, že nikdy neselžeme,
ale v tom, že se zvedneme vždy, když spadneme.

20 vzkazů rodičům od jejich dětí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Víš, že máš právo:

 požádat o pomoc i bez vědomí rodičů?
 na ochranu soukromí, cti a pověsti, stejně jako dospělý člověk?
 svobodně myslet, projevovat víru a shromažďovat se?






na ochranu před drogami a jinými škodlivými látkami?
na ochranu před sexuálním zneužíváním, obtěžováním a jinými
projevy chování, se kterými nesouhlasíš?
na pocit bezpečí a jistoty?
vyjádřit se k záležitostem, které ovlivňují tvůj život?
si stěžovat na nevhodné chování úředníka?

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nejsme zodpovědní jen za to, co děláme,
nýbrž i za to, co neděláme. (J.B.Moliére)

Nerozmazlujte mě. Vím, že nemohu dostat všechno - jen vás zkouším.
Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději - cítím se tak bezpečněji.
Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás,
že je včas odhalíte.
Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval
nesmyslně jako „velký“.
Nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě
zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Ovlivňuje to můj
smysl pro hodnoty.
Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád. Jen
nenávidím vaši moc, která mě ohrožuje.
Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy
naučit snášet obtíže a bolest.
Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a
bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.
Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý.“
Nedávejte ukvapené sliby. Cítím se mizerně, když se sliby nedodržují.
Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl.
Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.
Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.
Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci.
Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou v danou
chvíli důležité a vážím si toho, když se mi snažíte porozumět.
Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě
šokuje, když zjistím, že to tak není.
Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po
upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké, držet se mnou
krok, ale prosím, snažte se.
Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a
laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že ne?

Převzato ze situační analýzy Děti v České republice 1996, Český výbor pro UNICEF.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála. (R.B.Sheridan)

Tak trochu jiný
pro děti i rodiče
Nabízíme pomoc při řešení těchto situací:
 rizikové projevy chování dětí
 trestná činnost nezletilých
 požívání návykových látek
 krádeže, vandalství
 útěky z domu
 záškoláctví
 agresivita
 šikana
 lži

…aneb všechno jde řešit,
tak proč to odkládat?

Kurátor pro mládež:









je odborný pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD), kterého může oslovit dítě, rodiče, učitel, příslušník
policie či jiná osoba
najdete ho na Městském úřadě Šlapanice, pracoviště Brno,
Opuštěná 9/2, na oddělení sociální prevence (OSP), ve 2. patře
svoji činnost vykonává vždy v souladu se zákonem 359/1999
Sb. Sb, o sociálně-právní ochraně dětí
na základě jakéhokoliv oznámení je povinen jednat s dítětem,
rodiči, případně dalšími osobami
zabývá se zejména péčí o děti, které nerespektují rodiče, užívají
návykové látky (kouření, drogy, alkohol), mají sklon
k záškoláctví, útěkům, prostituci, krádežím, podvodům,
vandalismu či jinému nevhodnému jednání doma, ve škole či
jinde
dostává od policie veškeré informace, týkající se protiprávního
jednání dítěte, na základě kterých má povinnost jednat s rodinou
je přítomen při podání vysvětlení a výslechu dítěte

Záškoláctví
O podezření na záškoláctví informuje zejména škola, rodič či jiný
subjekt. Přesáhne-li neomluvená absence 10 hodin, může ředitel
školy svolat výchovnou komisi. Při překročení počtu 25 hodin
neomluvené absence, zasílá ředitel školy tuto informaci na OSPOD
Městského úřadu Šlapanice, na oddělení sociální prevence. Závazný
je v tomto směru Metodický pokyn MŠMT, čj. 10 194/2002-14,
k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
Řešení záškoláctví ze strany OSPOD:
 podrobná diagnostika problematiky (pohovory s rodiči a
dítětem)
 zmapování školního prostředí (vztahy ve třídním kolektivu,
mezi dítětem a učiteli)
 spolupráce se školou
 spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, případně
střediskem výchovné péče
 zákonná opatření vedoucí k zajištění řádné docházky do školy a
přípravě na budoucí povolání
 aktivity směřující k podpoře vzdělávání dětí a motivaci ke
studiu
 koordinace dalších návazných služeb pro rodinu a dítě
 dohled a spolupráce s rodinou, vyžaduje-li to zájem dítěte

Trestná činnost mládeže a dětí:
V souladu s § 7 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
je kurátor pro mládež písemně informován o jakékoliv protiprávní
činnosti dítěte do 18. roku věku (trestná činnost, přestupky).

Dítě
 které je milováno, je schopno lásky
 které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat
 které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti
 s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti
 které je chváleno, získá sebedůvěru
 které se setká s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti
 které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru
 které je vystavováno posměchu, se začne stydět
 které je bito, se naučí prát
 které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat

Těžké je pouze to, co jsme se ještě nenaučili,
snadné je to, co už umíme udělat. (Marino Parodi)

Řešení trestné činnosti ze strany OSPOD:
 poradenství, informovanost a podpora rodině a dítěti
v problematice trestního řízení
 zmapování okolností spáchání protiprávního činu
 spolupráce s rodinou a dítětem (diagnostika rodinného a
sociálního prostředí dítěte)
 užití preventivních opatření směřujících k zamezení páchání
další trestné činnosti
 doprovázení rodiny a dítěte průběhem celého trestního řízení
 na základě diagnostiky rodiny a povahy protiprávního činu
navrhuje kurátor přiměřené a účinné výchovná či trestní
opatření dle zákona 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech
mládeže
 spolupráce s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní
zástupce, soud, probační a mediační služba)
 dohled a spolupráce s rodinou i po skončení trestního řízení,
vyžaduje-li to zájem dítěte

I v malých začátcích jsou ukryty velké možnosti.

V případě, potřebujete poradit nebo řešit nepříjemnou situaci,
neváhejte se na nás obrátit:
Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2 (vedle Vaňkovky)
2. patro, dveře 327 - 330

MěÚ Šlapanice

GPS: 49°11'9.779"N, 16°36'49.834"E

Podle trvalého bydliště dítěte lehce zjistíte, na kterého kurátora
se můžete obrátit:
Mgr. Dana Zedníková

zednikova@slapanice.cz

 533 304 623

dveře 327

Blažovice, Jiříkovice, Ponětovice, Šlapanice
Petr Staněk, DiS.

stanek@slapanice.cz

 533 304 622

dveře 328

Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Březina, Hostěnice, Kanice,
Kovalovice, Ochoz u Brna, Pozořice, Řícmanice, Sivice, Telnice, Újezd
u Brna, Viničné Šumice, Vranov
Markéta Mrňová, DiS.

mrnova@slapanice.cz

 533 304 621

dveře 329

Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, Prštice, Radostice, Rebešovice,
Silůvky, Střelice, Troubsko
Veronika Hosmanová, DiS

hosmanova@slapanice.cz

 533 304 620

dveře 330

Hajany, Kobylnice, Modřice, Mokrá - Horákov, Moravany, Nebovidy,
Podolí, Prace, Sokolnice, Tvarožná, Velatice, Želešice

http://www.slapanice.cz/odboru-socialnim/
datová schránka: 2xfbbgj fax: 533 304 814
e-mail: sekretariat.brno@slapanice.cz
Úřední dny: pondělí + středa 8.00 - 17.00
Ostatní dny: po domluvě

