
ŽÁK, STUDENT, UČEŇ

Pachatel

Svědek

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,
Územní odbor Svitavy, Purkyňova 2, 568 02 Svitavy
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VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ORGÁNŮ (KOMISE)
SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY

Podle  zákona o rodině   postačí v některých případech k nápravě projednání věci (pohovor) 
se zúčastněnými osobami a vhodná upozornění (využíván především v případě, kdy je 
nežádoucí jev odhalen včas a účastníci projednávání jsou schopni se dohodnout na 
společném postupu a jsou předpoklady jeho úspěšného zvládnutí). 

Jestliže obec stanovila dohled, vykonává jej sama. Pokud byl stanoven pověřeným 
obecním úřadem nebo soudem, provádí jej pověřený obecní úřad a obec 
spolupůsobí a sleduje jeho účinnost 

Pověření členové (pracovníci orgánu obcí a pověřených obecních úřadů) a další (viz 
zákon o rodině.) jsou oprávněni při výkonu dohledu navštívit dítě kdekoliv (v bytě, ve 
škole, popř. jinde). 

Obsahem a smyslem dohledu je pravidelné sledování podmínek, ve kterých dítě žije. 
Důvody pro něž dochází ke stanovení dohledu nad nezletilým mohou spočívat jak v 
chování rodičů (odpovědných osob), tak v chování dětí (toulání, záškoláctví, páchání 

Uložením omezení (§ 43 zák. č. 91/1998 Sb. má být zabráněno škodlivým vlivům 
působícím zvenčí na nezletilého (např. zákaz návštěvy určitých zábav a podniků). 

§ 870 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník...
Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem 
dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a 
zároveň stanoví rozsah tohoto omezení.
§ 870 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník...
(1) Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji 
rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud 
jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví.
(spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného 
jeho dítětem, soud zvlášť posoudí, nejsou-li tu důvody pro zbavení rodiče jeho 

Řízení ve věcech dětí mladších 15 let (§ 89 - § 96 zák. č. 218/2003 Sb.), 
kdy soud v občanskoprávním řízení může rozsudkem uložit následující 
opatření:dohled probačního úředníka, zařazení do terapeutického, 
psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve 

Řízení ve věcech mladistvých (§ 10, odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb.). 
Mladistvému lze uložit pouze tato opatření:
výchovná opatření - (§ 15 odst. 2 zák č. 218/2003 Sb.): dohled 
probačního úředníka - (§ 16 zák. č. 218/2003 Sb.), probační 
program  (§ 17 zák. č. 218/2003 Sb.), výchovné povinnosti  (§ 18 
zák. č. 218/2003 Sb.), výchovná omezení: (§ 19 zák. č. 218/2003 Sb.), 
ochranná opatření - ( § 21 odst. 1, 2 zák. č. 218/2003 Sb.), trestní 
opatření  (§ 24 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb.): obecně prospěšné práce, 
peněžité opatření, peněžité opatření s podmíněným odkladem výkonu, 
propadnutí věci, zákaz činnosti, vyhoštění, odnětí svobody podmíněně 
odložené na zkušební dobu (podmíněné odsouzení), odnětí svobody 

§ 869 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník... 
(1) Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti závažná 
okolnost a lze-li se domnívat, že je toho v souladu se zájmy dítěte třeba, 
může soud rozhodnout, že se výkon rodičovské odpovědnosti tohoto 
rodiče pozastavuje.
(2) Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti nemá vliv na plnění 

§ 971 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník... 
(1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do té míry, že je to v 
rozporu se zájmem dítěte, anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit, může soud jako nezbytné 
opatření také nařídit ústavní výchovu. Učiní tak zejména tehdy, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě. Soud přitom vždy zvažuje, zda není na 
místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby...Nařízení ústavní výchovy je krajním výchovným prostředkem.

Napomenutí lze použít u nezletilého, jeho rodičů, 
popřípadě dalších osob odpovědných za výchovu dítěte. 
Opatření se ukládá po projednání věci ve správním řízení 
podle zákona č. 500/2004 Sb.
Je to nejmírnější forma sociálně-preventivního výchovného působení, která se 
používá, je-li vhodná a lze-li předpokládat, že bude účinná.

OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ
(1) Obecní úřad s rozšířenou působností podává za 
podmínek stanovených v novém občanském 
zákoníku   návrh soudu na:

b) omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti 
nebo pozastavení jejího výkonu,
c) na nařízení ústavní výchovy,
d) na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy.

(2) Jestliže opatření učiněná soudem...vedla k 
nápravě v chování dítěte, v jednání rodičů nebo 
dalších osob, kteří narušovali řádnou výchovu dítěte, 
může podat obecní úřad z rozšířenou působností 

SAS pro rodiny s dětmi:
- sociální poradenství zaměřené na uplatňování práv a oprávněných zájmů členů 
rodiny
- prevence sociálního vyloučení, především udržení stálého bydlení, popř. zajišťování 
náhradního ubytování
- finanční analýza rodin
- doporučení a zprostředkování odborné pomoci pro konkrétní rodiny (psychologická 
pomoc, specializovaná zdravotní péče, právní poradenství)
provázení rodiny (při jednání se školským či zdravotnickým zařízením, s 
poskytovateli sociálních služeb)
- kontrolně-preventivní činnost a spolupráce v oblasti SAS ve výcvikových a 
resocializačních bytech města Svitavy
Péče o mladé dospělé:
- prevence sociálního vyloučení, poradenství při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů

§ 925 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník... 
odst. (1) Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, a neučiní-li tak orgán 
sociálně-právní ochrany dětí, může soud
a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, osobu, do jejíž péče bylo dítě 
svěřeno, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,
b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě dalších institucí a osob, které působí 
zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte, nebo
c) uložit dítěti nebo rodičům omezení bránící škodlivým vlivům na jeho výchovu, 

ODDĚLENÍ PŘESTUPKOVÉ ODBORU 
SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MĚÚ SVITAVY

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy

Vedoucí oddělení Mgr. Zuzana Moravcová 
(v současnosti zastupuje Eliška Zdražilová),

tel.: 461 550 330, 
e-mail: eliska.zdrazilova@svitavy.cz

Odbor školství a kultury MěÚ Svitavy 
Mgr. Jiří Petr, vedoucí odboru

tel.: 461 550 200, 
e-mail: jiri.petr@svitavy.cz

Přestupky v oblasti školství -
zanedbávání školní docházky apod. 

Vedoucí odboru: Bc. Šárka Řehořová,
tel.: 461 550 220, e-mail: rehorova@svitavy.cz

telefon: 461 550 330

MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY,
T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy

Oddělení sociálně-právní ochrany a prevence
Vedoucí oddělení: Bc. Světlana Richtrová,

tel.: 461 550 213, e-mail: svetlana.richtrova@svitavy.cz
Kontaktní osoby: Mgr. Jitka Říhová, kurátorka pro mládež

tel. 461 550 215, e-mail: jitka.rihova@svitavy.cz
Kateřina Drdlová, DiS.

tel. 461 550 214, e-mail: katerina.drdlova@svitavy.cz
Bc. Jana Veselá, DiS.

tel. 461 550 216, e-mail: jana.vesela@svitavy.cz
Bc. Zuzana Čížková, DiS.

tel. 461 550 239, e-mail:zuzana.cizkova@svitavy.cz

Oddělení sociální péče
Vedoucí oddělení: Bc. Eva Huschková,

tel.: 461 550 223, e-mail: eva.huschkova@svitavy.cz
Kontaktní osoby: Lenka Bekeová

tel. 461 550 227, e-mail: lenka.bekeova@svitavy.cz
Hana Brandejsová, DiS.

tel. 461 550 229, e-mail:hana.brandejsova@svitavy.cz

Pohovor 

Napomenutí

Dohled

Omezení

ULOŽENÍ POVINNOSTI
 VYUŽÍT

POMOC ODBORNÉHO
 PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

NAPOMENUTÍ, DOHLED
OMEZENÍ

POZASTAVENÍ VÝKONU
RODIČOVSKÉ 

ZODPOVĚDNOSTI

ZBAVENÍ VÝKONU
RODIČOVSKÉ

ZODPOVĚDNOSTI

ŘÍZENÍ VE VĚCECH 
DĚTÍ MLADŠÍCH 15 LET

ŘÍZENÍ VE VĚCECH 
MLADISTVÝCH

ÚSTAVNÍ
VÝCHOVA

OKRESNÍ SOUD SVITAVYSTÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
 SVITAVY

OBVODNÍ
ODDĚLENÍ SVITAVY

Purkyňova 2, 568 02 Svitavy

SKPV

Mládež a extremismus

Návykové látky

nprap. Jan Mauer (mládež - operativa), tel.: 974 578 441
po. Mgr. Alena Nedomová (mládež - vyšetřování), 

tel: 974 578 442, 702 179 149
nprap. Petr Václavek (extremismus), tel.: 974 578 325

nprap. Ivan Kružík, tel.: 974 578 449
por. Ing. Adam Košťál, tel.: 974 578 445

Koordinace vyšetřování trestné činnosti mládeže a toxi a právní konzultace
s ohledem na uvedenou trestnou činnost

npor. Mgr. Petra Kopecká, zástupce vedoucího SKPV ÚO Svitavy
tel.: 974 578 321, 725 093 311

Stálá služba: 974 578 655
Vedoucí oddělení:

npor. Mgr. Rostislav Bednář
tel.: 974 578 650

e-mail: rostislav.bednar@svitavy.cz

Zástupce vedoucího:
npor. Bc. Martin Zehnálek, tel: 974 578 651

MĚSTSKÁ POLICIE SVITAVY
T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy

Velitel: Bc. Karel Čupr, tel.: 461 550 340,
 e-mail:karel.cupr@svitavy.cz

Tísňová linka: 156
telefon: 461 530 300

ŠKOLA RODINA

Přestupek
Čin jinak trestný
Provinění Neomluvené absence

Hrubé porušování 
školního řádu, 

jejichž řešení je
 mimo možnosti školy

Vzájemná spolupráce
a informovanost

Oběť

Spolupachatel

PORADNA PRO RODINU 
PARDUBICKÉHO KRAJE,

PRACOVIŠTĚ SVITAVY
Riegrova 2063/11

SCHÉMA ŘEŠENÍ TRESTNÉ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VE SVITAVÁCH

Zjišťování, objasňování, prokazování, tok informací,
postoupení příslušné instituci a ukládání opatření (trestů) 

Ukládání a realizace výchovných opatření a spolupráce při jejich naplňování

O ULOŽENÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ JE VYSTAVENO ROZHODNUTÍ

Škola prostřednictvím svého zástupce oznamuje Policii ČR podezření na spáchání trestného činu 
nebo kontaktuje Policii i v případě takového jednání žáka (ů) jestliže není schopna sama tento stav vyhodnotit... 
(například pokud tomu odpovídají některé okolnosti). Pro potřeby orgánů OSPOD postupuje škola při 
oznamování prostřednictvím aplikace SVI

Z ustanovení § 159a odst. 6 trh řádu vyplývá, že usnesení o odložení věci se doručuje poškozenému a 
státnímu zástupci...

Vztahy, resp. spolupráce policistů - specialistů se školami upravuje dále  pokyn policejního prezidenta, z 
něhož je patrné, že pozornost je nutno věnovat zejména případům dětské šikany, záškoláctví, zneužívání 
návykových látek, majetkové kriminality a závadového jednání...

... bude nadále vhodné, aby "informace o výsledku šetření", sdělená škole, obsahovala veškeré 
údaje, které jsou potřebné pro objektivní posouzení dalšího postupu školy vůči nedospělému 
delikventovi, jakož i z důvodu dalšího preventivního působení ve škole. Tyto informace je nutné 
podávat škole ve všech zjištěných případech trestné činnosti žáka této školy a to v písemné formě. 
...

Postup příslušníků Policie ČR při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané  na mládeži  je upraven závazným 
pokynem policejního prezidenta číslo 8/2002 (v článku 8 odstavec 15 je m.j. stanovena povinnost policejního orgánu zaslat opis zprávy o činu, 
popř. jiného spisového materiálu, např. usnesení o odložení věci podle § 159a tr. řádu příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí). 

Z á k o n  č . 3 5 9 / 1 9 9 9  S b .  -  O  s o c i á l n ě  p r á v n í  o c h r a n ě  d ě t í
§ 10 odstavec 4, -  Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení ..., jsou 
povinny oznámit pověřenému úřadu skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6 
odstavec 1, a to bez zbytečného odkladu, po tom, kdy se takové skutečnosti dozví. 

Zákon číslo 359/1999 Sb., § 6
1) Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, jejichž rodiče
a) jejichž rodiče
1. zemřeli
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají 
dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct 
let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,

Obecní úřad je podle zákona číslo 359/1999 Sb. - O sociálně právní ochraně - povinen vyhledávat osoby uvedené v § 6 tohoto zákona, tedy...

Postup školy upravuje Metodický pokyn čj.: 10 194/2002 - 14 ... k 
jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 
prevenci a postihu záškoláctví

Metodický pokyn čj.: 10 194/2002 - 14 ... k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z 
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví v článku II. v bodě (5) konkretizuje mimo jiné i některé povinnosti 
zdravotnických zařízení ve vztahu ke školní docházce apod.

" Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona číslo 
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinni oznamovat orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti na něž se sociálně právní ochrana 
zaměřuje (o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají 
školní docházku; o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo tato práva 
nevykonávají či jich zneužívají apod.).  

Na základě zákona  o obecní policii 
číslo 553/1991 Sb., kde v § 10 
odstavec (1) ... Strážník je bez 
zbytečného odkladu povinen 
oznámit policii důvodné podezření, 
že byl spáchán trestný čin ...

Na základě zákona  o obecní 
policii číslo 553/1991 Sb., kde v 
§ 10 odstavec (2) ... Strážník je 
povinen oznámit příslušnému 
orgánu, že byl spáchán 
přestupek nebo jiný správní 
delikt, jehož projednání patří do 

Strážníci mohou v rámci své 
působnosti činit opatření k 
nápravě při porušování obecně 

POKUTA

PROPADNUTÍ VĚCINAPOMENUTÍ

ZÁKAZ ČINNOSTI S
A

N
K

C
E

NEZLETILCI
Opatrovnické řízení

JUDr. Věra Petrová
461 352 812

JUDr. Simona Petržálková
461 352 807

Mgr. Jitka Stráníková
461 352 806

JUDr. Regina Škochová, Dr.
461 352 805

MLADISTVÍ
JUDr. Bohumil Kotala,
 předseda okr. soudu

461 352 814

MLADISTVÍ
JUDr. Marta Sedláčková

tel.: 461 540 476

Obecní úřad s rozšířenou působností je na základě zákona číslo 
359/1999, § 10, odstavec (3) povinen:

a) sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku
b) činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti 

Na základě zákona č.359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně, Hlava 
I, § 12, 

Obecní úřad s rozšířenou působností může uložit rodičům povinnost 
využít pomoc odborného poradenského zařízení pokud rodiče 
nezajistí dítěti odbornou pomoc, ačkoliv dítě takovou pomoc nezbytně 
potřebuje a obecní úřad obce s rozšířenou působností takovou pomoc 
dítěti předtím doporučil. Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
může tuto povinnost uložit i osobám odpovědným za výchovu dítěte.

Dobrovolné zapojení dětí uvedených v §6 zákona O 
sociálně-právní ochraně do činnosti specializovaného 
zařízení...
Týká se rovněž rodičů, případně dalších osob 
odpovědných za výchovu dítěte.

Mgr. Jiřina Holasová
psycholog, VTI, rod. terapie. 

tel: 461 532 604, 604 867 581
e-mail: svitavy@poradnapardubice.cz

Mgr. Magdalena Brýdlová
sociální pedagog, terapeut

tel.: 461 532 604, 604 867 581
 

Mgr. Irena Valtová
 etoped, vedoucí centra,

Mgr. Soňa Hochová, právník  
tel.: 461 321 100

Mgr. Petra Willantová
psycholožka

Bc. Tereza Bartošová, Dis.
tel: 461 321 200

e-mail: kcsvi@pestalozzi.cz
 

Ing. Milena Zemanová,
ředitelka MC Krůček,

tel.: 731 531 346
e-mail: zeman.milena@gmail.com

SAS pro rodiny s dětmi 
v azylových zařízeních,

kurzy na posílení rod. kompetencí  
a aktivity na podporu rodiny

Mgr. Lenka Buchtová, ředitelka ústavu  
tel.: 608 218 847

e-mail: info@osbonanza.cz
Mgr. Jan Buchta, koordinátor služeb, 

tel: 776 321 291, 
e-mail: honza@osbonanza.cz

Nízkoprahový klub Díra
Bc. Aneta Václavková, 

e-mail: dira-sy@osbonanza.cz
Nízkoprahový klub 

Prevence s Bonanzou (statek)
tel.: 733 598 578,

 e-mail: statek@osbonanza.cz

 

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ 
SLUŽBA SVITAVY

Milady Horákové 10, Svitavy

Mgr. Jaroslava Šabrňáková
tel.: 733 788 973

Mgr. Václav Paar
tel.: 734 362 972

Mgr. Zdeňka Hejdová
tel.: 778 527 269

Probační programy 

Organizační zajištění:   

Probační a mediační služba Svitavy

    

Cílová skupina: 

-  mladiství pachatelé násilných nebo 

  majetkových trestných činů, kterým 

  bylo uloženo výchovné 

  opatření – probační program.

Cíle programů:

-  vytvořit pro účast. programu příležitost 

  přemýšlet o důsledcích trestné činnosti 

  pro ně samotné, oběti a společnost,

-  označit rizikové situace, které vedly 

  ke spáchání trestné činnosti,

-  naučit účastníky programu nové strategie 

  vedoucí  k dosažení  cílů 

  bez konfliktu se zákonem,

-  snížit riziko recidivy,

-  napomáhat sociální integraci pachatelů,

-  chránit společnost.

KVĚTNÁ ZAHRADA, z.ú.
Dům na půl cesty

ZDVOP „Květináč”
(zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)

Sociální firma 
Preventivní programy

Květná 40, 572 01 Polička
Mgr. Ferdinand Raditsch, ředitel ústavu

Bc. Tereza Kulová, vedoucí ZDVOP
tel.: 604 551 429

Bc. Stanislav Větrovský, soc. pedagog
tel.: 723 089 261

e-mail: kvetnazahrada@seznam.cz

CENTRUM J. J. PESTALOZZIHO, 
o.p.s.

KRIZOVÉ CENTRUM 
J. J. PESTALOZZIHO SVITAVY

MATEŘSKÉ A RODINNÉ
CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, z.s.

BONANZA VENDOLÍ, z.ú.

Závazný pokyn policejního prezidenta číslo 8/2002, článek 8

1) Osobu mladší 15 let lze předvolat k podání vysvětlení nebo k 
jinému úkonu (dále jen "služební úkon") prostřednictvím
a) jeho zákonného zástupce,
b) orgánu sociálně právní ochrany,
c) školy) jejímž je žákem, nebo jiného obdobného zařízení

2) Místem provedení služebního úkonu může být služební 
místnost policie, kancelář státního orgánu, školy, zařízení nebo i 
jiné místo, které může s ohledem na okolnosti případu a duševní 
stav a vývoj dítěte přispět k jeho správnému vedení a žádoucímu 
výsledku. Specialista může služební úkon provést i v místě 

Probací se pro účely zákona číslo 257/2000 Sb. O probační a mediační 
službě rozumí oganizování a vykonávání dohledu nad obviněným, 
obžalovaným nebo odsouzeným, kontola výkonu trestů nespojených s 
odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování 
chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z 
výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a 
působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním 
zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených 
právních i společenských vztahů.

Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování 
za účelem řešení sporu mezi obviněnými a poškozeným a činnost 
směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávané v souvislosti s trestním 
řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a 
poškozeného.

§4 odst.4
...PMS věnuje zvláštní péči mladistvým obviněným a obviněným ve 
věku blízkém věku mladistvých,...
odst.7
...PMS provádí v rámci své působnosti úkony na pokyn orgánů činných 
v trestním řízení a ve vhodných případech v oblasti mediace i bez 
takového pokynu zejména z podnětu obviněného a poškozeného; v 
těchto případech o tom neprodleně informuje příslušný orgán činný v 
trestním řízení,...
odst9
Policejní orgán a státní zástupce vyrozumívá středisko o věcech 
vhodných k mediaci; zejména v trestních věcech mladistvých postupuje 

LAXUS z.ú.
Statutární zástupce: Bc. Eva Mifková

tel.: 495 401 565, 606 691 490, 
e-mail: laxus@laxus.cz

Terénní programy:
Vedoucí centra: Bc. Tomáš Janků  

tel.: 733 531 076, email: janku@laxus.cz
e-mail: teren.pardubice@laxus.cz

mobil region Svitavsko: 774 626 301(302)
Ambulantní služby:

 detaš. prac. Svitavy, Fabrika, zadní trakt
Bc. Tomáš Potůček,

tel: 466 265 729, 777 690 900
e-mail: ambulance.pardubice@laxus.cz

potucektomas@seznam.cz

 

Služba - odborné sociální poradenství 
zahrnuje:
- zprostředkování kontaktu se 
  společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti 
- pomoc při uplatňování práv, 
  a oprávněných zájmů a při obstarávání 
  osobních záležitostí
- videotréning interakcí u vybraných
  rodin (osob odpovědných za výchovu),
- přípravy k mediaci apod.

Mentorská asistence (MA)
(pro děti z II. st. ZŠ)
zahrnuje: 
- asistence při vytipování a výběru dětí
- organizace adaptačních kurzů 
  pro děti i mentory
- pomoc dětem s poruchami chování (vztahů 
  se spolužáky, postoji k autoritám apod.)
- využití volného času (s mentorem)
- doprovázení, vzdělávání a práce s mentory
- propojení aktivit MA do dalších programů 
  KC nebo v rámci systému 

SAS v AD pro matky s dětmi 
ve Svitavách
zahrnuje:
- aktivizační a sociálně pedagogické
  činnosti směřující k budoucí 
  samostatnosti a rodičovské kompetenci 
  matek (tréningové aktivity), 
  pedagogické činnosti:
- eliminace, substituce, sublimace, 
  aktivizace, pedagogizace prostředí, 
- učení a jak na něj (práce s dětmi i matkami)
- poradna tety Aničky
  sociální práce s jednotlivcem nebo sk.,
- doprovázení při vyřizování osobních
  záležitostí, výcvik, procvičování,
- arteterapie, hipoterapie, ergoterapie.

SAS pro mladé matky 
v Kojeneckém ústavu 
a dětském domově ve Svitavách
zahrnuje:
- aktivizační a sociálně pedagogické
  činnosti směřující k budoucí 
  samostatnosti a rodičovské kompetenci 
  matek a posilování vazeb
  mezi matkou a dítětem,
- pedagogické (metody) činnosti:
- eliminace, substituce, sublimace, 
  aktivizace, pedagogizace prostředí, 
- sociální práce s jednotlivcem nebo 
  skupinou,
- doprovázení, výcvik, procvičování,
- arteterapie, hipoterapie, ergoterapie.

SAS ve výcvikových a resocializačních 
bytech města Svitavy

zahrnuje:
- nácvik a procvičování činností spadajících
  do rodičovských kompetencí spojených 
  se zvládáním péče o děti a domácnost,
- spolupráce a asistence v procesu vzdělávání
  dětí (ve spolupráci s matkami nebo partnery),
- psychologická podpora při řešení problémů
  (výchova, vztahy - rodinné předchozí, 
  současné, v místě  bydliště apod.)

Projektové, komunitní a volnočasové 
aktivity pro matky s dětmi v MC
zahrnuje projekty:
- „Centrum pro rodinu”
- „Mám rodinu a podnikám”
- „Flexi práce s rodinou”

Komunitní činnosti (např.):
- kontaktní centrum (včetně víkendů),
- vzdělávací aktivity a kluby rodičů 
  (přednášky, kurzy první pomoci apod.),
- rodičovské skupiny,
- poradenské služby (těhotenství, zdravotní,
  finanční, logopedická, psychologická, laktační)

Volnočasové činnosti
- „Táta dneska frčí”
- Hledání skřítků
- jóga pro děti i matky apod.

Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc „Květináč” 
zahrnuje pomoc dítěti, které:
- se ocitlo bez jakékoliv péče,
- je ohroženo na zdraví či životě,
- se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
- je tělesně, psychicky týrané nebo zneužívané
- se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou
  závažným způsobem ohrožena jeho
  základní práva

Dítě může být umístěno do ZDVOP podle 
§ 42 z. č. 359/1999 Sb., o soc.-právní ochr. dětí, 
na základě:
- r ozhodnutí soudu, 
- ž ádosti obecního úřadu obce 
  s rozšířenou působností, 
- ž ádosti zákonného zástupce dítěte, 
- ž ádosti samotného dítěte

Centrum terénních programů
zahrnuje pomoc:
- injekčním uživatelům drog (UD),
- sexuálním partnerům (partnerkám) UD,
- neinjekčním uživatelům nealk. drog,
- osobám blízkým UD (žijícím ve společných
  prostorách, rodičům apod.)

Cíle ve vztahu ke klientům: 
- vyhledávání uživatelů drog v jejich přiroze-
  ném prostředí a jejich navázání na služby 
  Centra terénních programů Pardub. kraje, 
-  poskytování služeb vedoucích k minima-
   lizaci rizik spojených s užíváním drog,
-  ovlivňování životního stylu klientů směrem 
  k bezpečnějšímu užívání drog a ke stabilizaci 
  sociální a zdravotní situace,
-  odkazování a zprostředkování dalších služeb 

Ambulantní centrum
zahrnuje pomoc:
-  uživatelům nelegálních drog 
  (i ve fázi experimentu)
-  osobám majícím potíže s nadužíváním 
  alkoholu
-  osobám se sklonem k patologickému hráčství 
  (gambling, sázky na sportovní zápasy)
-  osobám blízkým (rodiče, partneři) 

Poskytované služby: 
- ambulantní léčba – intervence zaměřené 
  na řešení a udržení abstinence,
- zvyšování  kompetence UD své problémy
   aktivně řešit,
- zajištění psychologického a psychiatrického
  vyšetření,
- poskytování informačního servisu 
  k předmětné problematice,
- krizová intervence – individuální práce 
  s klientem v krizi s cílem stabilizovat stav
  klienta a minimalizovat možná rizika,
- zprostředkování návazné péče,
- poradenství pro rodiče a osoby blízké ,
- poradenství partnerům a osobám blízkým 
   při společném soužití s uživateli drog 
   a alkoholu

Mentorská asistence (MA)
(pro děti z I. st. ZŠ)
zahrnuje: 
- asistenci při vytipování a výběru dětí,
- pomoc dětem s poruchami učení (chování),
- učení a jak na něj s radostí,
- pomoc rodičům (osobám odp. za výchovu)
  v procesu vzdělávání a sebevzdělávání dětí,
- doprovázení a práce s mentory,
- propojení aktivit MA do dalších programů 
  sdružení nebo v rámci systému prevence
  dětské  delikvence.

Nízkoprahový klub „Díra” 
zahrnuje:
- pomoc a podporu dětem a mládeži
  v nepříznivé sociální situaci,
- prevenci rizikového chování
  pro jednotlivce i skupiny (zážitkové
  akce a aktivity),
- rozvoj osobnosti, samostatnosti
  a odpovědnosti dětí,
- nabídku aktivního využití vol. času
  v klubu a ve vazbě na ostatní 
  služby Bonanzy.
  

Rodinné terapie 
zahrnuje:
- analýzu stávajícího způsobu komunikace
  v rodinném systému,
- hledání a rozvoj nových možností
  a dovedností v komunikaci a na řešení 
  vztahových problémů či problémů 
  osobních,  jež vyplývají ze vztahového 
  kontextu.

Krizová pomoc 
zahrnuje:
- přímou krizovou intervenci
  (osobně - tváří v tvář, telefonicky, 
  písemně - dopisem, e-mailem) na témata:
- ztráta zdraví či blízkého člověka,
- obava z neúspěchu,
- rozvod, stěhování,
- vztahové problémy,
- láska, nenávist
- domácí násilí,
- obtížné životní situace,
- neštěstí, nehody a katastrofy,
- sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu,
  poruchy příjmu potravy,
- náboženské otázky, nároky okolí,
- týrání, zneužívání, zanedbávání apod.

V oblasti náhradní rodinné péče (NRP):

- vyhledávání nových zájemců o NRP 
- psychologické posouzení žadatelů a dětí 
- přípravu fyzických osob vhodných
  stát se osvojiteli nebo pěstouny 
- přípravu k přijetí dítěte do rodiny 
- poradenskou pomoc před a po přijetí
  dítěte do rodiny 
- následnou péči pro náhradní rodiny 
  pravidelné skupinové konzultace o 
  výkonu pěstounské péče 
- telefonickou krizovou linku pro 
  náhradní rodiny

Právní poradenství
- prevence zadlužení,
- specifické právní poradenství
  rizikovým jednotlivcům nebo
  rodinám se zaměřením na problematiku
  financí,
- právní posouzení závazkových vztahů,
- finanční analýzy u vybraných jedinců
  nebo rodin,
- třídění podkladů pro oddlužení,
- podpora klientů při komunikaci s exekutory,
- příprava a zpracování insolvenčních návrhů,
- stanovování výživného, 
- posouzení úředních dokumentů, případně
  písemná odpověď (úřadům), 
- doprovázení při rozvodu
  a vypořádání majetku po rozvodu.

Dům na půl cesty Květná Zahrada
zahrnuje zejména:
- poskytnutí ubytování,
- zprostředkování kontaktu se společenským
  prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivity zaměřené na budování prac. vztahů,
- pomoc při uplat. práv, oprávněných zájmů
  při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována mladým lidem zpra-
vidla do 26 let věku, kteří po dosažení
zletilosti opouštějí školská zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
vrací se z jiných zařízení pro péči o děti
 a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, 
ochranné léčby, nebo jsou v obtížné
životní situaci – bez přístřeší, potřebné
pomoci a podpory

Sociální firma
zahrnuje pro děti a mládež zejména:
- zajištění střednědobé praxe ve svitavských
  firmách nebo organizacích partnerů,
- pracovní činnosti na statku sdružení,
- pracovní činnosti jako zakázky partnerů
  nebo firem (podniků) v regionu

Služba je poskytována mladým lidem 
zpravidla do 26 let věku, kteří po dosažení 
zletilosti opouštějí školská zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 
vrací se z jiných zařízení pro péči o děti
a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody,
ochranné léčby nebo jsou v obtížné 
životní situaci  – bez přístřeší, potřebné
pomoci a podpory

„Drž se na uzdě”
SAS pro rodiny s dětmi
služby zahrnují například:
- vyhledávání a vytipování dětí
  s projevy maladaptivního nebo
  predelikventního chování,
- spolupráce s OSPOD (případové 
  konference),
- systematický výcvik
  sociálních dovedností pro vybrané
  skupiny dětí ve věku  9 - 15 let,
- systematická práce s rodinami dětí,
- další navazující služby 
  pro děti ve výcviku i jejich rodiny
  (víkendovky, minitábory, zážitkové
  programy, nízkoprahy apod.)

Nízkoprahový klub
 „Prevence s Bonanzou” (na statku)
zahrnuje:
- pomoc a podporu dětem a mládeži
  v nepříznivé sociální situaci,
- prevenci rizikového chování
  pro jednotlivce i skupiny (zážitkové
  akce a aktivity),
- rozvoj osobnosti, samostatnosti
  a odpovědnosti dětí,
- nabídku aktivního využití vol. času
  na statku, u koní apod. 
 

PhDr. Tomáš Kellner
lel.: 778 527 264

e-mail: kellner.pms@gmail.com
regionální koordinátor

služeb pro oběti TČ

Ve Svitavách projekt zajišťuje:
Mgr. Jindřich Čejka 

tel.: 727 939 802
e-mail: cejka.pms@gmail.com

Projekt „Proč zrovna já II?”
zaměřený na pomoc obětem

trestných činů (TĆ)

Projekt „Proč zrovna já II?”
zahrnuje následující činnosti:
- poradenství v rámci všech stádií trestního
  řízení nebo občanského řízení
- poradenství o možnostech náhrady škody,
- zprostředkování mimosoudního řešení konfliktu
   a následků trestného činu
- podporu při vyrovnávání se závažnou sociální
   událostí a následky spáchaného trestného činu
- základní právní informace a psychosociální 
  podporu osobní, telefonické poradenství
- zprostředkování doprovodu na jednání s orgány
   činnými v trestním řízení a jinými institucemi
- zprostředkování návazných služeb 
  (např. psychoterapii) 
- poskytnutí informací o tom, jaká jsou vaše práva
  bezpečné prostředí pro sdílení vašich pocitů
 

zástupce předsedkyně: Bc. Josef Juřík,
 
tajemník: Bc. Světlana Richtrová, OSPOD MěÚ Svitavy, e-mail: svetlana.richtrova@svitavy.cz

veselyk@seznam.czČlenové: Karel Veselý, MP Svitavy, e-mal:                       
               Mgr. Miroslava Bártlová, Speciální škola Svitavy, tel.: 461 532 645
               Eliška Zdražilová, Odbor pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy, tel.: 461 550 331
               PhDr. Vladimír Hloušek, e-mail: Vl.Hlousek@seznam.cz
               PhDr. Erich Stündl, koordinátor prev. krim., tel.: 461 550 314
               JUDr. Simona Petržálková, soudkyně Okr. soudu Svitavy, tel.: 461 552 807
               Mgr. Lidmila Kružíková, členka zastupitelstva města, e-mail:             lidmila.kruzikova@seznam.cz

Koordinuje výkon sociálně právní ochrany na území správního obvodu.
  

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU

předsedkyně: Bc. Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, 
tel.: 461 550 220, e-mail: rehorova@svitavy.cz

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality města Svitavy ve spolupráci s představiteli zapojených organizací

Aktualizace k 24.10.2016

Středisko výchovné péče Svitavska
(zřizovatel Květná Zahrada, z.ú.)

Kontakt: Mgr. Petr Dřínovský, ředitel
tel.: 731 712 458 

e-mail: svpsy  www.svpsy.cz@seznam.cz,
Zařízení poskytuje preventivně výchovnou péči dětem 
od 3 do 18 let, jejich rodičům (zz) a ped. pracovníkům. 

Přijímá do péče děti s poruchami chování, 
kde prozatím nenastal důvod 
k nařízení ústavní výchovy 

nebo uložení ochranné výchovy.

SVP - Ambulantní služby
Středisko Svitavy: Purkyňova 284/1 

Pobočka Litomyšl: T.G.Masaryka 1145 (prostory ZŠ)
Pobočka Polička: Nádražní 304 (prostory MěÚ)

Pobočka Moravská Třebová:
Komenského 371/46 (prostory za MP)

Pobočka Jevíčko: U Zámečku 784 (prostory ZŠ) 

Úkolem ambulantní služby je především 
posoudit šíři i hloubku problému dítěte 

a navrhnout optimální model řešení 
za účasti všech stran problému.

K dispozici jsou poradenské, psychologické, 
speciálně pedagogické a terapeutické služby.

SVP - Terénní služby
Středisko Svitavy: Purkyňova 284/1

tel. 731 712 458

Příkladem terénních služeb jsou programy
 pro školní kolektivy zaměřené především 

na řešení problémů ve skupinách v rámci „třídního” 
nebo „školního” klimatu,

 případně návštěvy přímo v rodinách žáků
 a studentů související s řešením specifických 

výchovných problémů ve vazbě 
na dohodu s pedagogickými pracovníky a rodiči.

SVP  - Celodenní služby - stacionář
Středisko Svitavy: Purkyňova 284/1

Jsou určeny pro děti, jejichž další pobyt 
ve školním prostředí není dále únosný, 

selhává příprava do školy, 
objevují se problematické způsoby 

využívání volného času a výchovná práce 
ve škole neumožňuje dosáhnout 

pozitivní změny stávajícími prostředky.
Služba má charakter dobrovolnosti.

V dopoledních hodinách probíhá školní výuka 
se speciálním pedagogem,

odpoledne příprava na vyučování, 
účast v kroužcích např. střediska volného času 

nebo využití terapeutických programů SVP
Určeno pro 1-2 skupiny v počtu 6 - 8 dětí.

SVP - Alfa - Výcvik pro delikventy - „Cesta” ve spolupráci s  OS Bonanza
 a Městským muzeem a galerií města Svitavy
(zahrnuje následující činnosti)

1. Rozvoj morálního a právního vědomí
Cílená snaha směřující k pochopení užitečnosti hranic, pravidel a zákonů, poskytujících v životě bezpečí a jistotu. 
Získání vědomosti "proč zákony existují a k čemu slouží", objasnění jejich smyslu a upevnění morálních postojů. 

2. Motivační pracovní činnosti
Pracovních činnosti zaměřené na seberealizaci delikventa. Cílem je upevnění pozitivních vlastností – trpělivost, 
vytrvalost, spolupráce a získání tvořivé zkušenosti " co mě baví", "v čem se uplatním". Základem jsou pracovní 
činnosti s řezbářem, kovářem, sklenářem a kameníkem.
     
3. Sociální dovednosti a kompetence
Cílem je osvojení si komunikačních, sociálních a pracovních dovedností. Zvládnutí kompetencí: 
naslouchání, konstruktivní reakce na nesouhlas a kritiku (zpětná vazba), zklidnění, řešení konfliktu, zvládání agrese, 
techniky k uvolnění a zklidnění nebo zvládání emocí.  Pochopení vztahů mezi dominancí a submisí, 
pojmenování některých důležitých vlastností účastníků (sebereflexe, sebezkoumání). 
Porozumění mezilidským vztahům. 

Dětské centrum Svitavy
U Kojeneckého ústavu 520/2, 56802 Svitavy

Mgr. Drahomíra Votřelová,
ředitelka DC Svitavy, ředitelka ZDVOP

e-mail: reditel@dc-svitavy.cz
Mgr. Dagmar Svobodová, 

sociální pracovnice
tel.: 727 827 374

e-mail: socialni1@dc-svitavy.cz
Bc. Petra Kovářová, DiS.,

sociální pracovnice ZDVOP,
zástupce ředitele ZDVOP

tel.: 727 827 373, 
e-mail: socialni@dc-svitavy.cz

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Intervenční centrum 
a Poradna pro podporu rodiny

Erno Košťála 980,53012 Pardubice

Detašované pracoviště Svitavy,
problematika domácího násilí, 

Fabrika - II. patro
Mgr. Iva Bandžuchová,

tel.: 777 765 844
e-mail:

iva.bandzuchova@skp-centrum.cz

Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc  
zahrnuje pomoc dítěti, které:
- se ocitlo bez jakékoliv péče,
- je ohroženo na zdraví či životě,
- se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku,
- je tělesně, psychicky týrané nebo zneužívané
- se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou
  závažným způsobem ohrožena jeho
  základní práva

Dítě může být umístěno do ZDVOP podle 
§ 42 z. č. 359/1999 Sb., o soc.-právní ochr. dětí, 
na základě:
- r ozhodnutí soudu, 
- ž ádosti obecního úřadu obce 
  s rozšířenou působností, 
- ž ádosti zákonného zástupce dítěte, 
- ž ádosti samotného dítěte

Resocializační centrum pro matky 
s dětmi poskytuje pomoc matkám 
v těžké životní situaci. 
Zajišťuje biologické matce pobyt 
s dítětem a napomáhá v její resocializaci, 
která ji umožní návrat do běžného života.

Resocializační centrum obsahuje dva 
samostatné byty s vlastní kuchyňkou, 
soc. zařízením, společně zde 
pak funguje prádelna.

V zařízení je návštěvní místnost, 
kancelář výchovné sestry, 
(speciálního pedagoga) a psychologa. 
Funguje zde poradna pro náhradní 
rodičovství a rodinnou terapii.

Délka pobytu: průměrně 2 – 3 měsíce, 
podle potřeby i více.

Dětské centrum  Svitavy 
poskytuje komplexní léčebně-preventivní, 
ošetřovatelskou, výchovnou a rehabilitační péči 
dětem ohroženým prostředím, zanedbávaným, 
případně týraným, které jsou zde umísťovány 
na základě rozhodnutí příslušných soudů.
Dále poskytuje komplexní péči dětem 
zdravotně postiženým, které jsou zde umístěné 
většinou na žádost rodičů či pěstounů.
Nabízí krátkodobé pobyty v případě svízelné
 situace v rodině, jak z důvodů 
zdravotních či sociálních. 
Ke krátkodobému pobytu je možno přijmout 
i matku s dítětem – zácvik rehabilitace, 
edukace matky v těžké sociální situaci.
Kapacita zařízení je 33 lůžek a 5 lůžek 
pro matky s dětmi.

NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ
ZAŘÍZENÍ

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST 
VE SVITAVÁCH A OKOLÍ

MUDr. Jiří Hájek, tel.: 461 532 881
MUDr. Draha Stackeová, Kolárova 22, tel.: 461 532 636
MUDr. Helena Mašláňová, Kolárova 22, tel.: 461 534 024
MUDr. Jana Kašparová, Felberova 2, tel.: 461 461 532 763
MUDr. Drahomíra Kobelková, Střední 4, tel.: 461 541 547
           Hradec nad Svitavou tel.: 461 548 464
           Opatov 182, tel.: 461 593 173
MUDr. Dagmar Obrovská, Brněnec 1, tel.: 461 534 024  

Dětské oddělení Nemocnice ve Svitavách
 MUDr. Ludmila Pospíšilová, primařka

tel. 461 569 343
sociální pracovnice: Bc. Adéla Hartmanová

tel. 461 156 393, 725 550 102 
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