RODINA
Důležitým zdrojem pomoci pro oběti
DN může být sama rodina, zejména
příbuzní, neboť právě oni se mohou stát
náhradními opatrovníky dítěte (v rámci
dočasného řešení nebo NRP stanovené
soudem). Důležitá je vazba na další
blízké osoby, na komunitu či
svépomocné skupiny.

POLICIE

INTERVENČNÍ CENTRUM

Policie a orgány činné v trestním řízení při výslechu
dětské oběti postupují tak, aby první výslech byl také
poslední a nebylo nutné ho opakovat či doplňovat.
Výslech dětské oběti v roli svědka provádějí pracovníci
specializovaní na děti a mladistvé, kteří musí dle
ustanovení trestního řádu § 101 odst. 1, § 102 splňovat
zákonné požadavky. Výslechu je přítomen OSPOD nebo
jiná osoba, která má zkušenost s výchovou mládeže.
Výslechu se může účastnit i zákonný zástupce.
Okamžitou pomoc obětem DN zajišťuje institut
vykázání násilné osoby ze společného
obydlí dle zákona o Policii ČR,
konkrétně v § 44 až § 47.

Po vykázání osoby páchající DN ze
společného obydlí je nejpozději do 24
hodin doručen „Úřední záznam o vykázání“
místně příslušnému Intervenčnímu
centru. To pak na základě tohoto
rozhodnutí nejpozději do 48 hodin
kontaktuje ohroženou osobu
a nabídne jí své služby.

SOUD
Civilní soud rozhoduje o vykázání podle
ustanovení § 400 až § 414 a § 492 až § 496
o zvláštních řízeních soudních. Maximální
doba trvání předběžného opatření
(vykázání) je 6 měsíců od jeho vydání.
Soud rozhoduje také o odebrání dětí
z rodiny – umístění dětí do ústavní
výchovy (do dětského domova)
či o NRP pro děti.

ŠKOLA
V případě, že se dítě stalo rovněž
obětí násilí v rodině, škola je povinna
neprodleně informovat OSPOD
dle § 10 odst. 4 zákona o SPOD.
OSPOD prošetří chování dítěte
ve škole a kontakt rodiny
se školou.

LÉKAŘ
V případě podezření, že dítě se
stalo rovněž obětí násilí v rodině,
lékař zajistí pediatrický nález jeho
zdravotního stavu. O všech
zjištěných skutečnostech
informuje pracovníka
OSPOD.

