DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Zde jsou skutečné příběhy dětí, s nimiž kurátoři pro děti a mládež pracují:

problem@ditekrize.cz
pomoc@linkabezpeci.cz
http://chat.linkabezpeci.cz

LINKA BEZPEČÍ
LINKA DŮVĚRY

116 111
777 715 215
241 484 149
800 111 113

LINKA VZKAZŮ DOMŮ

(PRO DĚTI NA ÚTĚKU NEBO VYHOZENÉ Z DOMOVA)

LINKA POMOCI
475 603 390
LINKA PRO ŽENY A DÍVKY
603 210 999
LINKA AIDS
800 800 980
LINKA PRO DOMÁCÍ NÁSILÍ
251 511 313
LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY
A DOMÁCÍHO NÁSILÍ
116 006
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Krádež batohu
Chlapci ve věku 13 a 14 let našli ve školní šatně položený batoh. Rozhodli se, že nález
neoznámí a batoh si nechají. Doma v něm našli sluchátka, sportovní čepici, mikinu,
sešity, pouzdro s tužkami, desky se stravenkami na oběd, hodinky a příruční herní
konzoli. V domnění, že batoh zdánlivě neobsahoval drahé věci, nebral ani jeden
krádež batohu jako velký průšvih. Nicméně batoh s celým svým obsahem byl vyčíslen
částkou 10.520 Kč. Vzhledem k výši škody (nad 10.000 Kč) se v tuto chvíli nejedná
o přestupek, ale o čin jinak trestný. Po ukončení vyšetřování Policií ČR bude státním
zástupcem podán k soudu návrh na uložení opatření.
Neoprávněné držení platební karty
Dívka ve věku 13 let ukradla své tetě na návštěvě peněženku. Povedlo se jí to
v nestřeženém okamžiku. Nikomu o krádeži neřekla a peněženku schovala do své
tašky. Doma ve svém pokoji si obsah peněženky prohlédla a zjistila, že je v ní peněžitá
částka ve výši 500 Kč a osobní doklady včetně platební karty. Peníze z peněženky si
vzala a rozhodla se, že je utratí. Ze strachu, že by peněženku doma někdo objevil, ji
ještě ten den vyhodila do popelnice. Na krádež se přišlo. Přestože dívka vzala
z peněženky pouze peníze a platební kartu nepoužila, jednalo se o čin jinak trestný
přechovávání platebního prostředku a dívce bylo soudem pro mládež uloženo
opatření.
Výtržnictví s ublížením na zdraví
Dívka ve věku 14 let se svěřila svému příteli (14 let), že jí ve škole nadávali nějací
kluci. Řekl jí, že hned po škole si to s nimi vyřídí. Po vyučování se s jedním z nich sešel.
Ačkoliv se viník omluvil, toto jako odpověď nestačilo a chlapec spolužáka napadl. Dal
mu několikrát pěstí do obličeje, až upadl na zem. Poté do něj ještě několikrát kopl.
Všechno toto se odehrálo za přítomnosti dalších dětí ze školy a kolemjdoucích lidí.
Vzhledem k tomu, že šlo o velmi hrubé chování s následky vážného zranění, které se
dělo na veřejném místě a přihlíželi tomu ostatní lidé, jednalo se o čin jinak trestný
výtržnictví, za který bylo chlapci uloženo u soudu pro mládež opatření - zařazení do
výchovného programu a zároveň dohled probačního úředníka.

INFORMACE PRO DĚTI
Neboj se požádat o pomoc, když se ti děje něco, co ti vadí. Nenech si
ubližovat, nenech se navádět třeba ke krádeži a jiným věcem, které
nechceš dělat. Určitě i kolem tebe jsou lidé, kterým můžeš věřit. Neboj
se jim říct o svých problémech.

KURÁTOŘI PRO DĚTI A MLÁDEŽ
S žádostí o pomoc se můžeš obrátit na kurátory pro děti a mládež.
Pracují na Oddělení sociální prevence, které je součástí Odboru
sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PREVENCE
Kdo je to kurátor pro děti a mládež?
Kurátoři pracují s dětmi, které se dopustily protiprávního jednání, mají
závažné výchovné problémy, dopouštějí se záškoláctví, zneužívají
návykové látky (drogy, alkohol), …

Pohlavní zneužití
Chlapec a dívka, oběma bylo 14 let, spolu krátce chodili, došlo mezi nimi
k pohlavnímu styku. Po několika měsících, kdy dívka pocítila zdravotní potíže, se při
vyšetření v nemocnici zjistilo, že již měla pohlavní styk. Lékař toto musel ohlásit na
policii, protože má ze zákona oznamovací povinnost. Po ukončení vyšetřování byli
oba předvoláni k soudu i se svými rodiči, kde museli znovu celou událost podrobně
popsat. Oběma bylo uloženo výchovné opatření soudem pro mládež.
Kyberšikana
Sedmnáctiletý student si dopisoval s dívkami (13 až 17 let) z celé ČR prostřednictvím
sociální sítě. Když si u dívek získal důvěru, požadoval po nich, aby mu zaslaly své
intimní fotografie. Dívky mu je poslaly. Po určité době chtěl po dívkách odvážnější
erotické fotografie a videa s tím, že pokud mu je nezašlou, zveřejní předchozí fota na
Facebooku. Dívky většinou jeho přání plnily, ale jedna se odvážila vše říct rodičům.
Byla tak zoufalá, že si chtěla sama ublížit. Rodiče podali trestní oznámení a vše začala
vyšetřovat policie. Byly zjištěny i jiné poškozené dívky a chlapec byl obviněn ze
spáchání provinění sexuálního nátlaku, zneužití dívek k výrobě a šíření pornografie.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o velice závažná provinění, bylo mu soudem uloženo
trestní opatření ve výměře jednoho roku ve výkonu trestu odnětí svobody,
podmíněně odložené na tři roky. Zároveň bylo uloženo výchovného opatření, a to
dohled probačního úředníka.

moment právě teď
tvůj život

.

KDE HLEDAT POMOC, RADU, INFORMACE?

DROGY - ALKOHOL

VOLNÝ ČAS
Nízkoprahový klub Tykadlo (Oblastní charita)
Poláčkova 36/2, Ústí nad Labem, 400 11
736 785 956
www.charitausti.cz; e-mail: tykadlo@charitausti.cz
Dům sv. Materny (Oblastní charita)
Národního odboje 634/23, Ústí nad Labem, 400 03
475 221 211, 731 402 517
www.charitausti.cz; e-mail: materna@charitausti.cz
Nízkoprahový klub Orion (YMCA)
Krčínova 801/6, Ústí nad Labem, 400 07
733 125 720, 477 753 636
www.usti.ymca.cz/orion; e-mail: orion@usti.ymca.cz
Nízkoprahový klub Nový svět (Člověk v tísni)
Matiční 182, Ústí nad Labem, 400 07
739 220 251, 411 140 160
www.clovekvtisni.cz; e-mail: alena.malatova@clovekvtisni.cz
Nízkoprahový klub Mixér (Člověk v tísni)
Hrbovická 335/60, Ústí nad Labem, 400 01
739 220 251
www.clovekvtisni.cz; e-mail: pavlina.danhelkova@clovekvtisni.cz
Dobrovolnické centrum, z.s.
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01
606 512 905
www.dcul.cz; e-mail: dcul@seznam.cz
Dům dětí a mládeže
Velká Hradební 19, Ústí nad Labem, 400 01
475 210 861, 475 209 922
www.ddmul.cz; e-mail: reditel@ddmul.cz
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Stříbrnické nivy 2428/4, Ústí nad Labem, 400 11
776 720 220
www.ustinl.skauting.cz; e-mail: ustinl@skaut.cz
Komunitní centrum pro děti – Lucerna (Oblastní charita)
Karla IV. 3, Ústí nad Labem, 400 03
734 786 042
e-mail: kolesova@charitausti.cz

Nabízíme ti adresář kontaktů a webových stránek, kde se můžeš dozvědět
základní informace o problémech, které možná trápí tebe nebo tvé kamarády.
www.pravonadetsvi.cz
www.romea.cz

www.linkabezpeci.cz
www.fod.cz

www.ditekrize.cz
www.iporadna.cz

Centrum krizové intervence a Intervenční centrum, Ústecký kraj
Pomoc osobám v krizi a osobám ohroženým domácím násilím
K Chatám 22, Ústí nad Labem – Skorotice, 403 40
475 603 390 – nonstop
www.spirala-ul.cz; e-mail: vedouci.cki@spirala-ul.cz
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s.
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01
475 216 504, 731 004 095
www.poradna-unl.cz; e-mail: poradna.ul@centrum.cz
Středisko výchovné péče
Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem, 400 01
475 240 010
www.vuboletice.cz; e-mail: j.krizkova@vuboletice.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
Čelakovského 703/2, Ústí nad Labem, 400 07
475 532 803, 475 533 212
www.pppuk.cz; e-mail: usti@pppuk.cz
Bateau z.s. – Poradenství pro děti, dospívající, rodiče
Vaníčkova 11, Ústí nad Labem, 400 01
731 172 025 – telefon pro objednání
www.bateau.cz; e-mail: bateau@bateau.cz

www.drogovaporadna.cz
www.tadyted.eu
www.pobavmeseoalkoholu.cz
www.rekninedrogam.cz
Drug Out Klub - Krajská adiktologická ambulance a poradna pro děti a dorost
Velká Hradební 13/47, Ústí nad Labem, 400 01
(Kožní sanatorium – 1. patro)
607 451 588
www.drug-out.cz; e-mail: poradna@drugout.cz

Sociálně právní agentura WHITE LIGHT I.
následná péče o ex-uživatele drog
Pražská 166/47, Ústí nad Labem - Vaňov, 400 01
725 874 363, 602 378 312
www.wl1.cz; e-mail: os@wl1.cz

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, Praha 8, 181 02
284 016 111
www.bohnice.cz
Dětské a dorostové detoxikační oddělení
Ke Karlovu 460/11, Praha, 120 00
224 965 364
www.vfn.cz; e-mail: ddd@vfn.cz

Ptej se, nebuď v tom sám.
Cesta z průšvihu vždycky existuje. Opravdu.

