•

ochrana práva dítěte na příznivý rozvoj
a řádnou výchovu

•

ochrana oprávněných zájmů dítěte,
včetně ochrany jeho jmění

•

působení směřující k obnovení
narušených funkcí rodiny

•

zabezpečení náhradního
rodinného prostředí pro dítě, které
nemůže být trvale nebo dočasně
vychováváno ve vlastní rodině
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Sociálně právní ochranou
dětí se rozumí zejména:

Městský úřad Litovel
nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel
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CO JE TO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ (SPOD)?

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ

Litovel – Městský úřad

+ Lékárna Litovel www.litovel.eu
Kdy se na nás můžete obrátit osobně
nebo telefonicky?
Po
Út
St
Čt
Pá

V pracovní době
7:00–11:30 12:00–17:00
7:00–11:30 12:00–15:00
7:00–11:30 12:00–17:00
7:00–11:30 12:00–15:00
7:00–13:00

Vedoucí odboru
Mgr. Pavel Procházka • prochazka@mestolitovel.cz
+420 585 153 231 • +420 721 619 094
Sociální pracovnice
Bc. Marcela Spurníková
spurnikova@mestolitovel.cz
+420 585 153 226 • +420 720 162 027
Bc. Monika Krylová • krylova@mestolitovel.cz
+420 585 153 232 • +420 725 075 311
Pracovník pro náhradní rodinnou péči
Bc. Radim Sléha • sleha@mestolitovel.cz
+420 585 153 229 • +420 720 162 007
Kurátorka pro děti a mládež
Mgr. Kateřina Vystavělová
vystavelova@mestolitovel.cz
+420 585 153 234 • +420 606 042 608

Schůzku si můžete domluvit
předem telefonicky nebo e-mailem!

INFORMACE
pro
RODIČE

S čím se na nás můžete obrátit?

Kdy máme povinnost jednat?
V případech:

•

Chci se rozejít/rozvést a máme děti.

•
•

Nedokážeme se dohodnout (výchova, péče).
Dítě mě neposlouchá, dělá si, co chce.

•
•

•

Moje dítě se toulá, chytlo se party.

•

Mám problémy s alimenty (neplacení,

•

•

úprava, změna).

•

Partner/ka mě opustil/a. Jsem s dítětem

•

na všechno sám/sama.
•

Bojím se o dítě protože...

•

Mám strach z partnera/ky, ubližuje mi.

•

Jsem závislá/ý... – partner/ka je závislý/á...

•
•

Moje dcera otěhotněla a je nezletilá.
Nemohu se teď postarat o dítě.

•

Hrozí nám vystěhování a nemám s dětmi

•

kam jít.

•

•

Chci adoptovat dítě/chci dát dítě k adopci.

•

Potřebuji poradit s péči o dítě a domácnost.

•

Chci být v kontaktu se svými dětmi, o které
se stará někdo jiný.

že nás dítě požádá o pomoc
že se dítě ocitlo bez rodičů či jiného dospělého
(bez jakékoliv péče)
oznámení o zanedbávání péče o děti,
o zneužívání dětí
oznámení o trestním nebo přestupkovém
jednání dítěte
oznámení o užívání alkoholu a jiných návykových
látek dětmi oznámení o útěku dítěte

Sociální pracovnice oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD)

•
•

pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte
na výživné a při vymáhání plnění vyživovací
povinnosti,
vykonává funkci opatrovníka, poručníka
a veřejného poručníka,
spolupracuje se školskými, zdravotnickými,
ústavními zařízeními, s nestátními organizacemi
a dalšími subjekty.

Kurátor pro děti a mládež:
•

je specializovaný pracovník OSPOD

•

nezletilé děti do 15 let, které se
dopustily činu jinak trestného

•

trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku
•

útěky z domova, agresivita, alkoholismus,
toxikomanie, prostituce apod.),
•

poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých
sociálních podmínek a výchovných vlivů,

•

vykonává úkoly podle zákona
o soudnictví ve věcech mládeže,

•

účastní se trestního a přestupkového
řízení proti mladistvému,

•

spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní
výchovy, věznicemi a navštěvuje mladistvé
ve vazbě nebo ve výkonu odnětí svobody.

Pracovník
pro náhradní rodinnou péči:
vyhledává děti vhodné k osvojení a svěření
do pěstounské péče a fyzické osoby

Na ochranu dětí činí zejména tato opatření:
podává návrhy soudům na omezení nebo
zbavení rodičovské odpovědnosti anebo
omezení nebo pozastavení jejího výkonu,
na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní
výchovy či jiných výchovných opatření, přijímá
opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo
bez péče přimeřené jeho věku, podává návrhy
soudům na vydání předběžného opatření.

děti mladistvé s opakovanými poruchami
chování závažného rázu (záškoláctví,

•
•

mladistvé (15-18 let), u nichž bylo zahájeno

vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny,
•

vede evidenci žádostí a dokumentaci
o zprostředkování osvojení
nebo pěstounské péče,

•

poskytuje poradenství
a zprostředkovává související služby

•

uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče

