
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANA DĚTÍ

Informace
pro dě� 

Potřebuješ pomoci
a poradit?

Jak se s námi můžeš spojit?
Můžeš osobně přijít na naše pracoviště 

na Městský úřad Litovel.

Můžeš nám zavolat na přímá tel. čísla. 
Můžeš zavolat na Policii České republiky 

na tel. 158 nebo na Městkou policii 
Litovel na tel. 602 133 721 Pracovníci 

policie nám zavolají a společně ti 
pomůžeme. V krizové situaci volej 

zdarma na linku bezpečí

Neboj se ozvat,
vše se dá řešit!

116 111

Kdy se na nás můžeš obrátit osobně 
nebo telefonicky?

V pracovní době 
 Po 7:00–11:30 12:00–17:00
 Út  7:00–11:30 12:00–15:00
 St  7:00–11:30 12:00–17:00
 Čt  7:00–11:30 12:00–15:00
 Pá  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 můžeš domluvit
předem telefonicky nebo e-mailem!

Městský úřad Litovel
nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel

Lékárna Litovel+
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Náměs� Přemysla
Otakara 777/2

Litovel – Městský úřad

Šerhovní

www.litovel.eu



LÁSKA: 

Líbí se mi kluk/holka, trá
pí mě to a nevím, s kým si o tom promluvit.

Jsem těhotná a nevím co dělat.

Moje dívka otěhotněla.

                
                

                
       

Mám strach jít do školy.

Nechce se mi chodit do školy. Nebaví mě to.

Spolužáci mi ubližují, nadávají a posmívají se.

Nejde mi to ve škole. Nevím, jak se to mám naučit. Rodiče mi jen nadávají za špatné známky.

Chtěl bych jít do školy a rodiče mě nepouští, nemají peníze na moje obědy nebo jízdenku.

Budu vyloučený z učiliště nebo ze střední školy a nevím co dál.

Spolužáci mému kamarádovi ubližují, nadávají a posmívají se.

Mám špatné známky (propadám) a nevím jak to říct doma.

Ve škole mě šikanují a nikdo mi nepomohl.

RODINA:
Máma nebo táta nepřišli domů.

Rodiče se hádají a bijí. Co mám dělat?
Přemýšlím o tom, že uteču z domova.

Máma nebo táta se opíjí a mě se to nelíbí.
Naši se rozvádějí a já nevím, co bude dál.

Stává se, že mám hlad a doma není nic k jídlu.
Chodí k nám sociálka a já nevím, co se děje. Nikdo mi to nevysvětlil.
Bojím se jít domů, protože jsem něco provedl a rodiče mě za to zbijí

Necítím se doma dobře. Nikdo si mě neváží, nevšímá.
Bývám doma často sám, i v noci.

Nemám doma klid na učení.
Rodiče se o mě nezajímají.

KAMARÁDI / PARTA:

Vím o jiném dítěti, kterému někdo ubližuje.

Vím o jiném dítěti, které pije, kouří nebo bere drogy.

Jsem v partě, se kterou děláme věci, které nejsou správné.

V partě mě kamarádi nutí dělat něco, co nechci.

Kamarádi mi nabízejí alkohol, cigarety, drogy.

         
         

         
         

         
     

Bojím se.

Někdo mi ublížil.

Nevím co dál. Přemýšlím, že si ublížím.

Dějí se mi věci, které se mi nelíbí.

Mluví o mě, že půjdu do dětského domova nebo do ústavu. Nevím co to pro mě znamená.

Někdo o mě na internetu říká škaredé věci, zveřejňuje moje soukromé věci, 

dává moje fotky a mě se to nelíbí.

Mám právo se vyjádřit ke všemu, co se mě týká.

Oslovují mě na internetu cizí lidé a chtějí divné věci.

Ukradl jsem nějakou věc a nevím co s tím dál dělat.

Piju alkohol a kouřím. Nevím jak s tím přestat.

Někdo mě nutí dělat věci, které nechci.

Něco mě tíží a nemám se komu svěřit.

JINÉ:

ŠKOLA:


