Co je orgán sociálně-právní ochrany dětí?

Informační leták o OSPOD

Orgány sociálně-právní ochrany jsou:
 krajský úřad
 obecní úřad s rozšířenou působností
 obecní úřad
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 Úřad práce ČR – krajské pobočky
Tomuto orgánu, který se zabývá sociálně-právní ochranou dětí, se také říká OSPOD.
OSPOD:
 chrání práva dětí (vývoj, výchova, oprávněné zájmy, ochrana jmění)
 dohlíží na to, aby byly děti v bezpečí,
 zastupuje dítě u soudu, aby byla chráněna jeho práva.

V čem může OSPOD pomoci?

Na obecní úřad (MěÚ Napajedla) se mohou přijít poradit rodiče s dítětem, ale i dítě
samotné. Na obecním úřadu vám pracovníci poradí, kam se obrátit s řešením své situace.
Na obecním úřadě s rozšířenou působností (MěÚ Otrokovice) najdete přímo oddělení
sociálně-právní ochrany dětí – výkon SPOD v plném rozsahu. Tam jsou sociální pracovníci,
kteří mají na starosti pomoc dětem a jejich rodinám a působí tam také kurátor pro mládež.
OSPOD pomáhá rodičům:
 s výchovou dítěte,
 s péčí o dítě,
 s péčí o domácnost,
 s bydlením,
 jak vyjít s penězi,
 se školou dítěte,
 při rozchodu či rozvodu s partnerem,
 při řešení rodinných problémů.
Kurátor pro mládež - ten pomůže Vašemu dítěti, pokud:
 má problémy s chováním,
 nechodí do školy,
 pije alkohol nebo bere drogy,
 páchá trestnou činnost.

Dítě mimo vlastní rodinu
Pokud je dítě v rodině týrané, zneužívané nebo zanedbávané, pomůže tuto situaci řešit
OSPOD. V případě, že je dítě nadále v ohrožení, mají pracovníci OSPOD právo navrhnout soudu
odebrání dítěte z rodiny, pokud dítě není v bezpečí. Dítě je pak v pěstounské rodině nebo
v ústavu, kde ho pracovník OSPOD alespoň jednou za 3 měsíce navštěvuje. Sleduje, jak se dítěti
daří a pomáhá, aby se dítě mohlo vrátit domů.
OSPOD také vyhledává zájemce o pěstounství a připravuje je na výkon pěstounské péče.

Informační leták o OSPOD
Obecní úřad, kam se můžete obrátit o radu:
Městský úřad Napajedla
Odbor sociálních věcí
Masarykovo nám. 87 – budova spořitelny
763 61 Napajedla
Kontakty:
tel. 577 100 940 nebo 577 100 942 – odbor, 577 100 911 – ústředna MěÚ
e-mail: kasna@napajedla.cz nebo brazdilova@napajedla.cz
webové stránky: www.napajedla.cz
Úřední hodiny, kdy je možné MěÚ Napajedla navštívit:
Pondělí, středa
Ostatní dny:
Úterý
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 12.00 12.30 – 17.00
7.00 – 15.00
neúřední den (dle domluvy)
7.00 – 14.30

Obecní úřad s rozšířenou působností, kde mají na starosti sociálně-právní
ochranu v plném rozsahu:
Městský úřad Otrokovice
Odbor sociální
nám. 3. května 1340
1. patro budovy č. 2.
765 02 Otrokovice
Kontakty:
Tel.: 577 680 427 – vedoucí odboru, 577 680 272 – vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Obvod Napajedla spadá pod sociální pracovnice na tel: 577 680 271 nebo 577 680 404.
Kurátor pro mládež: tel. 577 680 425
webové stránky: www.otrokovice.cz
Úřední hodiny MěÚ Otrokovice, kdy je možné OSPOD navštívit:
Pondělí, středa – 8.00 – 17.00
Ostatní dny dle domluvy s pracovnicí OSPOD

