Příloha č. 1
Informační leták

Sociálně – právní ochrana dětí

Co je orgán sociálně - právní ochrany dětí tzv. OSPOD?
chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj
dohlíží na to, aby děti byly v bezpečí
zastupuje dítě u soudu, aby byla chráněna jeho práva

Které úřady OSPOD zajišťují?
obecní úřad
obecní úřad s rozšířenou působností
krajský úřad
Ministerstvo práce a sociálních věcí

V čem může OSPOD pomoci?
Na obecní úřad 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 najdete přímo oddělení sociálně – právní ochrany
dětí. Zde jsou sociální pracovníci, kteří pomáhají dětem a jejich rodinám.
Na obecním úřadě s rozšířenou působností je také kurátor pro mládež, který pomůže vašemu
dítěti pokud:
- má problémy s chováním
- nechodí do školy
- pije alkohol, nebo bere drogy
- páchá trestnou činnost
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.

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. Pokud je
dítě v pěstounské rodině nebo v ústavu, pracovník OSPOD ho alespoň jednou za 3 měsíce navštěvuje.
Sleduje, jak se dítěti daří a pomáhá, aby se dítě mohlo vrátit.
OSPOD také vyhledává zájemce o pěstounství a připravuje je na výkon pěstounské péče.

Obecní úřad, kam se můžete obrátit o radu:
Obecní úřad Křelov - Břuchotín
Marie Majerové 45/25
783 36 Křelov - Břuchotín
Telefonní číslo: 585 381 503
www.krelov.cz
(webové stránky obecního úřadu)

Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Obecní úřad s rozšířenou působností, kde mají na starosti sociálně
– právní ochranu v plném rozsahu:
Magistrát města Olomouce
Odbor sociálních věcí
Oddělení péče o rodinu
Štursova 820/1 (vedle Kauflandu)
779 00 Olomouc - Hodolany
Telefonní číslo: 585 562 111, 585 562 407, 585 562 453, 585 562 217
www.olomouc.eu
(webové stránky obecního úřadu s rozšířenou působností, kam spádově patří)

Úřední hodiny:
Pondělí 08:00 – 12:00
Úterý 08:00 – 12:00
Středa: 08:00 – 12:00
Čtvrtek: 08:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 15:30
13:00 – 19:00
13:00 – 19:00

