Orgán sociálně-právní ochrany dětí je:
 obecní úřad
 obecní úřad s rozšířenou působností
 krajský úřad
 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tomuto úřadu se také říká OSPOD.
Co dělá OSPOD:
 chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj,
 dohlíží na to, aby byly děti v bezpečí,
 zastupuje dítě u soudu, aby byla chráněna jeho práva.

Na obecní úřad se mohou přijít poradit rodiče s dítětem, dítě samotné, ale i každý, kdo vnímá
naléhavost řešení situace dítěte. Na obecním úřadu vám pracovníci poradí, kam se případně
obrátit s řešením své situace.
Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné
ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí, nebo
naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechání dítěte bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních
hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod.
Na obecním úřadě s rozšířenou působností najdete přímo oddělení sociálně-právní ochrany
dětí. Tam jsou sociální pracovníci, kteří mají na starosti pomoc dětem a jejich rodinám.

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit
orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv
formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i elektronickou poštou, rovněž anonymní upozornění
jsou
prošetřována.
Oznamovateli je na jeho žádost zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
OSPOD pomáhá rodičům:
 s výchovou dítěte,
 s péčí o dítě,
 s péčí o domácnost,
 s bydlením,
 jak vyjít s penězi,
 se školou dítěte,
 při rozvodu či rozchodu s partnerem,
 při řešení rodinných problémů.

Na obecním úřadu s rozšířenou působností je také kurátor pro mládež. Ten pomůže Vašemu
dítěti pokud:
 má problémy s chováním,
 nechodí do školy,
 pije alkohol nebo bere drogy,
 páchá trestnou činnost.

Pokud je dítě v rodině týrané, zneužívané nebo zanedbávané, pomůže tuto situaci řešit
OSPOD.
Cílem je zlepšení situace, aby dítě mohlo zůstat ve své rodině. 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 u příbuzných, 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 domů.
OSPOD také vyhledává zájemce o pěstounství a připravuje je na výkon pěstounské péče.

Kontaktujte pracovníky zdejšího obecního úřadu, případně přímo obecní úřad s rozšířenou
působností, kde mají na starosti sociálně-právní ochranu v plném rozsahu.
Obecní úřad s rozšířenou působností:

Kontakt:
Magistrát města Olomouce
Odbor sociálních věcí (1. patro)
Oddělení péče o rodinu a děti
Štursova 1
779 00 Olomouc
Mgr. Iva Elznerová, vedoucí odd.péče o rodinu a děti, tel. 585562219,
e-mail: iva.elznerova@olomouc.eu
Mgr. Karel Tomiga, zástupce vedoucí oddělení péče o rodinu a děti, tel. 585562229,
e-mail: karel.tomiga@olomouc.eu
mobil: 724 248 798
www: http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/zivotnisituace/83
Úřední hodiny – kdy je možné OSPOD navštívit:
po 8 – 12, 13 – 17
út 8 – 12, 13 – 15:30
st 8 – 12, 13 – 17
čt 8 – 12, 13 – 15:30

