INFORMACE K ZÁKLADNÍ SKUPINĚ SPOD – DĚTI

Pokud je Ti méně než 18 let, pak jsou tyto informace určeny právě
pro Tebe.
Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem do 18 let věku, které žijí ve správním
obvodu ORP Dobruška bez rozdílů a jakékoliv diskriminace.

Co znamená sociálně-právní ochrana dětí?
Zjednodušeně řečeno: Jelikož jsou věci, situace, které děti nemohou samy ovlivnit, existují
instituce, které jim pomáhají, hájí jejich zájmy a práva.
Pomoc dětem zaštiťují v první řadě jejich rodiče. Pokud by byl zájem dětí ohrožen, zajišťuje
sociálně-právní ochranu všem nezletilým dětem bezplatně stát.
· Sociální pracovníci a kurátoři pro děti a mládež (pracovníci orgánu

sociálně-právní ochrany dětí = OSPOD) mohou ve Tvém zájmu
zasáhnout a pomoci
· pracovníci OSPOD přizpůsobí způsob a formu komunikace Tvé věkové a rozumové
zralosti
· citlivě a s maximálním ohledem budou přistupovat k Tvému vyjádření, k Tvým
pocitům a přáním s důrazem na to, aby nedošlo k negativnímu zásahu do Tvého
citového a psychického vývoje
· pracovníci OSPOD Ti vše vysvětlí, budou Tě informovat o všech závažných
záležitostech a naléhavých věcech, které se k nim vztahují a vyžadují pomoc a radu
· pracovníci OSPOD jsou připraveni poskytnout Ti pomoc a radu, když máš např.
problém sám/sama se sebou (útěk z domova – strach z návratu domů, strach co
bude v životě dál, užívání alkoholu, drog apod.), problémy doma (násilí v rodině,
rodiče bijí dítě, rodiče pijí alkohol, rodiče nepřijdou domů, užívají drogy, nedostatek
jídla, nedostatek oblečení, vyhrocená rozvodová atmosféra v rodině apod.),
problémy s vrstevníky, ve škole (projevy šikany a není zastání u učitelů, ubližování,
nedostatek klidu pro přípravu do školy z důvodu mnoha povinností či vysoce
negativně laděné atmosféře v domácím prostředí apod.) a jiné.
· pracovníci OSPOD Tě upozorní na Tvé povinnosti a Tvá práva včetně práva na podání
stížnosti (např. v případě rozhodnutí o ústavní výchově nebo umístění do zařízení
vyžadující okamžitou pomoc)
Můžeš se vyjadřovat ke všemu, co se Tě bezprostředně dotýká a máš právo na poskytnutí
pomoci k ochraně Tvého života a dalších Tvých práv, a to i bez vědomí rodičů.
O pomoc máš právo požádat také ve škole, u lékaře, v zájmovém kroužku, ve volnočasovém
klubu apod.
Máš Ty a Tvá rodina potíže a potřebujete pomoci v tíživé životní situaci? Můžeš se na nás
s důvěrou obrátit.

Pokud si nevíš s něčím rady, neboj se říci si o pomoc.
Nabízíme:
·

bezpečné a přátelské prostředí, kde Ti ochotně poradí odborníci (můžeš přijít
osobně, telefonovat, poslat e-mail, dopis)

·

respektujeme Tvoje soukromí, Tvá přání, Tvoje potřeby

·

vhodné jednací prostory s dostatečným materiálním vybavením

Kde nás najdeš?
Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí sídlí v budově Městského úřadu v Dobrušce na
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (2. patro nad Českou spořitelnou).
Adresa:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(orgán sociálně-právní ochrany dětí)
nám. F. L. Věka 26
518 01 Dobruška

Jsme tu pro Tebe
úterý

7:30 - 15:00 hod.

středa

7:30 - 17:00 hod.

čtvrtek

7:30 - 15:00 hod.

pátek

7:30 - 13:30 hod.

Můžeš nás kontaktovat
Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí (péče o dítě a rodinu/opatrovnictví):
494 629 627, 777 418 262
494 629 629, 777 418 256
Kurátor pro děti a mládež:
494 629 624, 724 882 544
Náhradní rodinná péče:
494 629 623, 724 882 545
Vedoucí odboru:
494 629 621, 606 743 984
e-mail: socialni@mestodobruska.cz
další e-mailové adresy a informace najdeš i na www.mestodobruska.cz

