INFORMACE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Co znamená sociálně-právní
ochrana dětí?
Jelikož jsou věci, 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 mohou ve Tvém zájmu
zasáhnout a pomoci Ti např. když:
máš pocit, že jsou věci, které nechceš
nebo nemůžeš řešit s rodiči, máš
problémy ve škole, setkáváš se se
šikanou, trápí Tě něco doma, jsi doma
hodně trestán, nemáš co jíst, máš
problémy s drogami, alkoholem a
chtěl bys přestat, máš zdravotní
potíže a nikdo Ti s nimi nepomáhá,
utíkáš z domova, bojíš se, co bude ve
Tvém životě dál…
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O pomoc můžeš požádat i bez vědomí
rodičů.
O pomoc máš právo požádat také ve
škole, u lékaře, v zájmovém kroužku,
ve volnočasovém klubu apod.

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

Máš Ty a Tvá rodina potíže a
potřebujete pomoci v tíživé životní
situaci? Můžeš se na nás s důvěrou
obrátit.

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
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Jsme tu pro Tebe
pondělí

7:30 - 17:00 hod.

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):
494 629 627, 777 418 262
494 629 629, 777 418 256
494 629 622, 602 491 617
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
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V mimopracovní dobu (večery, víkendy,
svátky) se ve vážných a naléhavých
případech můžeš obrátit na Policii České
republiky (tel. č. 158) nebo na Městskou
policii (tel. č. 602 491 619, tel. č. 156).
Mají na nás kontakty a společně Ti
můžeme pomoci.

Ochrana práv dětí
Pokud jsi mladší 18 let, budou
následující informace vhodné právě
pro Tebe.
Rodiče se
rozvádějí.
Doma je dusno?
Trápí Tě
spolužáci/
kamarádi?

Máš problémy,
se kterými si
nevíš rady?

e-mail: socialni@mestodobruska.cz
další e-mailové adresy a informace najdeš
i na www.mestodobruska.cz
ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Máš často
strach?

Bojíš se jít
domů?

Máš
problém se
zákonem?

Nemáš kde
bydlet?
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