Informace pro dospělé
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví/agenda sociálně-právní ochrany dětí - Městský úřad
Dobruška
Jste v situaci, že…
… potřebujete pomoc při orientaci v těžké životní situaci?
… máte problémy s výchovou svých nezletilých dětí?
… máte problémy s neplacením výživného?
… uvažujete o pěstounské péči nebo o osvojení?
… nevíte na koho se obrátit se svými rodinnými problémy?
… potřebujete doprovázení při cestě k vyřešení složité životní situace?
Můžete se obrátit na:
Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí, které pomohou např.
při:
§ poskytnutí poradenství všem rodičům, dětem, jiným
občanům odpovědným za výchovu dětí ve věcech výchovy a
výživy
§ poskytnutí poradenství k podání návrhu rodičů na úpravu
výchovy a výživy nezletilých dětí, zvýšení výživného, styku
rodiče s dětmi, určení otcovství, změně příjmení nezletilého
dítěte, výkonu rozhodnutí
§ řešení pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou
dobu a osvojení
§ řešení výchovných problémů Vašich dětí
§ řešení dalších, pro Vás tíživých situací
Nabízíme Vám poskytnutí základního a odborného soc.
poradenství v rámci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů a
dalších platných právních norem.
Kde nás najdete:
Městský úřad Dobruška, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
náměstí F. L. Věka 26, (2. patro nad Českou spořitelnou, kanceláře č. 304 - 308)
Provozní doba:
pondělí, středa
7:30 – 17:00 ÚŘEDNÍ DNY
(pro veřejnost)
úterý, čtvrtek
7:30 – 15:00 ÚŘEDNÍ DNY
V pátek NEÚŘEDNÍ DEN (7:30 – 13:30) lze vyřídit: neodkladné
záležitosti na základě objednávky předem a akutní /nouzové případy
Kontaktní osoby:
Sociálně-právní ochrana dětí - péče o dítě, rodinu - opatrovnictví
Bc. Markéta Prokešová
tel. 494 629 629, 777 418 256
Mgr. Miriam Voltrová
tel. 494 629 627, 602 491 617
Bc. Markéta Lažová, Dis.
tel. 494 629 622, 602 491 617
Sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče
Ing. Radka Sobotková
tel. 494 629 623, 724 882 545
Sociálně-právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež
Bc. Petra Pavlová
tel. 494 629 624, 724 882 544

