INFORMAČNÍ MATERIÁL
O ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Co je orgán sociálně – právní ochrany dětí?
Orgán sociálně – právní ochrany dětí je:

Obecní úřad

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

Krajský úřad

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tento úřad se také označuje zkratkou OSPOD
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

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 pomocí na řešení
situace.
Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností najdete přímo oddělení
sociálně – právní ochrany dětí. Tam jsou sociální pracovníci, kteří mají na
starosti pomoc dětem a jejich rodinám.

OSPD 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
Na obecním úřadu obce 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

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 tři měsíce navštěvuje. Sleduje, jak se dítěti daří a pomáhá tomu, aby se
dítě mohlo vrátit domů.
OSPOD také vyhledává zájemce o pěstounství a připravuje je na výkon pěstounské
péče.

Obecní úřad, kam se můžete obrátit o radu:
Obecní úřad Bohuslávky
Bohuslávky č. 114
751 31 Lipník n. B.
Telefon: 581 796 310, mobil 602 514 390,
Webové stránky obce Bohuslávky: /www.bohuslavky.cz/
Úřední hodiny :
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

14:00 – 18:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 12:00 hod. 16:00 – 18:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde mají na
starosti sociálně-právní ochranu v plném rozsahu
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Náměstí T. G. Masaryka 89/11
751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:+420 581 722 111
Webové stránky /www.mesto-lipnik.cz/
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 11.15
12.00 - 17.00
8.00 - 11.15
12.00 - 14.30
8.00 - 11.15
12.00 - 17.00
8.00 - 11.15
12.00 - 14.30
MěÚ pro veřejnost uzavřen

