SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ

Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany
dětí je zájem a blaho dětí, zajištění jejich
ochrany a vhodných podmínek pro to, aby
mohly své dětství prožívat šťastně
a spokojeně a nedostávaly se do konfliktu
se svým okolím ani širší společností.
Sociálně-právní ochrana dětí je v České
republice realizována prostřednictvím
Městských úřadů, odborů sociálních věcí,
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD).
OSPOD řeší všechny oblasti života dítěte;
to znamená výchovné, výukové, zdravotní,
trestně-právní, sociální a rodinně-právní.

OSPOD je jedinou institucí v České
republice, jejímž rovnoprávným klientem
je nezletilé dítě. Dítě má právo obrátit se
na OSPOD se žádostí o pomoc a to i bez
vědomí svých rodičů, zákonných
zástupců či jiných osob odpovědných za
jeho výchovu. Dítě má právo se
vyjadřovat ke všem okolnostem a
skutečnostem, které se týkají řešení jeho
situace.
OSPOD prověřuje problém, vyhodnocuje
situaci dítěte, definuje cíle, stejně tak
i způsoby jejich dosažení a sestavuje
individuální plán vedoucí k tomuto cíli.

Sociálně-právní ochrana dětí vychází
z právních norem, např.:
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OSPOD se zaměřuje zejména:


Na zajištění všech oprávněných potřeb
a právem chráněných zájmů dítěte
Na
dodržování
právních
předpisů
a společenských norem ze strany nezletilých
dětí
Na náhradní rodinnou péči

OSPOD pracuje s dítětem a rodinou na
řešení situace, případně koordinuje činnosti
dalších odborníků a institucí, podílejících
se na řešení situace.



Spolupráce s dítětem a rodinou může být
dlouhodobá, může začít ještě před
narozením dítěte a zpravidla trvá do jeho
18-ti let věku, případně i déle.

Sociální pracovníci(ce) řeší zejména:

Na OSPOD pracují sociální pracovníci(ce),
kurátoři
(kurátorky)
pro
mládež
a pracovníci(ce) pro náhradní rodinnou
péči (NRP).










Rozchod a rozvod rodičů
Výchovu a výživu dítěte po rozvodu či
rozchodu rodičů
Neshody rodičů, kontakt dítěte s druhým
rodičem
Nedostatečnou péči rodičů či jiných osob
zodpovědných za výchovu
Ukládání a realizaci výchovných opatření
Týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte





Kolizní opatrovnictví včetně majetkových
otázek a dědictví
Určování a popírání otcovství
Kontrolu výkonu ústavní výchovy

Pracovníci(ce) NRP řeší zejména:






Vyhledávání a pomoc rodinám, které mají
zájem stát se náhradními rodiči
Svěření dítěte do náhradní rodinné péče
(pěstounská péče, adopce)
Pomoc pěstounským rodinám včetně jejich
dalšího zdělávání
Pomoc dětem svěřeným do NRP
Sledování výkonu NRP

Kurátoři pro mládež řeší zejména:












Trestnou činnost dětí a mládeže
Přestupkové jednání dětí a mládeže
OSPOD je účastníkem všech trestních
a přestupkových
řízení
vedených
proti
nezletilým pachatelům
Sociálně-patologické jevy ve školním prostředí
(záškoláctví, šikana, agresivita, nevhodné
chování)
Problematické
chování
dítěte
v rodině
(nerespektování rodičů, útěky z domova,
potulování, agresivitu)
Zneužívání návykových látek včetně alkoholu
a tabákových výrobků
Prostituci
Jiné

Každý občan je oprávněn upozornit
OSPOD na porušení nebo zneužívání
rodičovské zodpovědnosti a na skutečnosti,
že rodiče nemohou plnit svoji rodičovskou
zodpovědnost anebo na jiné skutečnosti,
které nasvědčují tomu, že je výchova dítěte
anebo jeho zdárný vývoj v ohrožení.

Kontakty na OSPOD Vizovice:

Pracovníci OSPOD jsou povinni
zachovat mlčenlivost o osobě, která je na
uvedené závažné skutečnosti upozornila.

Každou středu na MěÚ Slušovice, 2. patro,
kancelář naproti kadeřnictví

Na OSPOD se mohou obracet občané
i s dalšími problémy. Vždy jim bude
poskytnuto patřičné poradenství, případně
budou směrováni na další odborníky. Blíže
WWW stránky Města Vizovice.
Místní příslušnost OSPOD se řídí trvalým
bydlištěm nezletilého dítěte, případně jeho
současným pobytem.
Obce ve správním obvodu OSPOD
Vizovice:
Bratřejov, Březová, Dešná, Hrobice,
Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Neubuz,
Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Ublo,
Veselá, Vizovice, Všemina, ZádveřiceRaková

Městský úřad Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
Najdete nás:
Budova hasičské zbrojnice
Nábřežní 993, Vizovice

Vedoucí odboru sociálních věcí, kurátor pro
mládež
Mgr. et Ing. Vladimír Nedbal
Tel.: 777 471 157
Sociální pracovnice
Mgr. Jana Trlicová
Tel.: 777 471 152
Mgr. Šárka Kloudová
Tel.: 777471 154
Mgr. Eva Adámková
Tel.: 777 471 192
Pracovnice NRP, doprovázení pěstounských
rodin
Bc. Božena Šlahařová
Tel.: 777 471 163
Kontaktovat nás můžete v době:
Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek a pátek

8:00 – 17.00
8:00 – 14:00

