
             Sociálně-právní ochrana dětí 

Městský úřad Kojetín a Magistrát města Přerova 
 

 

Co je orgán sociálně-právní ochrany dětí a jak Vám může pomoci?  

Orgán sociálně právní ochrany dětí, kterému se také ve zkratce říká OSPOD  (takzvaná 

sociálka), vyhledává ohrožené děti a zaměřuje se na preventivní opatření v rodinách.   

Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany dětí je zajistit všem dětem ochranu a vhodné 

podmínky pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se do 

konfliktu se svým okolím. 

  

Ohrožené děti jsou ty,   

• o které se jejich rodiče špatně starají  

• kterým zemřeli rodiče  

• které soud svěřil do péče jiné osobě než rodičům a tato osoba se o děti nestará  

které jsou týrané a zanedbávané,   

• které nechodí do školy, přestože chodit mají,  

• které popíjejí alkohol, kouří, užívají jiné návykové látky, páchají kriminalitu nebo 

přestupky  

• které utíkají z domova,   jejichž rodiče se rozcházejí.  

• které se staly obětí závažného trestného činu,   které žijí v domácnosti, ve které 

se používá násilí.  

  

Jak Vám může OSPOD pomoci?   

S řešením své situace můžete požádat o radu či zprostředkování pomoci sociální pracovnice 

odboru vnitřních věcí, školství a kultury Městského úřadu Kojetín.   

Bezplatně a diskrétně Vám budou naslouchat, promluví si s Vámi, co Vás trápí, společně 

budete hledat řešení, doporučí Vám další odborníky.  

  

V jaké životní situaci se můžete na pracovnice OSPOD obrátit?  

  

Jste rodič a nevíte si rady:  

• S výchovou dítěte  

• S péčí o dítě  

• S péčí o domácnost  

• S bydlením  

• S rodinnými problémy  

• Jak vyjít s penězi  

• Při rozvodu nebo rozchodu s partnerem  

 



 Jsi dítě  

• Trápíš se kvůli šikaně?  

• Máš problémy ve škole?  

• Necítíš se doma dobře?  

• Hodně Ti doma ubližují?  

• Máš trápení a nemáš komu ho říct?  

• Chovají se k Tobě špatně?   

• Ubližují Ti spolužáci?  

• Rodiče se rozcházejí?  

• Máš potíže s drogami?  

• Míváš hlad a doma není co k jídlu?  

  

Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících 

z rodičovské zodpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit své povinnosti 

vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. I každé dítě má právo požádat o pomoc OSPOD při 

ochraně svých práv nebo života. Při podezření na týrání dítěte má každý občan povinnost 

tuto skutečnost ohlásit.   

  

Obecní úřad, na který se můžete obrátit o radu:  

Městský úřad Kojetín  

Odbor vnitřních věcí, školství a kultury  

Úsek sociálních věcí  

Kojetín, Masarykovo náměstí 20 - dveře č. 4  

  

Kontakt na sociální pracovnice:  

Alice Stavová, 581 277 431, 776 817 316, a.stavova@radnice.kojetin.cz 

Markéta Šťastná, 581 277 436, 776 817 316, m.stastna@radnice.kojetin.cz  

  

Webové stránky: www.kojetin.cz  

  

Hodiny pro veřejnost: 

pondělí, středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00  

po předchozí dohodě se zaměstnancem: 

úterý, čtvrtek:    8:30 - 11:30, 12:30 – 14:30 

pátek:                8:30 - 11:30 

 

Na Magistrátu města Přerova poradí a pomůžou rodičům s dětmi sociální pracovníci přímo z 

oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kteří v rámci 

své činnosti zajišťují celkové poradenství v těchto oblastech:   

  

1. Péče o rodinu a děti   

2. Kurátor pro mládež   

3. Náhradní rodinná péče   

4. Syndrom týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí   

5. Komise pro sociálně-právní ochranu dětí   
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Na Magistrátu města Přerova OSPOD je také kurátor pro mládež. Tento pracovník pomůže 

dítěti, které má:  

• problémy s chováním  

• nechodí do školy  

• pije alkohol nebo bere drogy  

• páchá trestnou činnost  

  

Obecní úřad s rozšířenou působností, kde mají na starosti sociálně-právní ochranu v 

plném rozsahu:  

Magistrát města Přerova   

Odbor sociálních věcí a školství   

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví   

Orgán sociálně-právní ochrany dětí   

Přerov, Smetanova 7a – dvorní trakt  

  

Telefonní číslo:  

581 268 111- ústředna, 581 277 773 – vedoucí oddělení sociálních věcí a zdravotnictví   

  

Webové stránky: www.prerov.eu  

  

Úřední hodiny:   

pondělí, středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00  

veřejnoprávní jednání na pozvání: 

úterý, čtvrtek:    8:00 - 11:30, 12:30 – 15:00 

pátek:                8:00 - 11:30, 12:30 – 14:30 

  

Po úředních hodinách a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pohotovost pro 

řešení krizových situací.   


