Součástí OSPOD jsou i tyto agendy:

Co tedy vlastně OSPOD dělá?
 Pomáhá ohroženým dětem a řeší

Kurátor pro děti a mládež

jejich situaci – ochraňuje jejich

právo na příznivý vývoj a řádnou
výchovu

Kurátor řeší děti a mladistvé, pokud:


 Poskytuje odborné poradenství dětem

chodit mají

i rodičům při řešení krizových

situací v rodině (např. určení péče a



výživy nezletilých u nesezdaných



rozvodu)

poradenských a odborných pracovišť

 Spolupracuje s dalšími institucemi



Utíkají z domova



Jsou umístěni do výchovného
zařízení

(policie, školy, lékaři), které
pomáhají řešit situaci dětí

Náhradní rodinná péče

 Zastupuje nezletilé děti u soudu,



zákonného zástupce (např. výslech na
policii)

Páchají kriminalitu nebo
přestupky

 Zprostředkovává pomoc jiných

institucí, pokud se dítě ocitne bez

Popíjejí alkohol, kouří, užívají
jiné návykové látky

rodičů, za manželství rodičů či po

pokud o nich rozhoduje, a u dalších

Nechodí do školy přestože tam

Zabezpečuje náhradní rodinné

oprávnění?
Naše činnost je upravena zákonem č.

359/1999 Sb., o sociálně-právní

ochraně dětí. Pracovník OSPOD může:
 Jednat s dítětem, poskytnout mu
poradenství a pomoc a to i bez
přítomnosti rodičů

 Sledovat dodržování práv dítěte

v rodině či náhradním rodinném
prostředí, či v prostředí kde dítě
žije

 Navštívit dítě v rodině, ve škole,
v ústavním či výchovném

zařízení, zjišťovat jak je o dítě

pečováno, pořizovat fotografie a

nahrávky dítěte, pokud je to

důležité pro jeho ochranu

prostředí pro dítě, které nemůže

 Vykonávat dohled tam, kde byl

Poskytuje poradenství budoucím i

 Žádat zprávy o dítěti z institucí

být vychováváno ve vlastní rodině


Co OSPOD může, jaká má

stávajícím osvojitelům, pěstounům,

poručníkům, osobám poskytujícím
fyzickou péči a navštěvuje děti

v ústavní péči

soudem nařízen

(škola, lékaři, policie atd.) a
podávat zprávy soudu

 Sledovat naplňování dohod při
výkonu náhradní rodinné péče

Kdo se může na OSPOD obrátit?



Co je to OSPOD?

Každé nezletilé dítě

Je to orgán sociálně-právní ochrany

Rodiče nebo jiné osoby, které

dětí. To znamená, že chrání sociální

pečují o nezletilé dítě


a právní zájmy nezletilých dětí a

Státní orgány, úřady a

rodin, ve kterých tyto děti žijí.

veřejnoprávní instituce




Školská a zdravotnická zařízení

Činnost OSPOD je veřejná služba, je

Veřejnost

poskytována bezplatně a bez

Poskytovatelé sociálních služeb

Působnost zdejšího oddělení se týká dětí

a jejich rodičů s bydlištěm v Mnichově

Hradiště a v okolních obcích .

jakékoliv diskriminace

Kde nejbližší OSPOD najdete?
Sídlíme v budově radnice, na

Masarykově náměstí v Mnichově
Hradišti, v 1. patře, chodbou
vlevo, kanceláři č. 106.
PO/ST od 8 do 17 hod

ÚT/ČT od 8 do 15 hod
PÁ od 8 do 13 hod
Telefon:
326776701, 326776702, 326776703

Adresa:

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Masarykovo náměstí 1

295 01 Mnichovo Hradiště

(pohlaví, národnosti apod.)

