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Tel. podatelna 518 697 411

- necítím se doma dobře, ubližují mi

- dějí se mi nepříjemné věci

- doma nebývá nic k jídlu

- bývám doma často sám

- rodiče se rozchází, bojím se

- mám strach jít do školy, spolužáci mi ubližují

- nejde mi to ve škole a rodiče mi nepomáhají, ale nadávají

- slyším, že půjdu do ústavu, co to znamená?

- jsem v partě, něco jsme ukradli, mám strach

- jsem těhotná

- moje dívka otěhotněla                                                                                 

JSI DÍTĚ A NEVÍŠ SI RADY 
V PODOBNÉ SITUACI?

CO PRO VÁS NEMŮŽEME UDĚLAT?

- nesuplujeme rodičovskou výchovu

-  nevyřešíme problémové partnerské vztahy

  (poskytneme  poradenství, kontakty na odborná     

   pracoviště)

- nenalezneme Vám zaměstnání 

- nevyřídíme za Vás sociální dávky

- nesepíšeme Vaše návrhy k soudu

  (poskytneme poradenství) 

KDY NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT?

Úřední hodiny:                  
Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý:    8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Středa:   8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek:    8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30  

 JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Telefon: 518 697 411
vedoucí oddělení: 518 697 479, 778 527 341  

Fax: 518 614 097
Webové stránky: http://www.mestokyjov.cz

E-mail oficiální: urad@mukyjov.cz
ID datové schránky: f28bdah
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Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) 

je zájem a blaho dítěte. Cílem naší snahy je, aby každé 

dítě mohlo prožívat své dětství šťastně, spokojeně a bez 

konfliktů se svým okolím. Dbáme na to, aby ochrana 

rodičovství a rodiny, vzájemné právo rodičů a dětí na 

rodičovskou výchovu a péči byla zajištěna.

Oddělení SPOD vyhledává při sporech rodičů ohrožené 

děti, zaměřuje se na preventivní opatření v rodinách, 

zprostředkovává náhradní rodinnou péči, zastupuje děti

u soudu.

Přijímá žádosti o osvojení, pěstounskou péči a pěstounskou 

péči na přechodnou dobu.

SPOD je poskytována všem dětem mladším 18 let.

pomoc

poradenství

podporu

informování

opatrování

zastupování

rodinám ohroženým nepříznivou životní situací, kterou 

nedokážou samy efektivně řešit                                                    

- chci se s partnerem/kou rozejít a máme nezletilé dítě

- nedokážeme se dohodnout na výchově, péči

- mám problémy s alimenty (neplacení, změna výše)

- partner/ka mě opustil/a, jsem na vše sám/a

- hrozí nám vystěhování, nemám kam jít s dětmi

- nemám peníze, mám nárok na dávky, kdo mi pomůže?

- chci být v kontaktu se svými dětmi, o které se stará

  někdo jiný

- moje nezletilá dcera otěhotněla, co dál?

- nemůžu se teď postarat o své dítě

- chci dát dítě k adopci

- potřebuji poradit s péčí o dítě

- mám strach z partnera/ky, ubližuje mi/nám

- jsem závislý/á, partner/ka je závislý/á

- dítě mě neposlouchá

- dítě bez mého vědomí nechodí do školy

- dítě se toulá, chytlo se závadové osoby

- bojím se o dítě …                                                                                                             

CO JE NAŠÍM CÍLEM A POSLÁNÍM? V JAKÝCH PŘÍPADECH JE NAŠÍ
POVINNOSTÍ JEDNAT?

JSTE RODIČ A NEVÍTE SI RADY
V PODOBNÉ SITUACI?

CO DĚLÁME?

CO NABÍZÍME?

-   dítě se ocitlo bez péče rodiče či jiné

  zodpovědné osoby

- dítě se stalo obětí rozvodu rodičů

- dítě je zanedbávané, týrané, zneužívané

- závažné výchovné problémy v rodině s dítětem

- výchovné problémy ve škole

- trestní jednání dítěte

- užívání alkoholu či jiných návykových

  látek dítětem

- útěk dítěte z domova                                                                                               


