Kontakty:
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany

SMYSLEM A CÍLEM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ JE ZAJISTIT VŠEM
DĚTEM OCHRANU A VHODNÉ
PODMÍNKY PRO TO, ABY MOHLY SVÉ
DĚTSTVÍ
PROŽÍVAT
ŠŤASTNĚ,
SPOKOJENĚ A NEDOSTÁVALY SE DO
KONFLIKTU SE SVÝM OKOLÍM ANI
ŠIRŠÍ SPOLEČNOSTÍ.

ODBOR SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
Úsek sociálně-právní ochrany dětí
415 237 570, 415 237 571,
415 237 572, 415 237 573,
415 237 518
e-mail: info@podborany.net

Více o činnosti OSPOD nalezneš na
www.podborany.net
(odbor sociální a zdravotní)

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA
DĚTÍ
INFORMACE PRO DĚTI A
MLÁDEŽ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

„VÍŠ, ŽE S RODIČI MÁTE VŮČI SOBĚ
NAVZÁJEM POVINNOSTI A PRÁVA,
KTERÝCH SE NEMŮŽETE VZDÁT?“

Orgán sociálně právní ochrana dětí (dále v textu
OSPOD) zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí
v oblastech:
Péče o rodinu a děti, problematiku závadového chování,
trestné činnosti a přestupků nezletilých dětí a
mladistvých
Péče o týrané, zneužívané a zanedbávané děti a pomoc
klientům ohroženým domácím násilím



POVINNOSTI DÍTĚTE




Náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče na
přechodnou dobu, péče jiné fyzické osoby o dítě)
 Poskytujeme rodičům pomoc a poradenství,
dětem zajišťujeme ochranu
 Přijít a požádat o pomoc může každý rodič a
každé dítě bez rozdílu barvy pleti, náboženství,
etnické příslušnosti, národnosti, sociálního
zázemí, majetkového zabezpečení, politického
vyznání, pohlaví, vzdělání
 SPOD je státním orgánem a jeho služby jsou
bezplatné

Tvou povinností je rodiče poslouchat, pomáhat
doma, pokud máš vlastní příjem nebo majetek, tak
je dokonce tvou povinností finančně přispívat na
úhradu společných potřeb v domácnosti
Tvou povinností je také vyvarovat se rizikového
chování jako např.:
 Útěku z domova
 Požívání alkoholu nebo jiných drog
 Prostituce
 Protiprávního jednání (přestupky, trestná
činnost)
 Problémového
chování
ve
škole
(zanedbávání školní docházky, kázeňské
problémy, neplnění školních povinností,
agresivní chování, šikana spolužáků)








Pokud si dokážeš vytvořit vlastní názor a posoudit
obsah záležitostí a opatření, které se tě osobně
týkají, máš právo svobodně se vyjadřovat ke všem
rozhodnutím v řízeních, kde se o těchto
záležitostech rozhoduje (a to i bez přítomnosti
rodičů nebo jiných osob, které tě vychovávají)
Máš právo, by rodiče tvému názoru věnovali
náležitou pozornost a při svém rozhodování ho brali
v úvahu
Pokud bydlíš u jednoho z rodičů, máš právo stýkat se
s druhým rodičem v rozsahu, který je ve tvém zájmu,
stejně tak tento rodič má právo se stýkat s tebou
Máš právo požádat OSPOD, školu, zdravotnické
zařízení nebo jiné zařízení, které pomáhají dětem o
pomoc při ochraně svého života, zdraví a dalších
svých práv
Máš právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů
nebo jiných osob, které tě vychovávají
Sociální pracovníci OSPOD se tak mohou dozvědět
přímo od tebe, co tě trápí nebo ohrožuje, jaká máš
přání

PRÁVA DÍTĚTE

OBČANÉ NÁS MOHOU KDYKOLIV INFORMOVAT



 O zanedbávání péče o děti ze strany rodičů
nebo osob, které děti vychovávají
 O tom, že dítě zůstalo opuštěné
 O tom, že se dítě stalo obětí trestného činu
nebo je podezření, že se mohlo stát obětí
trestného činu
 O nevhodném, nepřiměřeném trestání dětí ze
strany rodičů nebo osob, které dítě vychovávají
 Vždy jsme povinni zachovat anonymitu
oznamovatele









Máš právo na život, mít od narození jméno, znát své
rodiče
Máš právo na péči obou rodičů, pokud je to možné
zajistit a je to ve tvém zájmu
Máš právo vyrůstat v rodinném prostředí
s atmosférou štěstí, lásky a porozumění
Máš právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či
duševním násilím, urážením nebo zneužíváním
včetně zneužívání sexuálního, před zanedbáváním
nebo nedbalým zacházením
Máš právo na vzdělání, léčebnou péči, odpočinek a
volný čas
Máš právo, aby ti rodiče pomáhali, chránili tě,
podporovali tě, vhodně tě výchovně usměrňovali a
vždy při tom brali ohled na tvou důstojnost
Máš právo na potřebné informace, které se tě týkají

„MÁŠ PRÁVO POŽÁDAT O POMOC“
RODIČE, KTEŘÍ SE ROZCHÁZEJÍ
ROZVÁDĚJÍ BY NEMĚLI ZAPOMÍNAT:








NEBO

SE

Že jsi dítě obou rodičů
Že potřebuješ oba rodiče úplně stejně, a to i
v případě, že převážně bydlíš u jednoho z nich
Neměli by se tě ptát, koho z nich máš raději
Neměli by si tě předávat jako balík
Hádat se před tebou a vyprávět věci, kterým ještě
nemůžeš rozumět
Měli by se dohodnout férově o penězích a
nesoutěžit o to, kdo tě víc rozmazlí
Měli by říct na rovinu věci, které se tě týkají

