Městský úřad Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, PSČ 656 70 Brno
orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) - oddělení péče o děti

Informace pro rodiče
Nacházíte se v tíživé rodinné situaci, řešíte rodičovské neshody nebo problémy spojené
s výchovou a výživou dítěte?

Nabízíme Vám informace, rady, doporučení, jak postupovat,
jak situaci řešit.
Kdy se s námi můžete setkat



sami přijdete na úřad s nějakým problémem, tíživou situací
budete z nějakého důvodu předvoláni – nemusíte mít z jednání obavy. Vše Vám
bude dostatečně vysvětleno a budete mít příležitost se vyjádřit

Vaše dítě má právo








být informováno o všech záležitostech, které se ho dotýkají
být informováno o tom, jaké probíhá soudní řízení, jaká má základní práva v tomto
řízení a co jako rodiče navrhujete
mít vlastní názor a přání
sdělit svůj názor a přání na úřadě do protokolu sociálním pracovníkům, kteří ho
u soudního jednání zastupují
samo sdělit svůj názor přímo u soudu
aby jeho názoru rodiče, sociální pracovník a soud věnovali patřičnou pozornost
vyjádřit svůj názor i bez přítomnosti rodiče/osoby odpovědné za výchovu

Sociální pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany






mají odborné vzdělání
jsou při řešení situací klientů nestranní a každý případ řeší individuálně
vykonávají sociálně-právní ochranu jen v rozsahu stanoveném v zákoně
o sociálně-právní ochraně a souvisejících předpisech
motivují klienta k aktivnímu řešení své situace
jsou vázáni mlčenlivostí

Oprávnění zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany
Zaměstnanci OSPOD mohou navštívit dítě a rodinu v prostředí, ve kterém žije, provádět
šetření v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení nebo v jiném prostředí,
kde se dítě zdržuje.

Opatření sociálně-právní ochrany
V rámci zákonných kompetencí OSPOD rozhoduje o:
 uložení povinnosti
Rodičům (jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte) může OSPOD uložit povinnost
využít odbornou poradenskou pomoc, pokud rodiče nezajistili odbornou pomoc a dítě ji
potřebuje nebo pokud nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez
odborné poradenské pomoci.
 výchovných opatřeních
Vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, může OSPOD rozhodnout o výchovných
opatřeních - napomenutí, dohled, omezení, uložení povinnosti využít odbornou
poradenskou pomoc, účastnit se setkání s mediátorem nebo účastnit se terapie.
O výchovných opatřeních rozhoduje i soud.
 nahlížení do spisové dokumentace
Rozhoduje o nahlédnutí či odmítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob
odpovědných za výchovu dítěte do spisové dokumentace vedené o dítěti.

S čím Vám nemůžeme pomoci?
Nemůžeme rozhodovat např. o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, resp.
o jakémkoli zásahu do výkonu rodičovské odpovědnosti. O tom může rozhodnout pouze
soud.
Nevyšetřujeme trestnou činnost ani podezření, to náleží policii.

Upozornění
Každý občan je oprávněn informovat orgán sociálně-právní ochrany o tom, že někdo
zanedbává péči o děti, nevhodně se k nim chová nebo je nevhodně
a nepřiměřeně trestá. Anonymita oznamovatele je zajištěna.

Jak se na nás můžete obrátit
osobně - pondělí a středa 8:00 - 17:00, ostatní dny po předchozí domluvě
telefonicky, písemně, e-mailem
Mgr. Radmila Šmédeková, vedoucí oddělení péče o děti
dveře číslo 334a, tel. 533 304 660, smedekova@slapanice.cz
Mgr. Magda Petrů - děti poškozené trestnou činností
dveře číslo 332, tel. 533 304 602, petru@slapanice.cz
celý obvod
Bc. Petra Vrbacká
dveře číslo 326, tel. 533 304 661, vrbacka@slapanice.cz
Březina, Omice, Popůvky, Prštice, Silůvky, Troubsko
Mgr. Markéta Vlkojanová
dveře číslo 325, tel. 533 304 664, vlkojanova@slapanice.cz
Bílovice nad Svitavou, Kovalovice, Ochoz u Brna, Velatice, Vranov
Mgr. Marie Kaizarová
dveře číslo 324, tel. 533 304 665, kaizarova@slapanice.cz
Babice nad Svitavou, Hostěnice, Kanice, Řícmanice, Újezd u Brna
Libuše Fišnarová
dveře číslo 323, tel. 533 304 663, fisnarova@slapanice.cz
Ořechov, Ostopovice, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Viničné Šumice
Nikola Krejčiříková, DiS.
dveře číslo 321, tel. 533 304 669, lockerova@slapanice.cz
Blažovice, Jiříkovice, Moravany, Rebešovice, Sokolnice, Střelice
Mgr. Jiří Nečas
dveře číslo 320, tel. 533 304 666, necas@slapanice.cz
Šlapanice
Romana Nádvorníková, DiS.
dveře číslo 319, tel. 533 304 667, nadvornikova@slapanice.cz
Hajany, Modřice, Nebovidy, Radostice, Želešice
Mgr. Helena Hájková Hanáková
dveře číslo 318, tel. 533 304 650, hajkova@slapanice.cz
Kobylnice, Mokrá-Horákov, Podolí, Ponětovice, Prace, Telnice
Dagmar Kalábová - náhradní rodinná péče
dveře číslo 322, tel. 533 304 662, kalabova@slapanice.cz
Blažovice, Březina, Hostěnice, Jiříkovice, Kovalovice, Moravany, Ochoz u Brna, Ořechov,
Ostopovice, Podolí, Ponětovice, Prace, Radostice, Rebešovice, Sivice, Sokolnice, Střelice,
Šlapanice, Tvarožná, Újezd u Brna, Velatice, Vranov, Želešice
Mgr. Ivana Povolná - náhradní rodinná péče
dveře číslo 334, tel. 533 304 668, povolna@slapanice.cz
Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Hajany, Kanice, Kobylnice, Modřice, MokráHorákov, Nebovidy, Omice, Popůvky, Pozořice, Prštice, Řícmanice, Silůvky, Telnice, Troubsko,
Viničné Šumice

