Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) se zaměřuje zejména na děti:
o

o
o

jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské
zodpovědnosti, případně nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z
rodičovské zodpovědnosti,
které byly svěřeny do výchovy jiné osoby než rodiče – neboli jsou
v náhradní rodinné péči,
které vedou zahálčivý nebo nemravný život – např. zanedbávání
školní docházky, páchání přestupků, požívání alkoholických nápojů,
návykových látek, mají problémy v chování apod.

V případě závažných nedostatků v rodině či vleklého konfliktu mezi rodiči
je s rodinou spolupracováno do doby nápravy poměrů.
Kde a kdy nás najdete?
Sídlíme na adrese:

o
o
o
o

Nezletilé děti.
Rodiče nezletilých dětí.
Každý, kdo má podezření na nedostatek v péči o nezletilé děti.
Každý, kdo má problémy s výchovou nezletilých dětí.

Co po Vás budeme v rámci naší spolupráce požadovat?

Út 8:00-14:00 hod. - jen po předchozí domluvě se sociální pracovnicí
St 8:00-17:00 hod.
Čt 7:00-15:00 hod.
Pá 7:00-12:00 hod.

nebo telefonicky, e-mailem a datovou schránkou:

o

o

Když je nám písemně, telefonicky nebo ústně podána informace o
podezření na nedostatek v péči o nezletilé děti.
Když jsme ustanoveni opatrovníkem nezletilému dítěti – městský
úřad je soudem ustanoven opatrovníkem pro nezletilé dítě v řízení ve
věci výkonu rodičovské zodpovědnosti na dobu před a po rozvodu
manželství rodičů dítěte, pro řízení ve věci zvýšení nebo snížení
výživného pro dítě, úpravy styku s dítětem, změny výchovného
prostředí, výchovného opatření, popření nebo určení otcovství apod.
Když se zájemce o zprostředkování náhradní rodinné péče obrátí
s žádostí na referenta sociálních věcí.

Jak při výkonu sociálně-právní ochrany dětí postupujeme a co
poskytujeme?
o
o

Provádíme návštěvy dítěte a rodiny, ve které žije, v místě jeho
bydliště, případně ve školském nebo v jiném prostředí.
Hovoříme s nezletilými dětmi.

tel:

+420 553 777 911 (podatelna, informace a spojovatelka)

fax:

+420 553 777 922

email: posta@kravare.cz

o
o
o
o
o
o

sociálně-právní poradenství rodičům, kteří mají nezletilé děti a mají
problémy ve vztahu či v manželství,
poradenskou činnost v oblasti domácího násilí, výchovných problémů
s dětmi,
poradenství pro osoby, které mají zájem stát se pěstounem nebo si
nezletilé dítě osvojit,
pomoc při sanaci rodiny nebo využití opatření na ochranu dětí,
zprostředkování kontaktů na spolupracující instituce,
zachování soukromí při jednání,
prostory vybavené pro děti.

Rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezletilých dětí jsou povinni s
orgánem sociálně-právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se
dostavit k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny,
poskytnout informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dále jsou
povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí
v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné
pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv.
Neplní-li tyto povinnosti, může jim být uložena pořádková pokuta do výše
20.000 Kč, a to i opakovaně. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
vyjmenovává přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí a stanovuje
sankce.
Jaké jsou poplatky za sociálně-právní ochranu a jak je lze uhradit?

datová schránka - ID datové schránky: iv5bfnz
Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně s výjimkou pobytu
dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a správy jmění dítěte.
Kdo se Vám bude věnovat?
Referent sociálních věcí:
o
Bc. Petra Cáblová
obce: Kravaře-Kravaře, Kravaře-Dvořisko
+ kuratela pro děti a mládež
kontakt: 553 777 928; kancelář č. 128
o

Poskytujeme:
o

Platný občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost.
Dle potřeby další doklady – např. rodný list dítěte, rozsudky soudu,
případně další dokumenty, které po konzultaci s ohledem
na konkrétní řešenou životní situaci budou z naší strany požadovány.

Kontaktovat nás můžete osobně v úředních hodinách:

Kdy zahajujeme sociálně-právní ochranu?
o

o
o

Náměstí 405/43
747 21 Kravaře u Hlučína

Po 8:00-17:00 hod.
Kdo může sociálně-právní ochranu dětí využít?

Jaké doklady musíte mít v případě spolupráce se sociálně-právní ochranou
dětí s sebou?

Bc. Renáta Prokešová
obce: Kobeřice, Chuchelná, Rohov
+ náhradní rodinná péče
kontakt: 553 777 925; kancelář č. 123

o

Miroslava Rojíčková, DiS.
obce: Kravaře-Kouty, Štěpánkovice, Strahovice, Sudice, Třebom
+ kuratela pro děti a mládež
kontakt: 553 777 923; kancelář č. 128

o

Bc. Martina Řeháčková
obce: Bolatice
+ náhradní rodinná péče
kontakt: 553 777 936; kancelář č. 123

o

Mgr. Irena Uličková
vedoucí odboru sociálních věcí
kontakt: 553 777 927; kancelář č. 124

Nahlížení do spisové dokumentace.
Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, případně jejich
zástupci, mohou na základě písemné žádosti nahlížet do spisové
dokumentace nezletilého dítěte a mají právo na pořízení kopie dokumentů
za úhradu 15 Kč za první stránku a za 5 Kč za každou další stránku.
V sociálně-právní ochraně postupujeme zejména podle těchto právních
předpisů:
o
o
o
o
o
o

sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte,
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

-------------------------------------------------------*ORP – obec s rozšířenou působnosti
(pro obce Kravaře, Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Rohov, Strahovice,
Sudice, Štěpánkovice a Třebom)

Kdo spolupracuje s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí?
Název organizace
Eurotoipa.CZ,
o.p.s.

AMT centrum

Elim Opava, o.p.s.

Centrum
psychologické
pomoci,
příspěvková
organizace

Středisko
výchovné péče

Probační
a mediační služba

Jaké služby
poskytují
Sociální asistence
pro rodiny,
poradenství,
nízkoprahová
zařízení, preventivní
programy pro děti.
Poskytuje komplexní
služby rodinám
s dětmi
v rozvodové,
rozchodové nebo
obdobné krizové
situaci, případně
osobám blízkým
rodině.
Služby pro
pěstouny, krizové
centrum, SAS,
volnočasové
aktivity.
Poskytování
odborného
poradenství, krizová
pomoc, rodinná
terapie, mediace,
péče o pěstounské
rodiny.
Preventivně
výchovné programy
pro školy, komplexní
pomoc při řešení
výchovných
problémů.
Zprostředkování
řešení konfliktů
spojených
s trestnou činností,
zajišťuje výkon
alternativních
trestů, dále
programy a
výchovná opatření
pro mladistvé.

Bílý kruh bezpečí
Ostrava, o.s.

Kontakty

Poradna a pomoc
obětem trestné
činnosti.

597 489 204
731 306 411
bkb.ostrava@bkb.cz

Opava
Zacpalova 27

608 883 618
opava@eurotopia.cz

Intervenční
centrum Ostrava

Krizové a
kontaktní
centrum
„Pod Slunečníkem“

o.p.s.
Renarkon, o.p.s.
drogová poradna
Opava
Rolnická 1636/21a
553 653 239
kancelar.elimopava.cz
Opava
Pekařská 106/4
553 612 501
777 499 630
opava@cepp.cz
Opava
Horní náměstí 48
770 139 474
770 139 493
svpdm@seznam.cz

Ostrava
28. října 2556/124

Zajištění odborné
pomoci a nehmotné
podpory osobám
ohroženým
domácím násilím.
Poskytování
poradenských a
psychoterapeutických služeb pro
prevenci závislostí.
Působení v oblasti
prevence a léčby
drogových závislostí.
Provozování
kontaktních center,
terapeutické
komunity a
chráněného
doléčovacího
ubytování.

Městský úřad Kravaře
odbor sociálních věcí

597 489 204
597 489 207
ic.ostrava@bkb.cz

Opava
Hradecká 16
553 718 487
kkc@podslunecnikem.cz
Ostrava
Mariánskohorská 1328/29
596 782 122
724 154 239
poradna@renarkon.cz

OSPOD Městského úřadu Kravaře má vypracovány „Standardy kvality
sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany“, které
jsou k nahlédnutí u jednotlivých sociálních pracovnic OSPOD.
V omezeném rozsahu lze do standardů nahlédnou rovněž na webových
stránkách města Kravaře: www.kravare.cz, kde jsou rovněž další bližší
informace o činnosti orgánu sociálně-právní ochrany a o celém odboru
sociálních věcí.
Pro zájemce o náhradní rodinnou péči

Opava
Olomoucká 9/8
553 650 788
ptesar@pms.justice.cz
http://www.dejmedetemrodinu.cz/
Alternativou ústavní výchovy je náhradní rodinná péče, jež může být
realizována formou osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na
přechodnou dobu, poručenství nebo svěření dítěte do výchovy jiné
fyzické osoby než rodiče. V případě zájmu nás kontaktujte.

ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

OSPOD

