Poděbradovo nám. 1
539 01 Hlinsko

KONTAKTY
Vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a
zdravotnictví
Bc. Martin Vtípil, DiS. - tel. 469 315 371
e-mail: vtipil@hlinsko.cz

Sociální kuratela, náhradní rodinná péče a trestná
činnost páchaná na dětech je zajišťována
příslušnými pracovnicemi v celém správním území.

Pro ostatní činnosti sociálně-právní ochrany dětí je
správní území rozděleno do okrsků a podle místa
trvalého bydliště Vašeho dítěte se můžete obracet
přímo na konkrétní sociální pracovnici.

Okrsky a kontakty na Vašeho příslušného pracovníka
naleznete na internetových stránkách Městského
úřadu Hlinsko.

http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/organizacnistruktura/osv/ospod

Městský úřad Hlinsko

Sociální kuratela pro děti a mládež, Sociálně
právní ochrana

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Yvona Ondráková – tel. 469 315 377
e-mail: ondrakova@hlinsko.cz

(OSPOD)
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Orgán sociálně právní ochrany dětí

právní

Pavlína Šally, DiS. - tel. 469 315 379
e-mail: sally@hlinsko.cz

Dohody o výkonu pěstounské péče, Sociálně
právní ochrana
Bc. Marie Batelková – tel. 469 315 376
e-mail: batelkova@hlinsko.cz

Trestná činnost páchaná na dětech, Sociálně
právní ochrana
Erika Jančigová - tel. 469 315 378
e-mail: jancigova@hlinsko.cz

Sociálně právní ochrana
Kateřina Tlustá, DiS. – tel. 469 315 375
e-mail: tlusta@hlinsko.cz
Městský úřad Hlinsko
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Orgán sociálně právní ochrany dětí

Pracovní doba OSPOD je totožná s pracovní dobou
Městského úřadu Hlinsko:
Po
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7,30 – 17,00
8,00 – 15,00
7,30 – 17,00
8,00 – 15,00
8,00 – 14,30

Pracoviště OSPOD naleznete v historické budově
radnice na Poděbradově nám. 1 – přízemí vpravo.

poradenství a pomůžeme Vám projít procesem
zprostředkování.

Náhradní rodinná péče
Sociálně-právní ochrana dětí je
především:
ochrana práv dětí na jejich příznivý vývoj a
řádnou výchovu
ochrana zájmů dětí - zastupováním dítěte v
řízeních, v nichž rozhoduje soud, včetně
ochrany jejich majetku
působení směřující k obnovení narušených
funkcí rodiny
zabezpečení
náhradního
rodinného
prostředí pro dítě, které nemůže být trvale
nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

Je formou péče v případech, kdy se rodiče
z nejrůznějších důvodů nejsou schopni nebo ochotni
starat o své děti a zajistit jim tak vše potřebné pro
jejich správný vývoj.

Trestnou činností páchanou na dětech se rozumí
týrání, zneužívání, zanedbávání a ohrožování jejich
výchovy.

Kurátor pro děti a mladistvé se zabývá výchovnými
problémy dětí a mládeže jako jsou např.:
záškoláctví
útěky z domova
užívání návykových a jiných omamných látek
požívání alkoholu, atd.
Kurátor také pracuje:
s nezletilými dětmi do 15 let, které se
dopustily činu jinak trestného
s mladistvými, u nichž bylo zahájeno trestní
stíhání
s nezletilými dětmi, které se dopustily
přestupku

Orgán sociálně-právní ochrany dětí
se zabývá:
úpravou výchovy a výživy za trvání a pro
dobu po rozvodu manželství
zvýšení a snížení výživného
úpravou styku dětí s rodiči
určením a popřením otcovství
schválením právního úkonu
problematikou náhradní rodinné péče
výchovnými problémy dětí a mládeže
trestnou činností dětí a mládeže
trestnou činností páchanou na dětech

Sociální kuratela pro děti a
mladistvé

Zabývá se:
sledováním vývoje dětí umístěných do NRP
zprostředkováním osvojení, pěstounské
péče, nebo pěstounské péče na přechodnou
dobu
uzavíráním dohod o výkonu pěstounské
péče
Formy náhradní rodinné péče:
svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby
pěstounská péče
pěstounská péče na přechodnou dobu
poručenství
osvojení
Máte-li zájem o bližší informace z oblasti náhradní
rodinné péče, poskytneme Vám odborné

Nevíte si rady, jak řešit školní problémy svých dětí a
jejich experimenty?
Potřebujete pomoci zprostředkovat pomoc s
příslušnými odborníky?

Poskytneme Vám bližší informace a odborné
poradenství.

