Oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kopřivnici
Adresa:
Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
2. podlaží
Pracovní doba Městského úřadu v Kopřivnici
Pondělí: 8,00 – 11,30 hodin, 12,30 – 17,00 hodin
Úterý: 8,00 – 11,30 hodin, 12,30 – 14,00 hodin
Středa: 8,00 – 11,30 hodin, 12,30 – 17,00 hodin
Čtvrtek: 8,00 – 11,30 hodin, 12,30 – 14,00 hodin
Pátek: 8,00 – 11,30 hodin.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí města Kopřivnice realizuje výkon
přenesené působnosti úřadu obce s rozšířenou působností. Účinné poskytování
zajišťuje orgán sociálně-právní ochrany dětí v celé své spádové oblasti, která
zahrnuje města: Kopřivnici a místní části (Lubina, Vlčovice, Mniší), Příbor,
Štramberk a obce: Ženklava, Závišice, Skotnice, Mošnov, Petřvald, Trnávka,
Kateřinice.
Sociálně-právní ochrana dětí se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí v platném znění a vyhláškou Ministerstva práce a
sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Kontakty na sociální pracovnice:

Bc. Dagmar Oprštěná, DiS., tel. 556 879 471, dagmar.oprstena@koprivnice.cz
vedoucí oddělení
Mgr. Taťána Gelnarová, 556 897 472, tatana.gelnarova@koprivnice.cz
sociálně-právní ochrana dětí
Věra Jakůbková, 556 879 473, vera.jakubkova@koprivnice.cz
sociálně-právní ochrana dětí
Mgr. Zdeňka Tobolová, 556 879 464, zdenka.tobolova@koprivnice.cz
sociálně-právní ochrana dětí
Bc. Barbora Lichnovská, 556 879 482, barbora.lichnovska@koprivnice.cz
sociálně-právní ochrana dětí
Mgr. Libuše Hoffmannová, 556 879 484, libuse.hoffmannova@koprivnice.cz
kurátor pro děti a mládež
Bc. Jana Dostálová, tel. 556 879 483, jana.dostalova@koprivnice.cz
kurátor pro děti a mládež
Mgr. Šárka Hubeňáková, tel. 556 879 486, sarka.hubenakova@koprivnice.cz
náhradní rodinná péče
Marcela Klosová, DiS., 556 879 462, marcela.klosova@koprivnice.cz
náhradní rodinná péče

ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a
řádnou výchovu
ochranu oprávněných zájmů
včetně ochrany jeho jmění

působení
směřující
narušených funkcí rodiny

dítěte,

k obnovení

poskytuje rodičům poradenství
výchově a vzdělávání dítěte

při

zastupuje nezletilé děti u soudních
jednání, provádí šetření v rodině, ve
školách

nejčastějšími klienty jsou např. děti
neplnící školní docházku, děti mající
doma nebo ve škole výchovné problémy
(agresivita, šikana), děti páchající
trestnou činnost, děti užívající alkohol
nebo jiné drogy a také děti a mládež
vykazující různé formy rizikového
chování

pracuje s rodinami, ve kterých žijí děti
s poruchami chování a děti, které se
dopustily trestné činnosti neboli jiného
protiprávního jednání
sleduje vývoj dětí a mladistvých
s poruchami chování, nad kterými byl
soudem stanoven dohled a provádí
v rodině pravidelné návštěvy

pomáhá řešit porozvodové konflikty
rodičů ve vztahu k nezletilým dětem

pravidelně navštěvuje děti v ústavním
zařízení, u nichž byla nařízena ústavní
výchova

podává návrhy (podněty) na nařízení
(zrušení) ústavní výchovy

spolupracuje s orgány Policie ČR,
soudy, probační a mediační službou ČR

navštěvuje nezletilé děti s nařízenou
ústavní výchovou v dětských domovech
či výchovných ústavech

na žádost policie, soudů a státního
zástupce vypracovává zprávy
o
rodinných
poměrech,
výchovném
prostředí a chování dětí

poskytuje součinnost soudu, probační a
mediační službě, Policii, veřejnému
ochránci práv

poskytuje
poradenství
náhradní rodinné výchovy

v oblasti

přijímá žádosti o náhradní rodinnou
výchovu
–
pěstounská
péče,
pěstounská péče na přechodnou dobu,
osvojení
na základě šetření a rozhovoru
zpracovává
zprávu
o
poměrech
žadatelů pro potřeby krajského úřadu
spolupracuje
s krajským
úřadem
v oblasti náhradní rodinné výchovy
vykonává funkce opatrovníka dítěte
vhodného do náhradní rodinné péče
po dobu řízení u soudu
provádí
pravidelné
návštěvy
v rodinách, kterým bylo dítě svěřeno do
pěstounské péče
spolupracuje se soudy a jinými
odborníky a institucemi v rámci výkonu
náhradní rodinné výchovy

