Orgán sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD
Jak Vám můžeme pomoci
•
•
•

Orgánu sociálně-právní ochraně dětí se říká OSPOD
Na OSPOD pracují sociální pracovníci, kteří mají na starost
děti a jejich rodiny
OSPOD chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý vývoj.

•

•

OSPOD pomáhá a poradí rodičům:
•
•
•
•
•

s výchovou a péči o děti
s bydlením a jak vyjít s penězi
se školou dítěte
při řešení rodinných problémů
při rozchodu nebo rozvodu s partnerem

Kurátor pro mládež je sociální pracovník, který dětem pomůže
pokud:
• má problémy s chováním
• nechodí do školy
• pije alkohol a užívá drogy
• páchá trestnou činnost
• má problémy se šikanou
OSPOD chrání práva a zájmy dětí:
• OSPOD může přijít do domácnosti na návštěvu a přesvědčit se,
zda je o děti dobře postaráno
• pokud jsou v rodině rozpory, OSPOD chrání zájmy dětí

•

OSPOD zjišťuje informace o dítěti a rodině a společně
s rodiči, příp. s dítětem naplánuje, jak dál bude dítěti a
rodině pomáhat a jaké bude mít každý úkoly
pokud je dítě týrané, zanedbávané, nebo rodiče
nezvládají jeho výchovu, OSPOD může podat k soudu
návrh na odebrání dítěte z rodiny
OSPOD pravidelně navštěvuje děti žijící mimo rodinu
(pěstounské péče, ústavní péče)

Kontakt na Váš OSPOD:
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.

Sociální pracovníci OSPOD:
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
Bc. Žaneta Minksová, 556 879 473,
zaneta.minksova@koprivnice.cz, sociálně-právní ochrana dětí
Mgr. Zdeňka Tobolová, 556 879 464,
zdenka.tobolova@koprivnice.cz, sociálně-právní ochrana dětí
Zuzana Drápalová, DiS., 556 879 482,
zuzana.drapalova@koprivnice.cz, sociálně-právní ochrana
dětí

Mgr. Libuše Mayerová, 556 879 484,
libuse.mayerova@koprivnice.cz, kurátor pro děti a mládež
Bc. Jana Dostálová, tel. 556 879 483,
jana.dostalova@koprivnice.cz, sociálně-právní ochrana dětí
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

