Personální složení

Informace o sociálně-právní
ochraně dětí

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví:
Ing. Bc. Renáta Jurková
Telefon: 416 916 129

Městský úřad
Vedoucí oddělení: Bc. Renata Gazsi
telefon: 416 916 124
Sociální pracovnice:
Mgr. Simona Barčíková
telefon: 416 916 332
Radka Kmochová
telefon: 416 916 326
Bc. Iveta Kopecká
telefon: 416 916 335
Mgr. Štěpánka Kňourková Horáková
telefon: 416 916 323
Bc. Marie Písková
telefon: 416 916 325
Mgr. Kamila Vlčková
telefon: 416 916 331
Mgr. Markéta Vrbová
telefon: 416 916 320
Mgr. Ludmila Kovářová
telefon: 416 916 332

PRO RODIČE

Litoměřice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Oddělení sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD)
V budově Městského úřadu Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Úřední hodiny
Pondělí

8:00 – 17:00

Úterý

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 17:00

Čtvrtek

8:00 – 15:00

Pátek

dle domluvy

Co znamená odbor sociálně
právní ochrany dětí?
Orgán sociálně-právní ochrany dětí nabízí
pomoc, poradenství a podporu rodinám,
které se dostaly do nepříznivé životní
situace, neví si s ní rady a nejsou schopny ji
samy vyřešit. Cílem je zajistit všem dětem
ochranu a podmínky pro spokojené dětství.

Více najdete na webu
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Budu mít při jednání soukromí?
Nebude jednání pro mé děti
nepříjemné?
Nemusíte se ničeho obávat, sociální pracovníci
při výkonu své činnosti dodržují Listinu
základních práv a svobod, Etický kodex
sociálních pracovníků ČR, Úmluvu o právech
dítěte a další příslušné právní předpisy.

Kdo je kolizním opatrovníkem?
Úkolem kolizního opatrovníka je hájit zájmy
nezletilého dítěte a vyjadřovat se při soudních
jednáních v jeho zájmu. Kolizní opatrovník není
v pozici, která by předpokládala obhajobu
zájmů otce či matky dětí. Úkolem kolizního
opatrovníka není určovat, který z rodičů má ve
sporu o děti pravdu či kdo je vinen.

Jsem rodič, a nevím jak dál
v mé náročné situaci …
Bojím se o své dítě, protože …
Chci se rozejít s partnerem/kou a máme děti.
Bojím se partnera/ky - ubližuje mi
Moje dcera je nezletilá, otěhotněla, co dál?
Hrozí nám vystěhování, kam s dětmi půjdeme?

Sociální pracovníci mají

O co mohu žádat?

ODBORNOST

Potřebuji poradit s péčí o děti.

Pracovníci OSPOD jsou odborně vzděláni a
zvyšují si průběžně vlastní profesní kvalifikaci.

Nemůžu se postarat o své děti.
Mám problémy s alimenty.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Pracovníci OSPOD přistupují ke každému
klientovi, rodině individuálně.

RESPEKT
Činnost OSPOD respektuje potřeby klientů,
rodin.

NESTRANNOST
Pracovníci OSPOD udržují nestranný postoj při
řešení situací klientů.

MLČENLIVOST
Pracovníci OSPOD zachovávají mlčenlivost
mimo výkon své činnosti.

PODPORA AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU KLIENTA
V rámci své činnosti podporují pracovníci
OSPOD klienty ve vlastním aktivním řešení
potíží.

Obce v území naší působnosti
Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad
Ohří, Býčkovice, Dolánky nad Ohří, Drahobuz,
Hlinná, Horní Řepčice, Hoštka, Chotiněves,
Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Levín, Liběšice,
Libochovany, Litoměřice, Lovečkovice, Malíč,
Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Oleško,
Píšťany, Ploskovice, Polepy, Rochov, Račice,
Snědovice, Staňkovice, Štětí, Terezín, Travčice,
Trnovany, Třebušín, Úštěk, Velké Žernoseky,
Vrutice, Žalhostice, Žitenice

K pomoci je příslušná pracovnice
dle místa pobytu dítěte

Co mám dělat, když vím …
O útěku dítěte z domova.
O dítěti, které se ocitlo bez jakékoli péče.
O závažných problémech v životě rodiny.
O zanedbávání, týrání nebo zneužívání dítěte.

