OSPOD Žďár nad Sázavou
Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována
pro správní obvod města Žďáru nad
Sázavou. Činnost OSPOD vychází zejména
ze zákona o sociálně – právní ochraně dětí
č. 359/1999 Sb., v platném znění, dále
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění.
Zaměření činnosti OSPOD:
• ochrana práv dítěte na příznivý
vývoj a řádnou výchovu,
• poradenská činnost pro rodiče,
budoucí osvojitele a pěstouny,
• sledování
nepříznivých
vlivů
působících na děti, zjištění příčin
jejich vzniku,
• provádění opatření k ochraně dětí:
- vykonává
funkci
kolizního
opatrovníka v soudních řízeních
dotýkajících se práv dítěte,
- rozhoduje o výchovném opatření,
- pracuje s dětmi a mladistvými, na
kterých je páchána trestná činnost
(týrané a zneužívané děti), s dětmi
ohroženými spory rodičů,
- pracuje s dětmi a mladistvými
s výchovnými problémy a trestnou
činností
(přestupky,
užívání
návykových látek, útěky z domu,
šikana, zanedbávání školní docházky,
nezaměstnaní,…).

OSPOD spolupracuje:
Policie, soudy, státní zastupitelství – dítě jako
pachatel nebo oběť trestné činnosti,…
Úřad práce – nezaměstnanost, dávky pomoci
v hmotné nouzi, dávky státní sociální
podpory,…
Školy, školská zařízení – šikana, výchovné
problémy, záškoláctví, ústavní výchova,…
Pedagogicko-psychologická
poradna
etopedické a výukové problémy,…

–

Psychocentrum – manželská a rodinná
poradna, mediátoři – vztahové problémy
v rodině, kontakt rodiče s dítětem za účasti
psychologa, řešení konfliktů za pomoci třetí
osoby,…
Lékaři, zdravotnická zařízení – zanedbávané a
týrané dítě, psychiatrické onemocnění
dítěte,…
Intervenční centrum – pomoc
ohroženým domácím násilím,…

Úmluva o právech dítěte
… Oba rodiče mají společnou odpovědnost
za výchovu a vývoj dítěte. Rodiče nebo jiné
osoby odpovědné za výchovu dítěte mají
prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj
dítěte. Základním smyslem jejich péče musí
při tom být zájem dítěte.
….Výchova dítěte má směřovat k rozvoji
osobnosti dítěte, jeho nadání, rozumových a
fyzických schopností. Má být zaměřena na
posilování úcty k lidským právům a
základním svobodám, na posilování úcty k
rodičům dítěte, ke své vlastní kultuře, jazyku,
hodnotám a k jiným civilizacím, dále pak na
přípravu dítěte na zodpovědný život ve
svobodné společnosti, v duchu porozumění,
míru, snášenlivosti, rovnosti pohlaví a
přátelství mezi všemi národy, etnickými,
národnostními a náboženskými skupinami, na
posilování úcty k přírodnímu prostředí…

osobám

Nestátní neziskové organizace – trávení
volného času dětí, pomoc pro rodiče a děti při
řešení drogové problematiky, pomoc při péči o
dítě a domácnost, asistence při komunikaci s
úřady, pomoc při řešení bytové situace –
azylové domy, dluhová problematika,…

Je třeba mít na paměti, že i možnosti
sociálních pracovníků jsou omezené –
záleží hlavně na rodičích, jak se v zájmu
svých dětí dohodnou, schopnost dohody
je základní povinností rodiče z hlediska
naplňování práv a povinností.

Kontakty na jednotlivé pracovníky:

Oddělení sociálně - právní ochrany dětí
(OSPOD)

Vedoucí sociálního odboru
Ing. Petr Krábek
Tel. 566 688 320
E-mail: petr.krabek@zdarns.cz

Sociální odbor Městského úřadu ve Žďáru
nad Sázavou
Žďár nad Sázavou

Sociálně-právní ochrana dětí
Ivana Lánová
Tel.: 566 688 321
E-mail: ivana.lanova@zdarns.cz
Bc. Denisa Bencová
Tel.: 566 688 332
E-mail: denisa.bencova@zdarns.cz
Jaroslava Bojdová
Tel.: 566 688 325
E-mail: jaroslava.bojdova@zdarns.cz
Martina Jirčíková
Tel.: 566 688 327
E-mail: martina.jircikova@zdarns.cz
Bc. Helena Miškovská
Tel.: 566 688 329
E-mail: helena.miskovska@zdarns.cz
Bc. Irena Peterková
Tel.: 566 688 329
E-mail: irena.peterkova@zdarns.cz
Kuratela pro mládež
Bc. Denisa Bencová
Tel.: 566 688 332
E-mail: denisa.bencova@zdarns.cz
Mgr. Petra Štohanzlová
Tel.: 566 688 326
E-mail: petra.stohanzlova@zdarns.cz

Městský úřad

Kde nás najdete:

Informace o činnosti

Pracovní doba:
pondělí, středa:8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek: 8:00 - 15:00
pátek:
8:00 - 14:30
Materiál byl vytvořen v rámci projektu
„Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ ORP Žďár nad Sázavou“
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00002

www.zdarns.cz
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou
Tel. 566 688 111

