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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
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tel.: 474 637 144
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Smyslem a cílem sociálně právní ochrany dětí je
zajistit všem dětem ochranu a vhodné podmínky
pro to, aby mohly své dětství prožívat šťastně,
spokojeně a nedostávaly se do konfliktu se svým
okolím ani širší společností.

Více o činnosti OSPOD
naleznete na
www.chomutov-mesto.cz
(odbor sociálních věcí)

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
V CHOMUTOVĚ

Informace
pro rodiče

„Cti duši svého dítěte, cti duši dětí svých,
cti duši budoucích pokolení.“
T. G. Masaryk

„K výchově patří i příklad.“
Johannes Robert Becher

„Děti je třeba vychovávat k lásce, k lidem a ne k sobě samému.
A proto samotní rodiče musí mít rádi lidi.“
Felix Edmundovič Dzeržinskij

„Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní.“
Titus Maccius Plautus

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
Projekt „Podpora standardizace sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově“, reg. č.: 1.04/3.1.03/C2.00117
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ
a ze státního rozpočtu ČR.

Základní informace

Informace pro rodiče

Řešení sporných případů

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále v textu OSPOD)
zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v oblastech:

CO JE RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST?

základní možnosti a oprávnění OSPOD:

Jedná se o souhrn práv a povinností rodičů při:

•
•
•

náhradní rodinná
péče (osvojení,
pěstounská péče,
pěstounská péče na
přechodnou dobu,
péče jiné fyzické
osoby o dítě)

•
•
•
•
•
•

péče o rodinu a
děti, problematika
závadového chování,
trestné činnosti a
přestupků nezletilých
dětí a mladistvých

•
•
•
•
•

•
•

poskytujeme rodičům
zajišťujeme ochranu

•

přijít a požádat o pomoc může každý rodič a každé dítě
bez rozdílu barvy pleti, náboženství, etnické příslušnosti,
národnosti, sociálního zázemí, majetkového zabezpečení,
politického vyznání, pohlaví, vzdělání

•

a

poradenství,

dětem

OSPOD je státním orgánem a jeho služby jsou bezplatné pro
všechny

Občané nás mohou kdykoliv informovat:
•

•

JAKÉ JSOU POVINNOSTI A PRÁVA RODIČŮ?

péče o týrané,
zneužívané a
zanedbávané děti
a pomoc klientům
ohroženým
domácím násilím

pomoc

péči o dítě a jeho ochraně
zastupování dítěte
péči o jmění dítěte
udržování osobního styku s dítětem
zajišťování jeho výchovy a vzdělání
určení místa jeho bydliště

snaha problém společně s rodiči nalézt a pojmenovat
navrhnout možnosti řešení problémů
poskytnout rodičům bezplatné odborné sociální
poradenství
doporučit rodičům navštívit odborné poradenské
pracoviště (v případě, kdy rodiče nevyužijí možnosti
navštívit odborné poradenské pracoviště potřebné
k překonání problémů rodiny, OSPOD rozhodne o uložení
povinnosti využít této pomoci)

o zanedbávání péče o děti ze strany rodičů nebo osob, které
děti vychovávají

•

o tom, že dítě zůstalo opuštěné

•

o tom, že se dítě stalo obětí trestného činu nebo je podezření,
že se mohlo stát obětí trestného činu

•

o nevhodném, nepřiměřeném trestání dětí ze strany rodičů
nebo osob, které dítě vychovávají

•

vždy jsme povinni zachovat anonymitu oznamovatele

„Dítě má právo i bez vědomí rodičů nebo
osob odpovědných za výchovu požádat
OSPOD o pomoc.“

•

zajistit morální a hmotný prospěch dítěte
důsledně chránit zájmy dítěte
řídit jeho jednání
vykonávat nad ním dohled, který odpovídá stupni jeho vývoje
usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá
jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících
ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, ale i práv jiných osob
a veřejného pořádku (dítě je povinno se těmto opatřením
podřídit)
při výkonu svých práv a povinností mají rodiče právo požádat
o pomoc OSPOD
práva a povinnosti rodičů vznikají narozením dítěte
a zanikají nabytím jeho zletilosti

PROSBY DĚTÍ NA ROZVÁDĚJÍCÍ SE RODIČE:
•
•
•
•

•

RODIČE, PAMATUJTE NA PRÁVA SVÝCH DĚTÍ!
•
•
•
•

•
•
•

přirozené právo každého dítěte na život, být registrováno
ihned po narození
právo dítěte na státní příslušnost, mít od narození jméno, znát
své rodiče a právo na jejich péči, pokud je to možné zajistit
dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat
se s druhým rodičem v rozsahu, který je v jeho zájmu, stejně
tak tento rodič má právo se stýkat s dítětem
dítě má právo, pokud je schopno formulovat své vlastní
názory, tyto svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech,
které se ho dotýkají a takto vyjádřeným názorům je nutno
věnovat patřičnou pozornost odpovídající jeho věku
a rozumové vyspělosti
právo dítěte na péči obou rodičů, vyrůstat v rodinném
prostředí s atmosférou štěstí, lásky a porozumění, právo na
harmonický vývoj osobnosti
právo dítěte na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním
násilím, urážením nebo zneužíváním včetně zneužívání
sexuálního, před zanedbáváním nebo nedbalým zacházením
právo dítěte na vzdělání, léčebnou péči, odpočinek a volný čas

Nikdy nezapomeňte, že jsem dítětem vás obou. Oba vás
potřebuji úplně stejně, a to i v případě, že bydlím převážně
u jednoho z vás.
Neptejte se mě, koho z vás mám raději. Neočerňujte
druhého, protože mě to bolí.
Nepředávejte si mě u dveří druhého rodiče jako balík.
Nehádejte se přede mnou! Nevyprávějte mi věci, kterým ještě
nemohu rozumět.
Dohodněte se férově o penězích. Nesoutěžte o to, kdo mě víc
rozmazlí. Tolik čokolády bych totiž nikdy nemohl sníst, jak vás
mám oba rád/a. Řekněte mi na rovinu, když někdy nevystačíte
s penězi.
Nemusíte se mnou pořád navštěvovat nějaké akce. Nejhezčí
je pro mě, když jsme v pohodě, hrajeme si a máme i trochu klidu.

NEZAPOMEŇTE, že:
•

rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče, kteří mají být
svým osobním životem a chováním příkladem svým dětem

•

oba rodiče mají povinnost zdržet se všeho, co narušuje vztah
dítěte k nim nebo co výchovu ztěžuje

•

každý rodič milující svoje dítě by měl vážit, co o druhém rodiči
dítěti řekne a všímat si, co dítě udělá a jak to zpracuje

•

jak se dítě chová a jedná, je do určité míry vizitka rodičů

•

právní řád vaše dítě šťastné neučiní, ať bude dítě svěřeno
kterémukoliv z rodičů či vám oběma

•

dítě nikdy nebude spokojené, bude-li vyrůstat v situaci
celoživotního konfliktu mezi vlastními rodiči

„Děti nejsou státní, jsou
konkrétních rodičů.“

