Sociálně-právní ochrana dětí v České republice
Informace pro osoby přicházející z Ukrajiny
•
•
•

V České republice je všem dětem zaručena pomoc a ochrana v míře, v jaké potřebují.
Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně.
Každé dítě a každý pečovatel je oprávněn se obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí
v případě, že potřebuje pomoc.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
OSPOD jsou součástí městských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských
úřadů. Kontakty lze najít na webových stránkách měst a krajů (Odbor sociálních věcí, Oddělení
sociálně-právní ochrany dětí). Orgán sociálně-právní ochrany dětem a rodinám nabízí:
•

Poradenství v oblasti sociální, právní, finančního zajištění rodin, péče o děti, zdravotně-

•
•

sociální, vzdělávací a dalších oblastech
Poskytování nebo zprostředkování odborných služeb pro rodiny a děti
Podporu pro rodiny, které pečují o nevlastní dítě (dítě, jehož nejsou zákonným
zástupcem)

•

Podporu dětem, které přicházejí bez doprovodu

Pracovníci OSPOD jsou oprávněni hovořit s dítětem a navštívit dítě tam, kde žije. Jsou
povinni zjistit názor a přání dítěte.

OSPOD v České republice nejsou oprávněny umístit dítě mimo rodinu, do
náhradní rodinné péče nebo do ústavu – to může zásadně učinit pouze soud, a to
pouze z vážných důvodů ohrožení dítěte!
Osoby, které pečují o dítě, jehož nejsou zákonným zástupcem, jsou povinny
bezodkladně oznámit tuto skutečnost OSPOD v místě, kde bydlí. Důvodem je zjištění
potřeb dítěte a rodiny a poskytnutí poradenství rodině. OSPOD nepřijímá žádná opatření, pokud
nejde o vážné ohrožení dítěte.
Kontakt na nejbližší OSPOD:
Mgr. Dana Balážová, vedoucí oddělení (vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí), tel.:
487 712 369, e-mail: dbalazova@novy-bor.cz

Poradenské linky pro občany prchající před válečným konfliktem na
Ukrajině:
Informace týkajíc í se pobytu v ČR v ukrajinštině: +420 974 801 802
Zdravotnické informace v ukrajinštině: 1221 (+420 226 201 221) volba číslo 8.
•

•

Vyhledání sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi a další), na webových stránkách krajů a měst nebo na
https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
Další důležité odkazy:
https://www.mpsv.cz/web/cz/ukrajina
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx
https://www.cizinci.cz/
Kontakt na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí:
https://www.umpod.cz/en/contacts
https://kids.umpod.cz/
Kontakt na Ukrajinské velvyslanectví:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/
ukrajina_velvyslanectvi_ukrajiny.html
Kontakt na veřejného ochránce práv:
https://www.ochrance.cz/kontakt/, https://www.ochrance.cz/alert/
Seznam nevládních organizací zapojených do práce s dětmi a rodinami uprchlíků:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2942091/List+of+NGO%C2%B4s+involved+in+work
+with+migrant+children+and+families.pdf/106a3769-32ae-7836-9437-5cb6e4676610

