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4Kde najít azylové bydlení?

Odpovědi na tyto a jim podobné otázky 
naleznete v přehledu poskytovatelů 
sociálních služeb na území města 
Karviné.

Tento je k dispozici na internetových 
stránkách www.karvina.cz v sekci 
Magistrát – Odbory magistrátu – Odbor 
sociální, kde pod záložkou Komunitní 
plánování naleznete mj. elektronický 
katalog a mapu sociálních služeb.

Kde mohou děti vhodně trávit volný čas?

www.karvina.cz

Trápí Vás otázky:

V roce 2015 vydalo statutární město Karviná, 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociální.

Foto: archiv města

Za děti zodpovídají
především jejich rodiče!

Sociálně-právní
ochrana dětí



1. Sociálně-právní ochrana dětí
4Svěření dítěte do péče
4Stanovení, případně zvýšení výživného
4Kontakt dítěte s rodičem, který jej 

nemá v péči
4Zbavení, omezení rodiče rodičovské 

odpovědnosti
4Určení, popření (nebo-li přiznání, 

zbavení) otcovství
4Určení či změna jména nebo příjmení 

dítěte
4Špatná péče některého z rodičů o dítě
4Týrání, zneužívání či zanedbávání 

dítěte
4Dítě ohrožené domácím násilím

2. Náhradní rodinná péče
4Svěření dítěte do pěstounské péče 

na přechodnou dobu
4Vyřizování žádostí o svěření dítěte 

do pěstounské péče
4Vyřizování žádostí o svěření dítěte 

do osvojení
4Kontakt dítěte v pěstounské péči 

s biologickou rodinou
4Uzavírání dohod o výkonu pěstounské 

péče
4Zajišťování vzdělávání pěstounů

3. Kurátoři
4Podezření na zneužívání návykových 

látek
4Záškoláctví
4Závadová parta
4Výchovné problémy s dětmi
4Útěky dětí z domu
4Krádeže
4Přestupky nebo jiné protiprávní jednání

4. Pro děti
4Máš problém ve škole – šikana, vztahy 

se spolužáky
4Máš problém doma
4Rodiče o Tebe špatně pečují
4Rodiče Tě nepřiměřeně trestají

4písemný kontakt
Magistrát města Karviné
Odbor sociální
Fryštátská 72/1
773 24  Karviná-Fryštát

4osobní kontakt
budova C Magistrátu města Karviné 
ul. Karola Śliwky 50

3. patro referenti SPOD pro 
sociálně-právní 
ochranu dětí 
a náhradní rodinnou 
péči

4. patro referenti SPOD - 
- kurátoři pro děti 
a mládež

Potřebujete poradit nebo řešit následující životní situaci:
Pokud se vyskytne velmi závažný 
problém, který je nutné řešit 
okamžitě, nelze vyčkat do dalšího 
pracovního dne, kontaktujte nás 
prostřednictvím bezplatné linky 
městské policie 156.

Zaručujeme Vám:

4Profesionální pomoc
4Diskrétní jednání
4Bezbariérový přístup

4telefonický kontakt
tel.: 596 387 111, fax: 596 387 264

4pracovní doba
pondělí 7:30–17:30
úterý 7:30–16:00
středa 7:30–17:30
čtvrtek 7:30–16:00
pátek 7:30–13:00 (naléhavé případy)

4internet
Na internetových stránkách 
www.karvina.cz jsou zveřejněny i vzory 
podání k okresnímu soudu.

V těchto případech  kontaktujte OSPOD:


