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Informace pro děti 

Informace o sociálně právní ochraně dětí 

Každý z nás se může někdy dostat do situace, kdy potřebuje pomoc a podporu někoho 
dalšího. V případech, kdy máš trápení, které se týká Tebe nebo Tvé rodiny, může Ti v něm 
pomoci právě orgán sociálně právní ochrany dětí. V této informaci se Ti pokusíme vysvětlit, 
co to vlastně orgán sociálně právní ochrany je, kde ho najdeš a v čem Ti může pomoci. 

Co se skrývá pod pojmem orgán sociálně právní ochrany dětí?  

Na každém úřadu městské části v Praze (radnici) je několik odborů. Každý odbor se zabývá 
nějakou činností a má úkoly, které plní. Například odbor životního prostředí se zabývá vším, 
co souvisí se životním prostředím a pracuje na tom, aby se na daném místě lépe žilo. 
Jedním z takových odborů je i odbor sociální problematiky našeho Úřadu městské části 
Praha 5. Pod tento odbor spadá několik oddělení a každé oddělení má na starosti trochu 
jinou problematiku. Na tomto odboru najdeš oddělení sociálně právní ochrany dětí. Někdy se 
mu také říká „sociálka“ a známá je jeho zkratka OSPOD, kde pracují sociální pracovníci a 
kurátoři pro děti a mládež.  

Obecně lze říci, že orgán sociálně právní ochrany dětí se zabývá tím, aby se dítěti nedělo nic 
špatného, a aby se o něj rodiče starali, tak jak mají. Řeší vše ohledně Tebe nebo Tvé rodiny, 
např. pokud potřebuješ Ty nebo Tvoje rodina s něčím pomoci, když se rodiče mezi sebou 
hádají, když se chtějí rozvádět, když máš nějaké problémy nebo trápení ve škole, když Tě 
doma někdo bije nebo je na Tebe hodně zlý.  

Právě od toho, aby někdo s takovou situací Tobě nebo Tvé rodině pomohl je tu OSPOD a 
sociální pracovníci, kteří tu pracují.  

Kdo je to sociální pracovník a co dělá?  

Sociální pracovníci a kurátoři pro děti a mládež jsou zaměstnanci OSPOD. Každý z nich řeší 
věci, které se týkají Tebe nebo Tvé rodiny. Jsou tu od toho, aby Ti poradili, pomohli a 
ochránili Tvá práva, hájili Tvé nejlepší zájmy a zajistili Ti bezpečí a ochranu, jestliže ji 
potřebuješ.  

Pokud jsi v nějakém nebezpečí, s něčím si nevíš rady a neumíš to řešit, tak mají povinnost 
udělat vše pro to, abys byl/a v bezpečí a nikdo Ti neubližoval. Nikdo totiž nemá právo dělat 
Ti něco, co se Ti nelíbí nebo Ti nějak ubližuje (fyzicky Tě trestat, osahávat Tě, nestarat se 
o Tebe, nedávat Ti najíst a podobně). Aby se Ti takové věci neděly, mají sociální pracovníci 
různé prostředky a postupy, jak tomu zabránit.  

Jestliže nastala situace, kdy se problémy v rodině musí řešit u soudu nebo u nějakého úřadu, 
musí Ti soud nebo úřad jmenovat opatrovníka, který Tě bude zastupovat a hájit Tvé zájmy. 
Zpravidla je to vždy OSPOD.  

OSPOD má také právo a povinnost, kdykoliv to potřebuješ Tě přijmout, poskytnout Ti 
informace o všech závažných věcech, které se týkají Tvojí osoby, zaznamenat Tvůj názor a 
přání a brát na ně ohled. 

Zaměstnanci OSPOD tě mohou v případě potřeby navštívit doma, ve škole nebo v prostředí, 
kde se zdržuješ, mohou tě také pozvat na pohovor na Úřad městské části Praha 5. 



Příloha č. 2 – Informace pro děti 

Ty máš právo požádat OSPOD o pomoc při ochraně svého života a svých práv a zájmů, bez 
vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za Tvoji výchovu, máš také právo svobodně 
vyjadřovat svoje názory a přání, a to i bez přítomnosti rodičů. 

Sociální pracovníci pomáhají nejen Tobě, ale též rodičům, kteří mají nějaké trápení nebo řeší 
složité situace v rodině.  

Kurátoři pro děti a mládež se věnují nezletilým dětem, které mají poruchy chování doma, ve 
škole, v jiném prostředí, nebo páchají trestnou činnost.  

Jak se můžeš na OSPOD obrátit?  

OSPOD můžeš kontaktovat osobně, telefonicky, poštou nebo emailem. Není k tomu nutné, 
aby Tě doprovázela dospělá osoba. Pokud budeš chtít, aby Tvoje návštěva byla utajená, 
můžeš o to OSPOD požádat. Aby OSPOD mohl Tvou situaci řešit, potřebuje Tvoje jméno a 
další údaje. Všechno je bezplatné 

Kde má OSPOD  -  Úřad městské části Praha 5 pracoviště?  

Úřad sídlí na adrese: nám. 14. října č. 4, Praha 5 - Smíchov.  

Kdy? 

Můžeš přijít v úředních hodinách, to je v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin, nebo pokud je 
to nutné i mimo úřední hodiny do 15:30 hodin. 

Můžeš také zatelefonovat a domluvit se na možné návštěvě. Kontakty na pracovníky 
OSPOD jsou uvedeny na internetových stránkách: www.praha5.cz 

Pokud by ses někdy cítil v nebezpečí nebo ohrožení, neváhej a volej Policii ČR– linku 158, 
která v případě potřeby, bude OSPOD kontaktovat.  

 
 

http://www.praha5.cz/

