
Sociálně-právní ochrana dětí je zajišťována po celém 
správním obvodu. Správní obvod Poličky je definován 
vyhláškou MV č. 388/2002 Sb., ve  znění pozdějších 
předpisů. Je rozdělen na  Poličku a  okolní obce: Bo- 
rová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec 
u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, 
Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Sta- 
šov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín. 
SO ORP (správní obvod obce s rozšířenou působností) 

_OSPOD_Polička 

orgán sociálně-právní ochrany dítěte 
     Městského úřadu v Poličce 

Sídlíme: 
Nádražní 304 
572 01 Polička 

Kontakt: 
MěÚ Polička 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Palackého nám. 160 
572 01 Polička 
Tel: 461 723 888 
Email: epodatelna@policka.org 
www: ospod.policka.org 

Provozní doba MěÚ Polička: 
Po8.00–17.00 
Út8.00–14.00 
St8.00–17.00 
Čt8.00–14.00 
Pá8.00–13.00 
polední pauza: 11.30–12.30 

Informace pro děti, 
 rodiče a pěstouny 



 

Co je OSPOD 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) vy- 
konává péči o děti a mládež do 18 let. Je součástí 
pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou pů- 
sobností. 

OSPOD zastupuje zájmy dítěte v řízeních, v nichž 
se rozhoduje o  nezletilých dětech (např. komu 
bude dítě svěřeno do výchovy, jak vysoké bude vý- 
živné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi apod.). 
OSPOD vyhledává ohrožené děti, doporučuje 
ochranná opatření v  rodinách, zprostředkovává 
náhradní rodinnou péči - osvojení, pěstounskou 
péči a poručenství. 

Současně také řeší poruchy chování dětí a mladis- 
tvých nebo jejich trestnou činnost, ty, které za- 
nedbávají školní docházku, utíkají z domu, požívají 
alkohol nebo jiné návykové látky apod. 

Sociálně-právní ochrana náleží bez ohledu 
na státní občanství všem dětem, které se nachá- 
zejí na území České republiky. 

V  rámci výkonu sociálně-právní ochrany je 
OSPOD povinen zachovávat mlčenlivost 
o  skutečnostech, se kterými se v  rámci své 
činnosti seznámí. 
(To neplatí, pokud informace 
podléhají oznamovací 
povinnosti orgánům 
činným v trestním 
řízení.) 

Jsme tu pro 

      děti 

Se sociální pracovnicí OSPODu se můžeš setkat při mnoha 
příležitostech, hlavní z  nich jsou uvedeny níže. Můžeš ale 
také vyhledat pomoc sociální pracovnice sám. U  nás můžeš 
řešit mnohé z Tvých problémů. 
 
Když trápí něco Tebe: 
–Tvoji rodiče se rozvádějí… 
–máš problémy ve škole, spolužáci Ti ubližují… 
–necítíš se doma v bezpečí… 
–vadí Ti chování „dospěláků“, ubližují Ti… 
–máš strach… 
 
Když trápí něco Tvého kamaráda: 
–víš o někom, komu je ubližováno doma, ve škole, jinými dětmi či 
„dospěláky“… 
 
Setkáš se s námi: 
–když se Tvoji rodiče rozvádějí, abys mohl říct svůj názor k celé 
 situaci; 
–když žiješ u pěstounů, příbuzných; 
–na základě oznámení policie, když nahlásí, že jsi něco ukradl, 
 zničil, někomu ublížil; 
–pokud piješ alkohol, nebo fetuješ; 
–když neplníš povinnou školní docházku; 
–když Tvoje chování přestanou rodiče i škola zvládat. 
 
Když se Ti nelíbí, jak s Tebou jednáme, můžeš si podat stížnost: 
–ústně (zajdeš za jinou sociální pracovnicí nebo za vedoucí) 
–elektronicky (pošleš email na adresu:epodatelna@policka.org) 
–písemně (pošleš dopis na adresu: Městský úřad Polička, Palackého 
 nám. 160, 572 01 Polička) 
 
Obsah stížnosti: 
–Tvé jméno a bydliště 
–co ses stalo, co se Ti nelíbilo 
 
Jak dlouho trvá vyřízení Tvé žádosti: 
Tvou stížnost vyřídíme do 30 dnů (když budeš chtít, dostaneš 
odpověď, jak jsme Tvou stížnost vyřídili) 
 
Pokud se Ti nelíbí, jak jsme Tvou stížnost vyřídili, můžeš se ještě 
obrátit na: 
–Tajemníka MěÚ Polička ( Městský úřad Polička, Palackého 
 nám. 160, 572 01 Polička) 
–Krajský úřad Pardubického kraje (Komenského nám. 125, 
 532 11 Pardubice) 
–Ministerstvo práce a sociálních věcí (Na poříčním právu 1/376, 
 128 00 Praha 
–Kancelář veřejného ochrance práv (Údolní 39, 602 00 Brno) 

rodiče 

Se sociální pracovnicí OSPODu se můžete 
setkat, když řešíte: 
_ výchovné či jiné problémy související s  péčí 
  o Vaše děti; 
_ úpravu výchovy a výživy k dítěti; 
_ uplatnění nároku dítěte na výživné; 
_ nepříznivou sociální situaci; 
_ vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti; 
_ určení otcovství. 

osvojitele a pěstouny 

Sociální pracovnice přijímá žádosti o zařazení 
do evidence žadatelů o zprostředkování osvoje- 
ní, pěstounské péče a pěstounské péče na pře- 
chodnou dobu. 

Dále pak pracovnice OSPODu řeší případy, kdy 
se dítě stává obětí zanedbávání, týrání, zneuží- 
vání a dalších trestných činů… 

Dítě týrané, zneužívané, 
        zanedbávané 

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítě- 
te dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen 
upozornit OSPOD na tuto skutečnost. Toto 
upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. 
telefonicky, písemně, osobně i e-mailem, 
rovněž anonymní upozornění jsou prošetřo- 
vána. Oznamovateli je zaručeno zachování 
anonymity. 


