
_OSPOD_Polička
orgán sociálně-právní ochrany dítěte

Městského úřadu v Poličce

Obrázkový
leták 

Sídlíme:

Nádražní 304 
572 01 Polička 
(u vlakového a autobusového 
nádraží)

Sociálně-právní ochrana dětí je zajišťována po celém správ-
ním obvodu. Správní obvod Poličky je definován vyhláš-
kou MV č. 388/2002 Sb., ve  znění pozdějších předpisů.  
Je rozdělen na Poličku a okolní obce: Borová, Březiny, Bystré, 
Hartmanice, Jedlová, Kamenec u  Poličky, Korouhev, Květná, 
Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, 
Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín.

Provozní doba MěÚ Polička:
Po  8.00–17.00 (úřední den)
Út  8.00–14.00
St  8.00–17.00 (úřední den)
Čt  8.00–14.00
Pá  8.00–13.00
polední pauza: 11.30–12.30

OSPOD je tu zároveň pro ty, kteří ví, že je  
někomu jinému ubližováno. Je důležité, pokud 
o někom takovém víte, nahlásit tuto skuteč-
nost na OSPOD (telefonicky, dopisem, emai-
lem, osobně, vzkázat po někom dalším…). 
Není nutné se představovat, můžete to udělat 
i anonymně.

Stížnost
Jestliže se vám nelíbí chování nebo práce sociálních pra-
covníků OSPOD, je možné podat stížnost. 
Více informací naleznete na ospod.policka.org nebo  
přímo u sociálních pracovníků nebo vedoucí OSPOD.

OSPOD chrání práva a zájmy dětí:

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

 _Pokud jsou v rodině rozpory, OSPOD chrání zájem 
dítěte.

 _Sociální pracovníci mohou rodinu a dítě navštívit  
v domácnosti, přesvědčit se, jak je o dítě postaráno. 
Je možná i návštěva ve škole.

 _OSPOD zjišťuje informace o dítěti a rodině a společně  
s rodinou a dítětem naplánuje, jak pomáhat.

 _Pravidelně navštěvuje děti, které žijí mimo rodinu 
(pěstounská péče, ústavní výchova).

 _Pokud je dítě týrané, zanedbávané nebo rodiče ne-
zvládají jeho výchovu, OSPOD může zabezpečit i péči 
o dítě mimo rodinu.

Podpora profesionalizace a rozvoje sociální práce Města Polička
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015108

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím 
ESF a ze státního rozpočtu ČR.



Náhradní
rodinná péče

Problémy v rodině

 _Špatná péče o děti, děti jsou často doma samy, 
nemají vhodné podmínky k bydlení,  mívají hlad, 
rodiče se často hádají, neposílají děti do školy.

Sociální pracovník je s rodinou v častém kontaktu, 
hledají společně s dítětem a rodinou řešení těchto 
situací.

Týrání dětí, násilí v rodině

 _Časté bití dětí, křičení dospěláků, nepřiměřené 
tresty pro dítě.

Sociální pracovníci hledají společně s dítětem, 
rodiči a dalšími organizacemi řešení této situace. 
Jsou s dítětem a jeho rodiči v častém kontaktu.

Záškoláctví, šikanu, kyberšikanu,
zesměšňování mezi spolužáky a kamarády:

Sociální pracovník spolupracuje s dítětem, rodi-
nou, školou, policií, soudem a dalšími pomáhají-
cími organizacemi. Pomáhá hledat řešení těchto 
situací.

Rozvod, rozchod rodičů, střídavou péči

Pracovníci jsou přítomni jednání u soudu, zastu-
pují a hájí zde zájem dítěte. K tomu potřebují znát 
jeho názor, proto s dítětem o situaci hovoří.

Pokud se o dítě nemohou starat rodiče, hledá se někdo 
další, kdo se postarat může. Nejdříve se hledá v rodině  
(třeba babička, děda, teta, strýc), poté někdo cizí, 
komu se říká pěstoun, tak aby dítě nemuselo do dět-
ského domova.

Dítě, které je u pěstounů, je s pracovníkem OSPOD do 
svých 18 let v kontaktu. Pracovník dohlíží na to, aby 
bylo vše v zájmu dítěte, aby mu v nové rodině bylo dob-
ře a nebylo mu ubližováno.

Sociální pracovník dítě pravidelně navštěvuje a hovoří 
s ním, a to minimálně 1× za 6 měsíců. Zjišťuje, jestli je 
dítěti v nové rodině dobře, jestli mu něco nechybí, není 
mu ubližováno a zda nepotřebují jeho náhradní rodiče 
či pěstouni pomoci.

Dítě také 1× za 2 měsíce navštěvuje doprovázející pra-
covník z OSPOD nebo jiné organizace. Ti pomáhají dítěti 
a jeho pěstounům s přechodem do nové rodiny, s kon-
takty s rodiči dítěte a dalšími potřebnými záležitostmi.

Jinými slovy orgán sociálně-právní ochrany dětí. 
Pracují zde sociální pracovnice a pracovníci, kteří 
mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD najdete 
na městském úřadě. 

OSPOD chrání práva dětí a sleduje jejich zdravý 
vývoj. Dohlíží na to, aby byly děti  v bezpečí.

OSPOD je pro děti do 18 let, rodiče, prarodiče, 
všechny, kteří vidí, že se děje dětem něco, co nemá.

Co je OSPOD

OSPOD 
řeší zejména:

dlaň ke kameře  
nebo očím 

a zastrčte palec

G E S T O P O M O C I

zakryjte palec 
horními prsty


