
Na koho se můžeš obrátit? 
 

Sociální pracovnice 

Lucie Klvačová 

596 092 139 

klvacova.lucie@mubo.cz 
 

Kateřina Hanusková 

596 092 225 

hanuskova.katerina@mubo.cz 
 

Daniela Kadlecová 

596 092 223 

kadlecova.daniela@mubo.cz 
 

Romana Fricová 

596 092 143 

fricova.romana@mubo.cz 
 

Šárka Svobodová 

596 092 218 

svobodova.sarka@mubo.cz 

 

Kurátorky pro děti a mládež 

Barbora Pensimusová 

596 092 270 

pensimusova.barbora@mubo.cz 
 

Iva Wronová 

596 092 142 

wronova.iva@mubo.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

Náhradní rodinná péče 

Denisa Fojtíková 

596 092 138 

fojtikova.denisa@mubo.cz 
 

Halina Juřičková 

596 092 165 

jurickova.halina@mubo.cz 
 

Martina Oláhová 

596 092 136 

olahova.martina@mubo.cz 

 

Najdeš nás na Městském úřadu  

na ulici Masarykova 158 

 
…a to zejména každé pondělí a středu 

od 7:30 do 17 hodin ☺  

 
 

 

 

 

 

    Orgán sociálně – právní 

    ochrany dětí 

     Informace pro děti 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Co znamená sociálně – právní  

ochrana dětí? 

Aneb takzvaná „sociálka“… 

Smyslem a cílem sociálně-právní ochrany 

dětí je zajistit všem dětem ochranu  

a vhodné podmínky pro to, aby mohly  

své dětství prožívat šťastně, spokojeně  

a nedostávaly se do konfliktu se svým okolím. 

Věnujeme se dětem mladším 18 let.  

Sociální pracovnice tě může navštívit doma 

nebo i ve škole. Může tě také zastupovat  

u soudu jako opatrovník, pokud je potřebné 

za tebe něco rozhodnout a rodiče to udělat 

nemohou.  

Kurátorka pro děti a mládež s tebou bude 

spolupracovat, pokud budeš chodit za školu, 

užívat alkohol nebo drogy, budeš se dopouštět 

protiprávního jednání.  

Také s tebou může spolupracovat, když 

nebudeš respektovat své rodiče.  

Pracovnice náhradní rodinné péče se věnují 

dětem, o které nepečují rodiče, ale někdo 

jiný, například pěstouni nebo třeba i babička, 

děda, nebo jiný rodinný příslušník, pokud  

o tom rozhodl soud.  

 

 

Kdy se na nás můžeš obrátit ty? 

Když máš problémy doma… 

 když nemáš žádné zázemí 

 když ti chybí potřebné oblečení 

 když trpíš nedostatkem tepla 

 když nedostáváš pořádně najíst 

 když utíkáš z domova 

 když si v rodině s někým nerozumíš 

 když jsi nepřiměřeně trestán/a 

 když se k tobě nevhodně chovají 

 

Když máš problémy ve škole… 

 když máš špatné známky 

 když tě spolužáci šikanují 

 když chodíš za školu 

    

Když máš problémy v okolí… 

 když ses chytil/a špatné party 

 když užíváš drogy, alkohol… 

 když trpíš různými závislostmi 

… a chtěl/a bys přestat 

 

Nebo pokud je ve tvém okolí někdo, 

kdo potřebuje naši pomoc… 

 

 

 

 

S kým  

spolupracujeme? 

Pomáháme rodičům a dětem  

i prostřednictvím organizací, které 

spolupůsobí v oblasti péče o rodiny s dětmi. 

A tak spolupracujeme například se školami  

a školkami, dětskými lékaři, psychology, 

psychiatry, poradnami, policií, středisky 

výchovné péče, probační a mediační službou.  

Můžeme spolupracovat také s tebou, nebo 

tvojí rodinou… ☺  

 

Jako pracovníci sociálně - právní ochrany 

dětí zachováváme mlčenlivost  

o skutečnostech, se kterými jsme se seznámili 

s výjimkou velmi závažných zjištění, která 

vyžadují další řešení. 

Zkontaktovat nás můžeš i bez vědomí rodičů 

a požádat o naši pomoc můžeš i písemně. 

Kontakty najdeš na zadní straně letáčku. 

 


