
Informace pro děti



   

CO JE TO OSPOD?

OSPOD je zkratka Oddělení Sociálně 

Právní Ochrany Dětí. Pracují tady  

sociální pracovníci, kteří tu jsou pro mě. 

Když mě něco trápí, mám problém  

s mamkou nebo taťkou, ale nemám  

odvahu, bojím se jim to 

říct. Když se někdo ke  

mně špatně chová, můžu  

u nich najít pomoc.



   

PROČ JSEM DNES NA OSPOD?

Protože sociální pracovnice ví, že i děti mohou mít problém se svými 

rodiči, nebo že se moji rodiče nemohou domluvit, co je pro mě nej-

lepší.  Zajímá je, co si myslím a co bych chtěl já, mohu s nimi mluvit  

o tom, co se mi líbí i nelíbí.

JAK JE TO S MÝMI RODIČI?

  I když si moji rodiče spolu přestali rozumět, já mám  

 pořád oba rodiče, a ti by se o mě měli oba dobře starat. 



   

  Rodiče bych měl poslouchat,  

 většinou to se mnou myslí dobře.

  Pokud budou rodiče rozhodovat  

 o něčem, co se mě týká, mělo by je  

 zajímat, co si o tom myslím já, měli  

 by mi říct vše, co potřebuji vědět.  

  Když mě rodiče nechtějí slyšet  

 nebo je nezajímá, co říkám, mohu 

 se obrátit na OSPOD.



   
  Rodiče se o mě mají starat tak, aby mi bylo dobře, oni ani jiné  

 osoby mi nesmí ubližovat, bít mě a dělat se mnou věci, které se  

 mi nelíbí.

  Mám právo se stýkat s oběma rodiči. Můžu si říci, jak by se mi to  

 líbilo, u koho a kdy chci být. 

  Můžu být šťastný a spokojený u obou rodičů, i když spolu nežijí.

  Na OSPOD mi mohou pomoci, abych se s mamkou  

 i taťkou měl co nejlépe, jak to jen jde.  

 Dokážou mi pomoci i s tím, kdyby se někdo  

 ke mně nechoval dobře.



   

MOJE SOCIÁLNÍ PRACOVNICE JE:

Můžu jí zavolat na číslo:  

            386 804    

nebo napsat e-mail: 

 @c-budejovice.cz
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