ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
Posláním orgánu sociálně-právní ochrany dětí je chránit zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a
práva rodičů a dětí na jejich výchovu a péči.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí směřuje své působení na obnovení narušených funkcí rodiny
nebo zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže trvale nebo dočasně vyrůstat
ve vlastní rodině.
Zaměřuje se na děti, jejichž rodiče zemřeli, neplnili, nevykonávali nebo zneužívali práva plynoucí z
jejich rodičovské odpovědnosti. Dále na děti, které byly svěřeny do péče jiné osoby, které vedou
zahálčivý nebo nemravný způsob života, a v neposlední řadě na děti, na kterých byl spáchán trestný čin
ohrožující jejich život, zdraví a lidskou důstojnost.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí je nápomocno při řešení nejrůznějších životních oblasti dítěte a
jeho rodiny.
Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí:
Lasota Andrea, Mgr.

553 035 788

lasota@tesin.cz

Mozielowská Irena, Mgr.

553 035 786

mozielowska@tesin.cz

Suchanková Gabriela, Mgr.

553 035 783

suchankova@tesin.cz

Umorczyková Karla

553 035 787

umorczykova@tesin.cz

Waniová Anna, Mgr.

553 035 782

waniova@tesin.cz





Poskytují poradenství zejména v následujících životních situacích:


neshody mezi rodiči ovlivňující soužití všech členů domácnosti ve vztahu k nezletilým
dětem.



rozchod a rozvod rodičů dětí.



neshody a problémy v rámci kontaktů dítěte/dětí s rodičem, s nímž nežije ve společné
domácnosti.



problematika domácího násilí.

Provázejí rodiče a poskytují poradenství v rámci uplatnění práv a nároků dítěte zejména v řízení
ve věci:


určení otcovství.



svěření dítěte do péče a stanovení výživného pro nezletilé dítě



Zastupují nezletilé děti v rámci soudních řízení.



Pomáhají obětem trestných činů.



Řeší problematiku zneužívání, zanedbávání a týrání nezletilých dětí.



Zprostředkovávají pomoc před umístěním dítěte do ústavního zařízení a pomoc rodině s cílem
návratu nezletilého dítěte zpět do rodiny.



Zprostředkovávají kontakty na odborníky nebo organizace spolupracující s rodinami
s ohroženými dětmi (např. psycholog, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
nízkoprahová zařízení pro volnočasové aktivity).
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Kurátoři pro mládež:
Bednarski Jiří, Mgr., DiS.

553 035 785

bednarski@tesin.cz

Sznapková Dagmar, Bc.

553 035 781

sznapkova@tesin.cz



Poskytují poradenství zejména:


Při výchovných problémech nezletilých a mladistvých (zejména toulání, zneužívání
návykových
látek, záškoláctví,
útěky z domova, agresivní
chování,
nerespektování autorit).



Při páchání přestupků a trestné činnosti nezletilých a mladistvých.



Zprostředkovávají výchovné pobyty ve středisku výchovné péče.



Zprostředkovávají umístění nezletilého dítěte do ústavního zařízení.



Zprostředkovávají pomoc rodině s cílem návratu nezletilého dítěte zpět do rodiny.



Zprostředkovávají kontakty na odborníky nebo organizace spolupracující s rodinami s dětmi
s výchovnými problémy (např. psycholog, etoped, středisko výchovné péče, pedagogickopsychologická poradna, psychiatr, poradny pro osoby se závislostmi)

Pracovnice náhradní rodinné péče:
Mozielowská Irena, Mgr.

553 035 786

mozielowska@tesin.cz

Umorczyková Karla

553 035 787

umorczykova@tesin.cz

Moldrzyková Dana, Mgr.

553 035 780

moldrzykova@tesin.cz



Poskytují odborné poradenství žadatelům o náhradní rodinnou péči včetně přijímání žádosti
(pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení).



Poskytují odborné poradenství pěstounům a osvojitelům.



Zprostředkovávají kontakty na odborníky nebo organizace spolupracující s rodinami v rámci
náhradní rodinné péče (např. psycholog, pedagogicko-psychologická poradna, doprovázející
organizace)

Co není možné na oddělení SPOD vyřídit:


žádost o uplatnění dávek pomoci v hmotné nouzi



žádost o uplatnění dávek státní sociální podpory



žádost o uplatnění dávek nemocenského pojištění



žádost o uplatnění dávek důchodového pojištění



konzultace v rámci rozvodového řízení a vzájemných majetkoprávních vztahů manželů



zprostředkování bydlení



pomoc a podpora v rámci sociální práce dospělým jednotlivcům



finanční nebo materiální pomoc rodinám s dětmi



sepsání návrhů za rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte



nařízení nebo odeslání nezl. dětí nebo rodičů na odborná lékařská vyšetření



zjištění údajů z veřejných registrů pro potřeby jednoho z rodičů
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DOSTUPNOST POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Pracovní doba oddělení sociálně-právní ochrany dětí, pracoviště Pod Zvonek 875/26, 737 01
Český Těšín):
PONDĚLÍ:

8. 00 – 11. 30 a 12. 30 – 17. 30

ÚTERÝ:

7. 00 – 11. 30 a 12. 30 – 15. 00

STŘEDA:

7. 00 – 11. 30 a 12. 30 – 16. 30

ČTVRTEK:

7. 00 – 11. 30 a 12. 30 – 15. 00

PÁTEK:

7. 00 – 11. 30 a 12. 30 – 14. 30

Potřebné ochrany ze strany orgánu sociálně-právní ochrany se dostává stejně všem dětem z celého
správního obvodu, a to bez ohledu na individuální odlišnosti.
Pracoviště má správní obvod rozčleněn tak, aby bylo pro jakýkoli případ jasné, kdo jej bude mít na
starosti. Toto rozčlenění je známo a v písemné podobě k dispozici všem zaměstnancům pracoviště,
rovněž pak na informačních cedulích v prostorách oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na webových
stránkách města. Klíčem k rozčlenění území správního obvodu je místo faktického bydliště dítěte –
ulice. V případě náhradní rodinné péče počáteční písmeno příjmení žadatelů o náhradní rodinnou péči,
pěstounů. Viz příloha OSPOD Český Těšín_rozdělení obvodů.
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí má určena pravidla vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců. Je
schopno zabezpečit poskytování sociálně-právní ochrany bez časové prodlevy, a to poskytnutím
informací týkající se zastupitelnosti, zajištěním pohotovosti mimo pracovní dobu a zajištěním
služebního vozidla pro potřeby oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Rodiče mají možnost uložení kočárků na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, v místnosti, kde je
možnost kočárek uzamknout, případně v samotné kanceláři konkrétního pracovníka oddělení sociálněprávní ochrany dětí.
Bezbariérový přístup je možný pouze do přízemí budovy, oddělení sociálně-právní ochrany dětí je
situováno v prvním patře, možnost jednání s klienty je v určených prostorách v přízemí budovy.
Kontakty na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Český Těšín, Pod Zvonek 26/875, 1. patro
Moldrzyková Dana, Mgr.

553 035 780

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kancelář

moldrzykova@tesin.cz

č. 207

náhradní rodinná péče (L-Ř)

Bednarski Jiří, Mgr., DiS.

553 035 785

553 035 788

referent sociálně-právní ochrany dětí – úsek sociálněprávní ochrany dětí
Mozielowská Irena, Mgr.

referent sociálně-právní ochrany dětí – úsek sociálněprávní ochrany dětí

Kancelář

lasota@tesin.cz

č. 205
553 035 786

referent sociálně-právní ochrany dětí – úsek náhradní
rodinné péče (A-K) a sociálně-právní ochrany dětí
Suchanková Gabriela, Mgr.

bednarski@tesin.cz

č. 204

referent sociálně-právní ochrany dětí – úsek kurátora
pro mládež
Lasota Andrea, Mgr.

Kancelář

Kancelář

mozielowska@tesin.cz

č. 206
553 035 783

Kancelář

suchankova@tesin.cz

č. 206
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Sznapková Dagmar, Bc.

553 035 781

referent sociálně-právní ochrany dětí – úsek kurátora
pro mládež
Umorczyková Karla

referent sociálně-právní ochrany dětí – úsek sociálněprávní ochrany dětí

sznapkova@tesin.cz

č. 204
553 035 787

referent sociálně-právní ochrany dětí – úsek náhradní
rodinné péče (S-Ž) a sociálně-právní ochrany dětí
Waniová Anna, Mgr.

Kancelář

Kancelář

umorczykova@tesin.cz

č. 208
553 035 782

Kancelář

waniova@tesin.cz

č. 205
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