KONTAKTY
NA ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ SEDLČANY
Městský úřad Sedlčany
Odbor sociálních věcí
Úsek sociálně-právní ochrany dětí
nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
Sídlo: budova Radnice Sedlčany, 1. patro,
od schodiště vlevo

telefonní ústředna:
318 822 742, 318 822 582, 318 821 050,
318 820 365, 318 822 682, 318 821 061;
e-mail: urad@mesto-sedlcany.cz; ID: frsbn7e;
web: www.mesto-sedlcany.cz;
IČ: 00243272; DIČ CZ 00243272

CO POSKYTUJEME:

Terénní sociální péči
Náhradní rodinnou péči
Péči kurátora pro děti a mládež

ÚŘEDNÍ HODINY:
PO

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

ÚT

8:00 - 12:00

12:30 - 15:00

ST

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

PO

PRACOVNÍ DOBA:
7:30 - 12:00 12:30 - 17:00

ÚT

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

ST

7:30 - 12:00

12:30 - 17:00

ČT

7:30 - 12:00

12:30 - 15:30

PÁ

7:30 - 12:00

12:30 - 15:00

Po dohodě s odpovědnými pracovníky lze potřebné
záležitosti ve vztahu k sociálně-právní ochraně dětí vyřizovat
každý pracovní den. Pro potřeby spolupráce s orgány státní
a obecní policie, soudy ad. je zajišťována pohotovostní
služba nad rámec pracovní doby.

SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ
OCHRANA DĚTÍ
V REGIONU ORP
SEDLČANY

Činnost pracovníků orgánu sociálně-právní
ochrany dětí je veřejnou službou úředníků
územních samosprávních celků.

Cílovou skupinou jsou nezletilé děti,
jejich rodiče, případně rodiny.

OCHRANOU SE ROZUMÍ ZEJMÉNA:

KDO SE NA NÁS MŮŽE OBRÁTIT:

ochrana práva dítěte na příznivý vývoj

každé nezletilé dítě

a řádnou výchovu

rodiče nebo jiné osoby, které pečují

ochrana oprávněných zájmů dítěte

o nezletilé dítě

včetně ochrany jeho jmění

úřady

působení směřující k obnovení

státní orgány a instituce

narušených funkcí rodiny

školská a zdravotnická zařízení

zabezpečení náhradního rodinného

fyzické osoby a veřejnost

prostředí pro dítě, které nemůže být

poskytovatelé sociálních služeb

trvale nebo dočasně vychováváno
ve vlastní rodině

Služba je poskytována bezplatně

Citlivé informace získané v průběhu

a bez jakékoliv diskriminace

kontaktu sociálního pracovníka

(věkové, národnostní, bez rozdílu pohlaví

s klienty nejsou nikde zveřejňovány.

apod.)

