
ROZDĚLENÍ 
OBVODŮ 
OSPOD MěÚ ŽELEZNÝ BROD  

 
Pracovní agenda č. 1  
• Uzavírání dohod o pěstounské péči 

• Terénní sociální práce pro obvod: 

Huť, Zásada, Zbytky, Držkov, Jílové u Držkova, 
Loužnice, Radčice, Vlastiboř, Hrubá Horka, Malá 
Horka, Jirkov, Horská Kamenice, Koberovy, 
Besedice, Vrát 

 

Pracovní agenda č. 2  
• Náhradní rodinná péče 

• Terénní sociální práce pro obvod: 

Železný Brod - město (kromě sídliště Na Vápence), 
Pelechov  

 
 

Pracovní agenda č. 3  
• Sociální kurátor pro děti a mládež 

• Terénní sociální práce pro obvod: 

Železný Brod - sídliště Na Vápence, Střevelná, 
Splzov, Líšný, Huntířov, Skuhrov, Jistebsko, Pěnčín, 
Bratříkov, Dolní Černá Studnice, Krásná, Bzí, 
Veselí, Těpeře, Chlístov, Alšovice 

 
Najdete nás v budově B MěÚ Železný Brod na adrese 
náměstí 3. května 18, Železný Brod – vedle OD Norma. 

 

Pracovní doba 
pondělí, středa od 8:00 do 17:00 
úterý, čtvrtek, pátek dle telefonické dohody 

 

Kontakty: 
 

Bc. Eva Sasková                                            kancelář č. 200 
vedoucí odboru sociálních věcí 
e.saskova@zelbrod.cz     T 483 333 928  M 728 856 901 
 

Bc. Marcela Jarešová – agenda č. 1          kancelář č. 201 
dohody o PP, terénní sociální pracovník 
m.jaresova@zelbrod.cz   T 483 333 954  M 777 718 903 
 

Mgr. Markéta Halamová – agenda č. 2    kancelář č. 202 
náhradní rodiiná péče, terénní sociální pracovník 
m.halamova@zelbrod.cz T 483 333 979  M 728 017 126 
 

Bc. Jaroslav Čermák – agenda č. 3            kancelář č. 201 
kurátor pro děti a mládež, terénní sociální pracovník 
j.cermak@zelbrod.cz       T 483 333 969  M 773 769 576 
 
www.zeleznybrod.cz        www.facebook.com/ospod.zb  
 
 
 
 
 

 
 

Informace pro rodiče a děti 
 

Orgán sociálně právní ochrany dětí je odborné 
pracoviště, které poskytuje bezplatnou poradenskou 

činnost dětem a rodinám v tíživé životní situaci. 
 

Pracoviště zprostředkovává náhradní rodinnou péči. 
 

Sociálně právní ochrana je poskytována všem dětem 
do 18 let věku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Děti nedělají, co jim rodiče přikazují, zato 
ale dělají to, co od rodičů odkoukaly.“ 
Harlan Coben 
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R O D I Č E D Ě T I MÁTE PRÁVO 

SPOLUPRACUJEME 

NAŠE ZÁSADY 

S čím se na nás  

mohou obrátit 
 

 Chcete se rozejít a máte děti, popř. se o tom 
nedokážete dohodnout (výchova, péče).  

 Máte problémy s alimenty. 

 Partner/ka/ Vás opustil/a. Jste s dítětem na 
všechno sám/sama.  

 Máte strach o dítě, protože …  

 Vaše dcera otěhotněla a je nezletilá.  

 Hrozí Vám vystěhování a nemáte s dětmi kam 
jít.  

 Potřebujete poradit s péčí o dítě a o 
domácnost.  

 Chcete být v kontaktu se svými dětmi, o které 
se stará někdo jiný.  

 Vy nebo Vaše děti jste vystaveni fyzickému 
nebo psychickému týrání.   

Na koho se obrátit?  Sociální pracovník  

 Chcete se stát pěstouny.  

 Chcete adoptovat dítě/chcete dát dítě k adopci.  

 Chcete uzavřít dohodu o výkonu pěstounské 
péče.  
Na koho se obrátit? Pracovník pro náhradní 

rodinnou péči 

 Dítě vás neposlouchá, dopouští se záškoláctví. 

 Dítě se chytlo party, potuluje se, lže, … 

 Dítě kouří, pije alkohol, užívá drogy. 

Na koho se obrátit?  Kurátor pro děti a mládež 

S čím se na nás  

mohou obrátit  
 

 Nevím, co mám dělat, abych se mohl/a vidět s 
druhým rodičem, prarodičem, jinými příbuznými. 

 Necítím se doma dobře, rodiče mi nerozumí, 
neposlouchají, co jim říkám, neuznávají můj názor. 

 Mám problémy ve škole, špatné známky. 

 Zažívám šikanu… 

 Někdo mě nutí dělat něco špatného… 

 Rodiče si nerozumějí, hodně se hádají a mě to 
trápí. 

 Rodiče často pijí alkohol, berou drogy… 

 Rodiče mě často nechávají samotného nebo mě 
hlídají cizí lidé…  

 Jsem svědkem domácího násilí…  

 Rodiče mě hodně trestají, nadávají mi, bijí mě …  
 

Na koho se obrátit?  Sociální pracovník 

 Experimentuji s drogami – nevím jak z toho ven?  

 Udělal jsem něco špatného a nevím, jak to říct 
rodičům… 

 Jsem pod vlivem party, neumím říct NE… 

 Ukradl jsem nějaké věci 

 Chodím „za školu“…  

 Mám problémy, se kterými si nevím rady.  
 

Na koho se obrátit? Kurátor pro děti a mládež 

 
 

 

 požádat nás o informace  

 aktivně se podílet na řešení Vaší situace  

 na citlivé zacházení s informacemi 

 na jednání v bezpečném prostředí  

 na respekt k Vašim názorům  

 podat si stížnost na postup či úředníka 

 podávat své náměty a připomínky  
 
 
 
 
 

 odbornost 
 individuální přístup 
 respekt 
 nestrannost 
 mlčenlivost 
 podpora aktivního přístupu klienta 

 
 
 

 se soudy  

 s Policií ČR  

 s lékaři  

 se školami a školskými zařízeními  

 s poradnami a Krizovými centry  

 s ústavními zařízeními  

 s poskytovateli sociálních služeb  

 s jinými odborníky  



 


