
Magistrát města Přerova
oddělení sociálně-právní
ochrany dětí
 
OSPOD je odborné pracoviště, které poskytuje 
poradenství dětem a rodinám v tíživé životní 
situaci, zprostředkovává náhradní rodinnou
péči, řeší výchovné problémy dětí a jejich
trestnou činnost.

Kontaktní údaje:
E-podatelna: posta@prerov.eu  
ID datové schránky:  etwb5sh

Telefon: +420 581 268 111 
                       www: prerov.eu    

 Kudy k nám?
Magistrát města Přerova

Odbor sociálních věcí a školství
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Smetanova 7a, Přerov
(budova ve dvorním traktu)

 

Pracovní doba:
Pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00
Úterý: 8:00-11:30 12:30-15:00
Středa:   8:00-11:30 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:30-15:00
Pátek:  8:00-11:30 12:30-14:30



Oddělení sociálně-právní ochrany dětí:
 chrání práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou
 výchovu
 ochraňuje oprávněné zájmy dítěte, včetně 
 ochrany jeho jmění
 své působení směřuje k obnovení naruše-
 ných funkcí rodiny
 zabezpečuje náhradní rodinné prostředí pro
 dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně
 vychováváno ve vlastní rodině
 poskytuje poradenství zájemcům  
 o zprostředkování pěstounské péče,pěstounské
 péče na přechodnou dobu a osvojení, 
 přijímá jejich žádosti 
 kontroluje péči o děti, které nemohou
  vyrůstat se svými rodiči   

V čem Vám můžeme pomoci?
 Když řešíte rozchod nebo rozvod a máte 
 nezletilé děti
 Potřebujete zvýšit výživné pro dítě
 Potřebujete upravit styk s dítětem
 Jste v situaci, že se nemůžete o své dítě   
 postarat, tak jak by potřebovalo
 Chcete se stát osvojiteli nebo pěstouny

OSPOD spolupracuje:

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.
Kappa-Help, z.s. 

SOS dětské vesničky, SOS Kompas Přerov
Maltézská pomoc, o.p.s.

Charita Přerov
Rodinné centrum U Mloka Olomouc

Pedagogicko-psychologická poradna Přerov
Azylový dům pro matky s dětmi Přerov

Poradna pro rodinu v Přerově
Dětské domovy 

Policie ČR, Okresní státní zastupitelství,
Okresní soud v Přerově
školy, dětští lékaři, apod.
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