Každému dítěti do 18 let, které potřebuje pomoc, podporu nebo ochranu na území České republiky
je poskytována podle českého zákona sociálně právní ochrana, která je zdarma.
Sociálně-právní ochrana je zajišťována stá tem a vykonávána prostřednictvím orgánů sociálně-právní
ochrany dětí, zkráceně OSPOD. Ten působí na každém větším městském úřadě, a jeho úlohou je
v případě potřeby poskytnout rodinám a osobám s nezletilými dětmi podporu a pomoc, nebo zajistit
bezpečí a ochranu dítěti, které přicestovalo samo a nemá nikoho, kdo by se o něj postaral, je ohroženo
na zdraví nebo životě.
Pokud jste rodičem, prarodičem nebo dospělým sourozencem dítěte, můžete se podle ukrajinského
práva o dítě starat, a zastupovat ho v právních otázkách. V případě potřeby se můžete na orgán sociálně
právní ochrany obrátit, pokud:




budete potřebovat pomoc se zajištěním právních a sociálních otázek,
budete potřebovat vyhledat pomoc odborníka,
budete potřebovat vzájemné vztahy upravit ze strany soudu.

Pokud jste jiným příbuzným dítěte nebo cizí osobou (nejste příbuzný), máte podle českého práva
povinnost oznámit OSPOD, že se o dítě staráte. Pokud jste při získání víza vyplnili prohlášení, kde jste
uvedli místo svého pobytu, byli jste poučeni o tom, že vás bude co nejdříve OSPOD sám kontaktovat
v místě pobytu. Pokud jste žádné prohlášení nevyplnili, je Vaší povinností OSPOD kontaktovat
a informovat o tom, že pečujete o dítě. Orgán sociálně právní ochrany můžete kontaktovat kdykoliv,
pokud:




budete potřebovat pomoc s dalším postupem a podáním návrhu k soudu, abyste se mohli o
dítě po právní stránce pečovat a vyřizovat za něj běžné záležitosti,
budete potřebovat pomoc s vyhledáním odborníků nebo dalších potřebných služeb,
budete potřebovat pomoc se zajištěním dalších právních nebo sociálních otázek.

Na OSPOD se můžete obrátit také v případě, kdy budete mít informace, že je nějakému dítěti
ubližováno, je potřeba zajistit jeho bezpečí nebo existuje rodina, která by potřebovala od orgánu
sociálně právní ochrany pomoc.
Základní prací orgánu sociálně-právní ochrany je pomáhat rodinám s dětmi, aby mohli vyrůstat
společně a zajistit bezpečí a ochranu dětem, které jsou samy, nebo je jim ubližováno.
OSPOD je připraven Vám nabídnout pomocnou ruku.
Potřebujete radu nebo pomoc?
volejte krajskou informační linku: +420 771 235 570, +420 771 235 571 (nonstop)
E-mail: pomoc@olkraj.cz
Adresa: Hanácká kasárna, 1. Máje 803/1, 779 00 Olomouc

