INFORMAČNÍ LETÁK PRO RODINY S DĚTMI
Městský úřad Stříbro, sociálně-právní ochrana dětí, nabízí rodinám s dětmi komplexní sociálně
právní poradenství a pomoc.

S čím Vám sociální pracovnice mohou pomoci?
Odborným poradenstvím jak sepsat návrhy k soudu a to ve věcech
 úpravy poměrů k nezletilým dětem na dobu před a po rozvodu manželství
 návrhu na stanovení výživného, návrhu na zvýšení výživného
 návrhu na změnu příjmení
 návrhu na změnu výchovného prostředí /střídavá péče, svěření dítěte do péče jednoho
z rodičů/
 návrhu na úpravu styku
 komplexním poradenstvím ve věcech náhradní rodinné péče /pěstounská péče,
osvojení, svěření nezletilého do péče jiné osoby než rodiče/
 řešení krizové situace v rodině nejen, kdy se jedná o ohrožení života a zdraví dítěte
 odborného poradenství při řešení výchovných problémů nezletilých dětí – záškoláctví,
útěky z domova, trestná činnost, toxikomanie, prostituce
 zprostředkování konzultace na jiném odborném pracovišti /krizová centra, Středisko
výchovné péče, pedagogicko psychologická poradna Tachov, pobočka Stříbro…/
Konkrétní informace o řešení jednotlivých životních situací jsou veřejně přístupné
a pravidelně aktualizované na webu města Stříbra:
http://www.mustribro.cz/so/zivotni_situace.php




Řešení opatrovnictví ve věcech nezletilých dětí, péče, výživné
Řešení životní situace: výchovné problémy dětí a mladistvých
Řešení životní situace: náhradní rodinná péče

Při řešení Vaší situace bude respektován princip diskrétnosti, odbornosti, nestrannosti
a ochrany lidských práv.
Sociální pracovníci OSPOD prošetřují situace v rodinách na základě upozornění občanů,
škol, zdravotnických zařízení na zanedbání péče o děti, týrání, či závažnou nefunkčnost
rodiny nebo ohrožení zájmů a práv dětí.
Kontaktovat je můžete osobní návštěvou, písemně nebo telefonicky.
Městský úřad Stříbro, Masarykovo nám 63, 349 01 Stříbro.
Umístění kanceláří: 1. patro, čísla dveří 104, 105, 108.
Tel. kontakt: 374 801 111 (ústředna)
374 801 173, 374 801 174, 374 801 176. 374 801 179
V případě krizové situace volejte:
Policie ČR – obvodní oddělení Stříbro: 374 622 231
Městská policie: 374 801 156
Linka bezpečí: pro děti a mládež v krizových životních situacích – celostátní působnost
Nonstop & bezplatně: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: www.linkabezpeci.cz
Plzeň
Linka důvěry Ledovec: 373 034 455
Linka důvěry a psychologické pomoci: 377 462 312, 605 965 822 nonstop

