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Oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru 
sociálních věcí na Městském úřadu v Třinci 
zajišťuje sociálně-právní ochranu pro město 
Třinec a obce v jeho správním obvodu: Bystřice, 
Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, 
Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí 
a Vendryně. 

Sociální pracovnice oddělení SPOD vyjíždějí na 
terénní šetření nebo jednání k soudům, proto 
doporučujeme dohodnout si schůzku předem, 
pokud chcete jednat s konkrétní sociální 
pracovnicí. 

Oddělení SPOD zajišťuje mimo pracovní dobu 
nepřetržitou pohotovostní službu pro případ 
potřeby zajištění bezodkladného výkonu 
k ochraně dítěte (např. pokud se dítě ocitlo bez 
jakékoli péče).

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ODBORU 
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU V TŘINCI

Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány 
sociálně-právní ochrany, jimiž jsou nejčastěji 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pro 
město Třinec zajišťuje sociálně-právní ochranu 
oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Třinec. 

Sociálně-právní ochrana dětí se řídí zejména 
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí v platném znění a dalšími 
souvisejícími právními předpisy.

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je  
zaměřena na ochranu práv dětí na příznivý 
vývoj, řádnou rodičovskou péči a život v rodině a 
směřuje své činnosti k ochraně dětí před 
zneužíváním a zanedbáváním.

CO JE TO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?

JAKÝMI PŘEDPISY SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ 
OCHRANA DĚTÍ ŘÍDÍ?

KDO ZAJIŠŤUJE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU 
DĚTÍ?

OSPOD VYHLEDEJTE V PŘÍPADĚ, ŽE:OSPOD VYHLEDEJTE V PŘÍPADĚ, ŽE:

manželství (vztah) nefunguje, zvažujete 
rozvod manželství (rozchod) a máte nezl. 
děti;

po rozvodu (rozchodu) máte problém 
realizovat kontakt se svým dítětem, které 
zůstalo v péči druhého rodiče;

v rodině nebo v blízkém okolí se nachází 
dítě, které potřebuje pomoc OSPOD, 
příp. je potřeba jeho situaci prošetřit;

vaše dítě má výchovné potíže ve škole, 
doma, apod.;

máte zájem stát se pěstounem nebo 
osvojitelem;

jste obětí domácího násilí nebo víte 
o někom z okolí, kdo je obětí domácího 
násilí a potřebuje pomoc;

potřebujete poradenství v paternitních 
záležitostech (určení či popření otcovství 
k dítěti);

potřebujete jakékoli další poradenství, 
související s dítětem a jeho rodinou
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Sociální pracovnice oddělení SPOD:

vykonávají funkce opatrovníka nezletilých dětí 
v soudních řízeních, které se týkají práv dětí 
(svěření dětí do péče jednoho z rodičů při 
rozvodu, stanovení a úpravy výživného apod.)

provádějí dohled nad rodinami, které z různých 
příčin samostatně nezajišťují kvalitní péči 
a výchovu dětem

provádějí soudem nebo orgánem SPOD 
stanovený dohled v rodinách,  

poskytují odborné poradenství v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí

zprostředkují služby poraden, mediace a další 
služby

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ODDĚLENÍ SPOD

Sociální pracovnice na úseku náhradní rodinné 
péče: 

přij ímají žádosti o osvojení (adopci), 
pěstounskou péči, pěstounskou péči na 
přechodnou dobu, poručenskou péči 

poskytují poradenství v oblasti náhradní rodinné 
péče

spolupracují s pěstouny a poručníky

dohlížejí na řádný vývoj dětí svěřených do 
pěstounské a poručenské péče a další

vykonávají činnosti v souvislosti s uzavřenými 
dohodami o výkonu pěstounské péče

zprostředkují služby organizací pověřených 
k výkonu sociálně-právní ochrany

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ÚSEKU NÁHRADNÍ RODINNÉ

PÉČE ODDĚLENÍ SPOD
Sociální pracovnice na úseku kurátorů pro mládež:

pracují s dětmi a mladistvými se závažnými 
výchovnými problémy, kteří zanedbávají 
povinnou školní docházku, požívají alkohol 
nebo jiné návykové látky, páchají trestnou 
činnost, vedou zahálčivý život apod.

účastní se na trestním a přestupkovém řízení 
proti mladistvým, vykonávají funkci opatrovníka 
mladistvým při trestních a přestupkových 
řízeních

poskytují také odborné poradenství v oblasti 
poruch chování dětí a mladistvých osobám 
zodpovědným za jejich výchovu a další

SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ÚSEKU KURÁTORŮ PRO 
MLÁDEŽ ODDĚLENÍ SPOD
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Luciána Heczková, DiS.
558 306 334, luciana.heczkova@trinecko.cz

Mgr. Martina Kajzarová
558 306 329, martina.kajzarova@trinecko.cz

Mgr. Kateřina Křehulová
558 306 353, katerina.krehulova@trinecko.cz

Mgr. Lucie Rajcová
558 306 342, lucie.rajcova@trinecko.cz

Bc. Eva Plucnarová
558 306 340, eva.plucnarova@trinecko.cz

Taťána Pryčková
558 306 345, tatana.pryckova@trinecko.cz

Mgr. Karina Szczotková
558 306 348, karina.szczotkova@trinecko.cz
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Bc. Kristina Hahnová
558 306 341, kristina.hahnova@trinecko.cz
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Mgr. Martina Běhálková
558 306 333, martina.behalkova@trinecko.cz

Bc. Zuzana Kubiesová
558 306 343, zuzana.kubiesova@trinecko.cz

KONTAKTY NA VEDOUCÍ PRACOVNÍKYKONTAKTY NA VEDOUCÍ PRACOVNÍKY

Věra Majerová
vedoucí oddělení SPOD

558 306 361, vera.majerova@trinecko.cz

Mgr. Ellen Raszková
 vedoucí odboru sociálních věcí

558 306 335, ellen.raszkova@trinecko.cz
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