
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S čím se na nás můžete obrátit?

     

     

      

 

 

Kontakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní doba pracovníků OSPOD:

 Zvýrazněny jsou úřední hodiny úřadu. Mimo úřední 

hodiny je možné OSPOD navštívit v neodkladné 

záležitosti nebo po domluvě s konkrétním 

pracovníkem.  

V této době pracovnice provádějí šetření v rodinách 

a další práci v terénu, nemusí proto být zastižena na 

pracovišti konkrétní pracovnice.  

 

Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00 

Úterý 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00 

Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00 

Čtvrtek 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00 

Pátek 7:30 – 11:00 11:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 

Sociálně-právní ochrana dětí 

Předním hlediskem při 

výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí je nejlepší 

zájem a blaho dítěte, 

ochrana rodičovství a 

rodiny a vzájemné 

právo rodičů a dětí na 

rodičovskou výchovu a 

péči. 
 

 

Orgán sociálně-právní ochrany se zaměřuje na 

děti, mladistvé a jejich rodiny, které trvale nebo 

přechodně žijí na území MČ Praha 20. V případě 

rodin, které mají na území MČ pouze přechodné 

bydliště, spolupracuje s orgánem-sociálně právní 

ochraně dětí dle trvalého bydliště. 

Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována 

bezplatně. 
 

 Chci se rozejít a máme děti 

 Nedokážeme se dohodnout (výchova 

a péče) 

 Dítě mě neposlouchá, dělá si, co 

chce 

 Moje dítě se toulá, chytlo se party 

 Mám problémy s výživným 

(neplacení, úprava, změna) 

 Partner/ka mě opustil/a, jsem 

s dítětem na všechno sám/sama 

 Bojím se o dítě, protože… 

 Mám strach z partnera/ky, ubližuje mě 

nebo dětem 

 Jsem závislá/ý, partner/ka je závislý/á 

 Moje dcera otěhotněla a je nezletilá, 

nevím co s tím 

 Nemůžu se teď postarat o dítě 

 Hrozí nám vystěhování a nemám 

s dětmi kam jít 

 Nemáme peníze, kdo mi pomůže? 

 Mohu požádat o nějaké dávky? 

 Chci adoptovat dítě/Chci dát dítě 

k adopci 

 Chci se stát pěstounem 

 Potřebuji poradit s péčí o dítě a 

domácnost 

 Chci být v kontaktu se svým dítětem, 

o které se stará někdo jiný 

Detašované pracoviště: 

Jívanská 635, Praha 9 

  

Fax: 281 922 425 

Datová schránka: seibq29 

Vedoucí odboru sociálních věcí a 

školství 

Ing. Monika Brzkovská 

271 071 640 

604 554 194 

monika_brzkovska@pocernoce.cz 

Sociální pracovnice OSPOD 

Jitka Pilcová 

271 071 776 

724 829 306 
jitka_pilcova@pocernice.cz 

Sociální pracovnice OSPOD 

Mgr. Jana Hašková 

271 071 717 

727 928 817 
jana_haskova@pocernice.cz 

Sociální pracovník OSPOD 

PhDr. Jan Beer 

271 071 650 

607 035 741 
jan_beer@pocernice.cz 

Psycholožka OSPOD 

Mgr. Jana Malíková 

271 071 641 

724 946 707 
jana_malikova@pocernice.cz 

Kurátorka pro děti a mládež 

Mgr. Vendula Starostová 

271 071 717 

607 035 740 
vendula_starostová@pocernice.cz 

Sociální pracovnice OSPOD/ 

náhradní rodinná výchova 

Mgr. Daniela Bendlová 

271 071 645 

724 829 283 
daniela_bendlova@pocernice.cz 



 
 

 

 

 

Sociální pracovnice sociálně-právní ochrany dětí: 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální pracovník náhradní rodinné péče: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor pro děti a mládež: 

 

 

 

 

 

Psycholog orgánu sociálně-právní ochrany dětí: 

 

 

 

Činnosti OSPOD Praha 20 jsou zejména: 
 

 Zastupují nezl. děti při jednáních, 

 Účastní se soudních řízení, jako kolizní opatrovník dítěte 

 Podává návrhy k soudu 

 Prošetřuje poměry v rodině 

 Provádí pohovory s dětmi 

 Vykonává dohled nad výchovou dítěte 

 Napomáhá řešení problémů v rodině 

 Navštěvuje děti v ústavní výchově 

 Poskytuje písemný souhlas k dočasnému pobytu dětí u rodičů nebo jiných osob mimo ÚV nebo ZDVOP 

 Vede spisovou dokumentaci 

 Zprostředkovává kontakty a spolupráci s dalšími organizacemi 

 Sleduje nepříznivé vlivy na dítě, zjišťuje jejich příčiny a pomáhá je eliminovat 

 Poskytuje poradenství při péči, výchově a vzdělávání dítěte 

 Navštěvuje rodiče dětí ve VTOS 

 Přijímá žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče 

 Přijímá žádosti o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na 

přechodnou dobu 

 Nahlašuje děti vhodné do náhradní rodinné péče magistrátu hlavního města Prahy 

 Sleduje výkon náhradní rodinné péče v rodině 

 Navštěvuje děti v ústavní výchově 

 Poskytuje písemný souhlas k dočasnému pobytu dětí u rodičů nebo jiných osob mimo ÚV nebo ZDVOP 

 Podává návrhy k soudu 

 Vykonává dohled nad výchovou 

 Zastupuje děti při jednáních 

 Vede spisovou dokumentaci 

 Navštěvuje děti umístěné v PP 

 Uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče 

 Poskytuje poradenství v oblasti péče o dítě 

 Organizuje a podílí se na vzdělávání pěstounů 

 Spolupracuje s organizacemi 

 Řeší výchovné problémy, užívání alkoholu a návykových látek, páchání trestné činnosti  nezl. dětí 

 Zastupuje děti při jednáních  

 Podává návrhy soudu 

 Navštěvuje nezl. děti v ústavní výchově, ochranné výchově a ve věznicích (pomáhá dítěti při návratu 

do rodiny) 

 Vykonává dohled nad výchovou 

 Vede spisovou dokumentaci 

 Provádí sociální šetření 

 Poskytuje dětem a rodičům psychologické poradenství a terapii 

 Vyhledává rizikové děti při terénní práci ve školských zařízeních 

 Vede skupinu pro děti z MČ Praha 20 

 Spolupracuje se sociálními pracovnicemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné 

péče a s kurátorkou pro děti a mládež 

 Vypracovává zprávy 


