
Na koho se můžeš obrátit, když 
potřebuješ pomoc? 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví: 
Ing. a Bc. Renáta Jurková 

telefon: 416 916 129 
 

Vedoucí oddělení: Bc. Renata Gazsi 
telefon: 416 916 124 

▪ e-mail: renata.gazsi@litomerice.cz 

 

Kurátoři pro mládež: 
Ilona Choutková 

telefon:  416 916 423 
▪ e-mail: ilona.choutkova@litomerice.cz 

Bc. Pavlína Klofáčová 
telefon:  416 916 421 

▪ e-mail: pavlina.klofacova@litomerice.cz 

Bc. Brigita Pojezná 
telefon:  416 916 422 

▪ e-mail: brigita.pojezna@litomerice.cz 

Jana Švecová, DiS. 
telefon: 416 916 424 

▪ e-mail: jana.svecova@litomerice.cz 

 

 

Městský úřad 

Litoměřice 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí (OSPOD) 

Kde nás najdeš? 

V budově Městského úřadu Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 

412 01 Litoměřice 

V kolik hodin? 

  Pondělí  8:00 – 17:00 

  Úterý  8:00 – 15:00 

  Středa  8:00 – 17:00 

  Čtvrtek  8:00 – 15:00 

    Pátek  dle domluvy 

Více najdeš na webu 
https://www.litomerice.cz/organizacni-

struktura 

 

Informace o sociálně právní 
ochraně dětí 

 – kurátor pro děti a mládež 

PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

  

Co znamená OSPOD ? 

                   O  = oddělení 

        S  = sociálně 

        P  = právní 

        O  = ochrany 

        D  = dětí 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
vstupuje do kontaktu s rodiči a dětmi na 
základě ustanovení zákona o sociálně právní 
ochraně dětí č. 359/1999 Sb. a poskytuje 
poradenství rodičům a dětem v situacích, 
kdy sami potřebují pomoc.  
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Kdo je kurátor pro mládež? 
 

❖ Je specializovaný pracovník, který tě 
bude provázet po celou dobu trestního či 
přestupkového řízení. Bude dohlížet na 
dodržování tvých práv.  

❖ Pomůže ti řešit problémy s rodiči nebo 
vrstevníky. 

❖ Poradí ti, na koho se obrátit v případě, 
že máš problém s drogami, alkoholem či 
jinými závislostmi.  

❖ Bude tě pozorně poslouchat, promluví si 
o tom, co tě trápí, společně budete 
hledat řešení tvých problémů.   

 

 

 

 
 

 S čím ti můžeme pomoci? 

 
❖ Jsi vyšetřován policií a nevíš, co bude 

dál? 

❖ Bojíš se trestního řízení? 

❖ Čeká tě přestupkové řízení? 

❖ Pomýšlíš na útěk z domova? 

❖ Máš problémy s drogou? 

❖ Máš problémy s alkoholem? 

❖ Hádáš se doma s rodiči? 

❖ Nechceš chodit do školy? 

❖ Nerozumíš si s kamarády? 

 

 

 

S kým spolupracujeme? 

 
❖ školami a školskými zařízení 

❖ poradnami a krizovými centry 

❖ dětskými domovy 

❖ výchovnými ústavy 

❖ probační a mediační službou 

❖ středisky výchovné péče 

❖ lékaři  

❖ soudy 

❖ policií 

 

Jak nás můžeš kontaktovat? 

 

❖  osobně 
❖ e-mailem 

❖ telefonicky 


