
POSKYTUJE POMOC 
A PODPORU RODIČŮM A DĚTEM 

V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÍCH 
SITUACÍCH

Městský úřad Turnov
 Odbor sociálních věcí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Kdy se na orgán sociálně-právní 
ochrany dětí můžete obrátit?
• rozvádíte se nebo dochází-li k rozpadu vaší rodiny
• řešíte porozvodové problémy (výživné, nevyhovující vzájemné 

kontakty rodičů a dětí)
• je třeba řešit otázku otcovství
• stali jste se obětí domácího násilí
• vlivem složité životní situace jste se ocitli bez přístřeší a potřebujete 

zajistit azylové bydlení
• víte-li o nezletilém dítěti, které je zanedbávané, opuštěné, týrané 

a chcete mu pomoci
• máte zájem o zprostředkování psychologické či další odborné pomoci

Kontaktní telefonní čísla:
481 366 817 • 481 366 851 • 481 366 852 • 481 366 878 • 481 366 857



Kdo je kurátor pro děti a mládež?
Kurátor se zabývá dětmi a mladistvými s poruchami chování či trestnou činností 
(př. zanedbávání školní docházky, požívaní alkoholu nebo návykových látek, spáchání 
trestného činu či přestupku, útěk z domova či zařízení). Kurátor pomáhá rodičům, ale i dětem 
a mladistvým při řešení těchto problémů, poskytuje poradenství či další odbornou pomoc.

Kontaktní telefonní čísla: 481 366 875 • 481 366 817

Kdy se zajímat o náhradní rodinnou péči?
• nevíte jaký je rozdíl mezi osvojením, pěstounskou péčí, pěstounskou péči na přechodnou dobu, 

poručenstvím a svěřením dítěte do péče jiné osoby
• chcete podat žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se náhradními rodiči
• chcete vědět víc o náhradní rodinné péči
•  uvažujete o osvojení dítěte nebo přijetí dítěte do pěstounské péče

Kontaktní telefonní čísla: 481 366 850 • 481 366 852

Jsi doposud nezletilým dítětem a potřebuješ pomoc?
•  jsi obětí trestného činu
•  bylo na tobě spácháno násilí
•  jsi obětí šikany
• jsi nepřiměřeně trestán nebo zneužíván
• byla ohrožena tvá lidská důstojnost

Neboj se nás vyhledat, napsat nebo zatelefonovat na kterékoliv číslo zde uvedené.

Adresa: 
Městský úřad Turnov, Odbor sociálních věcí 

Skálova 466, Turnov 511 01
Vedoucí odboru sociálních věcí: Mgr. Hana Kocourová 
tel.: 481 366 854, email: h.kocourova@mu.turnov.cz 

Více na www.turnov.cz


