
Sociálně-právní ochrana dětí:
Je činnost, kterou se vám, dětem, snažíme pomoci. Zajišťujeme vaše 
práva a zájmy. Snažíme se vás však především chránit. Naše práce také 
směřuje k obnovení vašich vztahů v rodině.

V jakých situacích za námi můžeš přijít, nebo nás 
kontaktovat?
Cítíš se doma špatně? Nemáš si s kým promluvit o svých problémech? 
Máš pocit, že Ti nikdo nerozumí? Máš pocit, že jsou na Tebe rodiče 
moc přísní, nebo Tě moc trestají? Hádají se často Tvoji rodiče? Nutí 
Tě rodiče k něčemu, co se Ti nelíbí? Máš problémy ve škole? Žiješ jen 
s mámou a chceš se více vídat s tátou, nebo žiješ jen s tátou a chceš 
častěji chodit za mámou, a bojíš se to říct? Pokud máš takové pro-
blémy, nebo Tě trápí něco podobného, tak se neboj na nás obrátit 

Ahoj kluci a holky 

Tato infomační brožurka je pro ka-
ždého z vás, který má trable se 

spolužáky, s rodiči nebo jinými 
dospěláky a neví si s tím 

rady. Dospěláci mnoh-
dy řeší své problémy 

a často nevidí, že vám 
tímto mohou ubližo-

vat. Ale také jsou 
situace, kdy vám 
mohou ubližovat 
úmyslně. Proto se 

můžete obrátit také 
na nás, na pracov-

níky sociálně-právní 
ochrany dětí  a my 

se vám budeme snažit 
pomoci 

Pro představu, co sociál-
ně-právní ochrana je, se vám 

v následujícím odstavci toto bu-
deme snažit vysvětlit a popsat.

Jsme tu pro Tebe

aneb na koho se můžeš obrátit
Naše pracoviště je v budově Městského úřadu 
v Kuřimi, na ulici Jungmannova 968/75, Kuřim, 
(blízko koupaliště). Jsme tu pro Tebe každý den 
v časech: 

Pondělí od 7.30–17.00 hodin

Úterý od 8.00–14.00 hodin

Středa od 7.30–17.00 hodin 

Čtvrtek od 8.00–14.00 hodin 

Pátek od 8.00–13.00 hodin

Pomoci Ti mohou pracovníci, kteří mají kancelář v přízemí a v prvním 
patře této budovy, označenou číslem: 
117, 212, 213, 214, 216, 217, 218
.

Když ale nebudeš chtít nebo nebudeš moci přijít za námi na úřad, stačí,
když zatelefonuješ na jedno z těchto telefonních čísel, a to ve stejnou 
dobu, která je napsaná na předchozí straně v rámečku. Nebo nám 
také můžeš napsat na níže uvedený e-mail.

775 716 082

775 716 083

775 716 084

777 363 611

774 004 652

725 504 578

sojkova@kurim.cz

Můžeš také zatelefonovat na Linku důvěry na telefonní číslo 

549 241 010 a 608 902 410

a to od 9:00 do 21:00 hodin, 

nebo můžeš kdykoliv volat na Linku bezpečí:

116 111

Na zadní straně tohoto letáčku 
je pro Tebe a Tvé kamárady 
připravená hra od nás.

C Í L
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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ
na Městském úřadu v Kuřimi

Informace pro děti

Jak Ti můžeme pomoci

 Poradíme Ti, co v dané situaci dělat, popřípadě, jak 
se zachovat.

 Můžeme si o Tvých problémech promluvit a společně 
budeme hledat možnosti jak je řešit.

 To, co bude dál, záleží hodně na Tobě, musíš si však 
uvědomit, že existují i určitá pravidla, jak se musíme 
chovat my dospělí, vše Ti rádi vysvětlíme 

 Pokud se za námi bojíš přijít nebo nás nechceš 
kontaktovat, existuje i možnost anonymně zavolat 
na Linku bezpečí 116 111 (to znamená, že nemusíš 
nikde uvádět své jméno a odkud jsi).

S kým také spolupracujeme

Pro Tvoji představu spolupracujeme také s mateřskými školami, se zá-
kladními školami i středními školami, potom spolupracujeme s lékaři, 
soudy, policií, s různými poradnami, institucemi a službami.

Jsme tu pro Tebe, tak se neboj
mluvit o tom, co Tě trápí… 

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora standardizace 
výkonu sociálně-právní ochrany MěÚ Kuřim, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00012. 
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