Příloha č. 1 S č. 34/2020

INFORMACE PRO DĚTI
Město Chvaletice - Městský úřad Chvaletice
Sociální péče – sociálně právní ochrana dětí
U Stadionu 237
sídlo kanceláře
Dům s pečovatelskou službou
U Stadionu 235
přízemí, dveře č. 14
533 12 Chvaletice
CO:
•
•
•
•
•
•

Výchova a péče o nezletilé děti a mladistvé:
Cítíš se doma dobře?
Stane se, že doma není nic k jídlu?
Býváš často doma sám, někdy i v noci?
Ubližují Ti?
Máš se na koho obrátit s tím, co Tě trápí?
Víš, že něco trápí kamaráda a nechce to sám říct?

KDO: děti a mládež, rodiče, ale i ostatní dospělí

CO POTŘEBUJEŠ: odvahu řešit to, co tě trápí

CO TĚ ČEKÁ:
•
•

popovídání si o tom, co Tě trápí
hledání možností, jak řešit Tvůj problém

JAK ZAČÍT: osobně, telefonicky nebo e-mailem domluvit první schůzku
KDY:
•

po osobní, telefonické nebo emailové dohodě v provozní době Městského úřadu
v Přelouči
Pracovní doba pro veřejnost:
Pondělí, Středa:
8:00 -11:30, 12:30 - 17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8:30 -11:30, 12:30 - 13:30

•

prvotní kontakt lze domluvit osobně, telefonicky, e-mailem v provozní době
Městského úřadu ve Chvaleticích
Pondělí: 7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý: 7:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Středa: 7:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
Pátek: 7:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

ZAJIŠŤUJE:
Agendu sociálně - oprávní ochrany dětí (péče o ohrožené děti a rodiny) zajišťuje:
Městský úřad v Přelouči, oddělení sociálně právní ochrany dětí
-

Mgr. Baladová Svatava – vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí, agenda náhradní
rodinné péče
tel. 466 094 165, mobil 739 601 102, e-mail: svatava.baladova@mestoprelouc.cz

-

Ing. Lucie Pavelková – sociální pracovnice – péče o dítě
tel. 466 094 172, mobil 730 802 650, e-mail: lucie.pavelkova@mestoprelouc.cz

-

Mgr. Jiří Klouček – sociální pracovník – péče o dítě
tel. 466 094 173, mobil 604 103 027, email: jiri.kloucek@mestoprelouc.cz

-

Mgr. Lucie Hudáková – náhradní rodinná péče
tel. 466 094 171, mobil 466 094 173, email: lucie.hudakova@mestoprelouc.cz

-

Bc. Aneta Kryštofová – kurátor pro děti a mládež, agenda dětí, které nemají trvalý pobyt
ve správním obvodu obce
tel. 466 094 170, mobil 605 259 310, email: aneta.krystofova@mestoprelouc.cz

Dostupnost na mobilních telefonech pouze v pracovní době.

prvotní kontakt lze domluvit na Městském úřadu ve Chvaleticích, útvaru sociální péče
-

Bc. Ludmila Hniličková, sociální pracovnice
mobil 724 725 359, e-mail: hnilickova@chvaletice.cz

Dostupnost na mobilních telefonech pouze v pracovní době.

PhDr. Tomáš Růžička, v.r.
tajemník městského úřadu

