
Úřad městské části Brno-Starý Lískovec
Oderská 4
625 00 Brno
Odbor sociální, školství a kultury
www.staryliskovec.cz

Tel.: 547 139 206, 207, 205
720 691 238  
737 385 902

Po, st,:  8,00 -11,00  12,00 - 17,30
Út,  čt : 8,00 -11,00  12,00 - 14,30
Pá:      8,00 -11,00  12,00 - 13,30

- kterému někdo ubližuje
- dějí se Ti nepříjemné věci
- necítíš se doma dobře
- rodiče na tebe nemají čas
- vaši se hádají nebo rozcházejí

a Ty na to musíš pořád myslet
- stává se, že máš hlad a doma není

nic k jídlu
- máš strach jít do školy
- spolužáci ti ubližují
- nedaří se Ti ve škole
- chce se Ti utéct z domu
- děláš věci, které nemáš a nevíš jak

to změnit
- mluví se o tom, že půjdeš do ústavu
- cítíš se být sám/sama
- jsi těhotná

- někdo ubližuje vašemu dítěti nebo vám

- otec dítěte se nehlásí k otcovství
- partner vám nepřispívá na domácnost nebo

na výživu dětí
- přemýšlíte o tom, že odejdete od partnera

a nevíte jak situaci řešit, nemáte kam jít,
bojíte se, že nevyjdete s penězi

- nedokážete se dohodnout (výchova, výživa)
- nemůžete se teď postarat o dítě
- hrozí vám vystěhování a nemáte s dětmi

kam jít
- vaše děti vás neposlouchají
- vaše děti utíkají z domu, dělají si co chtějí,

nezvládáte je
- víte o dětech, které nemají zajištěny

základní potřeby, žijí v nouzi, je jim
ubližováno, jejich rodiče se o ně nestarají

Na OSPODu pracují sociální
pracovníci a kurátoři, kteří mají
na starost děti a jejich rodiny.

a sleduje jejich zdravý vývoj.
Dohlíží na to, aby děti byly
v bezpečí.
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