
KDY SE NA NÁS MŮŽEŠ OBRÁTIT? 

 

Když máš problémy doma… 

o když nemáš žádné zázemí 

o když ti chybí potřebné oblečení 

o když trpíš nedostatkem tepla 

o když nedostáváš pořádně najíst 

o když utíkáš z domova 

o když si v rodině s někým nerozumíš 

o když jsi hodně trestán/a 

o když se k tobě nevhodně chovají 

 

 

 

              Když máš problémy ve škole… 

o když máš špatný prospěch 

o když tě spolužáci šikanují 

o když chodíš za školu 

 

                            

                           Když máš problémy v okolí… 

o když ses chytil/a špatné party 

o když užíváš drogy, alkohol… 

o když trpíš různými závislostmi 

… a chtěl/a bys přestat  

 

Nebo je ve tvém okolí někdo,  

kdo potřebuje naši pomoc…  
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NEROZUMÍŠ TOMU, CO SE DĚJE? 

NEBOJ SE ZEPTAT. MÁŠ PRÁVO NA ODPOVĚĎ… 

ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ  

TI POMŮŽE 
 

JAK NÁS MŮŽEŠ KONTAKTOVAT? 

 Napiš dopis na adresu: 

Městský úřad Hlučín 

OSPOD 

Mírové náměstí 23 

748 01 Hlučín 

 

 Zavolej na telefonní číslo: 

595 020 302 

595 020 301 

595 020 234 

595 020 236 

595 020 247 

595 020 246 

 

@ Pošli email na adresu: 

chuda@hlucin.cz 

cicakova@hlucin.cz 

kremrova@hlucin.cz 

pobezalova@hlucin.cz 

stockova@hlucin.cz 

vahylova@hlucin.cz  

 

 Nebo přijď osobně…  

KDE NÁS NAJDEŠ? 

Sídlíme v Hlučíně na Mírovém náměstí  

v prvním patře budovy C Městského úřadu. 
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