Způsob zajištění okamžité pomoci v rámci sociálně-právní ochrany dětí
Správní odbor Městského úřadu ve Cvikově poskytuje sociálně-právní ochranu na území správního obvodu v místních částech
Cvikov I, Cvikov II, Drnovec, Lindava, Naděje, Svitava, Trávník, Záhořín. Dále dle veřejnoprávní smlouvy také na území obce
Mařenice v místních částech Mařenice, Mařeničky, Dolní Světlá a Horní Světlá.
Bc. Marie Svobodová

tajemnice

487 829 025

svobodova@cvikov.cz

Pavel Grič, DiS.

referent správního odboru –
sociální pracovník

487 829 016

gric@cvikov.cz

Pracovníci sociálně právní ochrany Městského úřadu ve Cvikově jsou klientům či budoucím klientům sociálně-právní ochrany
k dispozici během úředních hodin:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:30 – 11:00
12:00 – 17:00
7:00 – 11:00
12:00 – 15:00
7:30 – 11:00
12:00 – 17:00
neúřední den – návštěva po domluvě (nevztahuje se na akutní případy)
7:00 – 11:00
12:00 – 14:30

Pracoviště je schopno ve spolupráci s Městským úřadem v Novém Boru zabezpečit poskytování sociálně-právní ochrany
bez časové prodlevy – dva pracovníci MěÚ Cvikov mají k dispozici referentské vozidlo, pracovníci dle organizační struktury
MěÚ Nový Bor s referentským vozidlem – pracovnice:

Mgr. Dana Balážová

vedoucí oddělení SPOD a náhradní
rodinná péče

487 712 369

dbalazova@novy-bor.cz

Bc. Helena Neumannová

terén SPOD

487 712 366

hneumannova@novy-bor.cz

Bc. Martina Flecksteinová

terén SPOD a týrané, zneužívané a
zanedbávané děti

487 712 367

mflecksteinova@novy-bor.cz

Bc. Pavlína Klabníková

terén SPOD a náhradní rodinná
péče

487 712 362

pklabnikova@novy-bor.cz

Bc. Tereza Peterková

terén SPOD, CAN

487 712 364

tpeterkova@novy-bor.cz

Bc. Veronika Šimková

terén SPOD a kurátorka pro
mládež

487 712 335

vsimkova@novy-bor.cz

a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Startér“ působící na dotčeném území – službu zřizuje Farní charita Česká Lípa
– pracovnice Startéru:
Bc. Vlasta Sabadosh

vedoucí sociální služby

774 116 532

v.sabadosh@fchcl.cz

Renata Dvořáková

pracovník sociálně aktivizační
služby Startér

774 116 532

dvorakova@fchcl.cz

Vendula Vrabcová

pracovník sociálně aktivizační
služby Startér

774 925 884

vrabcova@fchcl.cz

Tímto je zabezpečeno poskytování sociálně-právní ochrany bez časové prodlevy do všech míst území správního obvodu
v přiměřeném časovém horizontu, který odpovídá povaze a potřebám řešeného případu.
Mimo úřední a smluvené hodiny s uvedenými pracovníky lze v případě potřeby kontaktovat Obvodní oddělení Policie ČR
ve Cvikov, sídlící na adrese: Československé Armády 136, 471 54 Cvikov. Telefon: 487 751 333. Policie k závažnému případu
přivolává pracovníka sociálně-právní ochrany dětí, který je v rámci pohotovosti dostupný nepřetržitě.

