
Sociálně-právní ochrana dětí - řešení životních situací 

 

 

  

 

Odborné psychologické a sociální poradenství 
 

Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Mikulov (OSPOD) pomáhají lidem, 
mimo jiné, hledat řešení v neočekávaných životních situacích, které se dotýkají rodin, případně jejích 
jednotlivých členů, odborné sociální poradenství. Mnohdy se jedná o situace obtížně zvládnutelné, 
do kterých se může dostat každý z nás. Pro zachování duševního zdraví a obnovení běžného 
fungování v osobním životě je občas zapotřebí, obrátit se na odborníky, kteří poskytnou odbornou 
radu a lidskou účast v otázkách osobních, vztahových, výchovných a sociálně právních.  
 
OSPOD Mikulov navázalo vzájemnou spolupráci s psychologem, který provozuje v Mikulově Poradnu 

pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy. Poradna poskytuje odborné psychologické a sociální 

poradenství jednotlivcům, párům a rodinám v těžkých životních situacích. Vyhledat odbornou 

pomoc lze i bez předchozího doporučení (např. OSPOD).  

Poradenství je poskytováno bezplatně a je zachovávána mlčenlivost o poskytnutých informacích. 
 
Příklady problémových situací, ve kterých se klienti můžou na poradnu obrátit: 

• neshody mezi manžely, partnery, mezigenerační vztahové problémy 

• před podáním soudního návrhu o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem, úpravě styku 

s nezletilými dětmi, rozvodovém a porozvodovém řízení 

• rozpad vztahu/rodiny a následné uspořádání rodinných záležitostí 

• komplikované vztahy mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty a jinými rodinnými příslušníky 

• výchovné problémy dětí a mladistvých 

• problematické soužití s novým partnerem/partnerkou (a jeho/jejími dětmi) 

 

Po předchozí domluvě s psychologem se může klient/klienti obrátit na poradnu i s jinými, než výše 

uvedenými, okruhy složitých životních situací. Nezletilé dítě může navštívit poradnu bez přítomnosti 

dospělé osoby, po předchozím souhlasu zákonného zástupce.  

 

Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy: 
 
Kde ji najdete:  Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1, 690 02 Mikulov -   

kancelář ve dvorním traktu městského úřadu 
- každý čtvrtek v době od 8:00 do 16:00 hodin 

Jak se objednat:  
- prostřednictvím emailu: manzelska.poradna@sendme.cz  
- telefonicky na čísle:  731 428 218 

Odborné psychologické a sociální poradenství poskytuje: PhDr. Milan Trávníček 
 


