
 

 

 

Jak nás oslovit a jak pomáháme 

 

• můžete přijít osobně, vždy je 

přítomen někdo, kdo se vám bude 

věnovat (pokud chcete mluvit 

s konkrétním pracovníkem, je dobré 

zavolat a předem si domluvit 

setkání) 

• poradíme vám i po telefonu. 

• také nám můžete napsat – e-mail 

nebo dopis 

Rádi vás vyslechneme a probereme, co máte 

na srdci. 

Poskytujeme pomoc a podporu rodičům i 

dětem. 

Spolupracujeme s různými neziskovými 

organizacemi, dáme vám kontakt na 

potřebné odborníky nebo pro vás rovnou 

domluvíme schůzku.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

 

MěÚ Holice 

Holubova 1 

534 01 Holice 

 

web města: www.holice.eu 

Sociální odbor se nachází v přízemí budovy. 

 

Vedoucí sociálního odboru: 

Ing. Jana Řezaninová 

rezaninova@mestoholice.cz 

tel.: 466 741 270, 603 435 600 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Sociálně-právní ochrana dětí 
     

 

Pomáháme s tím, co se 

týká rodiny a dětí 

 

Využijte naši pomoc, nebuďte na 

problémy sami. 

  



 

 

Péče a výživa

Poradenství ve věcech péče o nezletilé děti:

• jak napsat návrh na určení péče a 

výživy, snížení a zvýšení výživného,

průběh soudního jednání,

• zastupování dětí v případě kolize zájmů,

• pomoc s řešením neshod mezi rodiči 

týkající se výchovy, péče, výživného, 

setkávání dětí s druhým rodičem apod.,

• pomoc při překonávání složitých 

životních situací – finanční problémy,

bydlení apod.,

• pomáháme týraným a zneužívaným

dětem.

Pracujeme s prvky Cochemské praxe.

Na koho se můžete obrátit: 

Mgr. Jana Žáková

tel.: 466 741 273, 604 667 763 

zakova@mestoholice.cz

Mgr. Sabina Stránská

tel.: 466 741 273, 733 161 822 

stranska@mestoholice.cz

Bc. Dita Vobořilová

tel.: 466 741 271, 733 132 829 

voborilova@mestoholice.cz

 

 

 

 

 

Náhradní rodinná péče 

Poradenství a pomoc v oblasti NRP: 

• poradíme vám ohledně 

zprostředkování osvojení, pěstounské 

péče a pěstounské péče na 

přechodnou dobu, 

• uzavíráme s pěstouny dohody o 

výkonu pěstounské péče, 

• spolupracujeme s Krajským úřadem 

Pardubického kraje a s neziskovými 

organizacemi, 

• zabýváme se podporou pěstounů. 

 

Na koho se můžete obrátit: 

Ing. Jana Řezaninová

rezaninova@mestoholice.cz 

tel.: 466 741 270, 603 435 600 

Mgr. Sabina Stránská
tel.: 466 741 273, 733 161 822 

stranska@mestoholice.cz

Bc. Dita Vobořilová

tel.: 466 741 271, 733 132 829 

voborilova@mestoholice.cz

 

 

 

 

 

 

Kurátor pro mládež 

Poradenství a pomoc ve věcech výchovy 

• lhaní, podvody, krádeže 

• toulání a útěky z domova 

• záškoláctví 

• vzdorovité nebo agresivní jednání 

• neužívání alkoholu a jiných 

návykových látek 

• trestná činnost, přestupkové jednání 

• sebepoškozování 

 

Na koho se můžete obrátit: 

Mgr. Lenka Burešová 

tel.: 466 741 272, 604 607 782 

buresova@mestoholice.cz 

 

 

 

 

  


