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7a
Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti.
Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity
ve svém správním obvodu.
Pracovníci OSPOD aktivně vyhledávají ohrožené děti zejména při výkonu následujících
činností:
- prověřování přijatých oznámení a podnětů, včetně anonymních,
- sociálních šetření v rodinách,
- pohovorů s klienty,
- poradenské činnosti,
- své účasti v zařízení sociálně výchovné činnosti a na výchovně rekreačním táboře
Klubu Naděje,
- preventivních programů a přednášek ve školách,
- zapojení v Systému včasné intervence,
- ve spolupráci s obecními úřady, pověřenými osobami, nevládními organizacemi
či poskytovateli sociálních a zdravotních služeb (viz příloha Standardu č. 14a).
OSPOD realizuje vyhledávání také v návaznosti na plnění oznamovací povinnosti subjekty
uvedenými v § 10 a dále dle § 7 a § 8 zákona o SPOD, distribucí letáků do míst, kde se
mohou nacházet ohrožené osoby.
Informace o výskytu ohrožených dětí a preventivních aktivitách získává OSPOD
prostřednictvím případových konferencí, komise pro sociálně-právní ochranu dětí, komise
prevence kriminality a drogové problematiky, týmu pro mládež, škol a školských zařízení,
obcí a obecních úřadů, metodických a jiných odborných setkání, pověřených pracovníků
a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb a jiných spolupracujících subjektů.
Monitorování lokalit, kde se zdržují ohrožené děti, provádí OSPOD rovněž prostřednictvím
aktuálních informací městské policie na webových stránkách města Třebíče. Monitoruje
místa vyššího výskytu ohrožených dětí, která dle situace vyhodnocuje.
Další možností pro vyhledávání je také interní „monitoring médií“, který si městský úřad
zpracovává. Obsahuje vybrané informace z médií vztahující se k činnosti resp. jednotlivým
agendám městského úřadu.
V případě realizace plošných kontrolních akcí státní policie (např. zaměřených na podávání
alkoholu a jiných návykových látek nezletilým), rozhoduje o účasti OSPOD vedoucí
pracovník.
Podněty k šetření zpracovává pověřený pracovník orgánu SPOD. Podle vyhodnocení situace
posoudí vhodnost použití záznamových médií, v případě potřeby požádá o součinnost
městskou či státní policii.
V průběhu vyhledávání dbá bezpečnosti své a svých kolegů. V případě, že se vyskytne
závažnější problém (ohrožení pracovníka, etický problém apod.), informuje o tom svého
nadřízeného (např. telefonicky) a vyčká jeho pokynů. Při podezření, že je na dítěti páchána
trestná činnost, je zákonnou povinností pracovníka OSPOD tuto skutečnost oznámit
orgánům činným v trestním řízení.
Konzultace závažných případů probíhají na pravidelných interních poradách, supervizích
a v rámci individuálních jednání s vedoucím pracovníkem.
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Koordinace a vytváření podmínek pro preventivní aktivity
Koordinací výkonu SPOD se ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč
zabývá Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která je zvláštním orgánem obce a je
zřízena starostou města Třebíče.
Orgán SPOD má zastoupení v komisích a orgánech města, působících v oblasti prevence
sociálně patologických jevů, kde se aktivně účastní při vytváření podmínek pro vznik
a realizaci preventivních aktivit a potřebných sociálních služeb. Podílí se na tvorbě a realizaci
preventivních projektů Týmu pro mládež, hodnocení projektů Grantového systému města
Třebíče v oblasti prevence kriminality a drogové problematiky apod.
Prokazatelnost koordinace je dokladována např. v zápisech z jednání jednotlivých komisí
a orgánů, v koncepčních materiálech, v grantových programech města, projektech OPLZZ
a dalších.
OSPOD je aktivním členem v těchto orgánech a komisích města:
• Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
• Komise prevence kriminality a drogové problematiky města Třebíče
• Tým pro mládež (Systém včasné intervence)
• Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče – pracovní skupina „Rodina,
děti a mládež, občané v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobiví občané
a osoby ohrožené závislostmi, etnické menšiny“
OSPOD vytváří podmínky pro preventivní aktivity dále prostřednictvím:
• pořádání kulatých stolů na aktuální témata z oblasti SPOD,
• přednáškové činnosti na školách,
• organizováním činnosti zařízení sociálně výchovné činnosti Klubu Naděje,
• pořádáním výchovně rekreačních táborů a víkendových pobytů pro děti pro děti
vedené v evidenci orgánu SPOD aj.

3

Související předpisy

-

Související interní
dokumenty dostupné
pracovníkům na Portálu
úředníka

Přílohy

-

1.

zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů
vyhl. č. 473/2012 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči
2017 – 2018
Evaluační studie pro vyhodnocování SPRSS v Třebíči,
květen 2014, Priorita 4/Opatření 5
Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky
města Třebíče na léta 2017 – 2021, Akční plán
prevence kriminality na léta 2016, Vyhodnocení 2016
Katalog preventivních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ
a seniory – preventivní programy MěÚ Třebíč – odbor
sociálních věcí
Mapa spolupracujících subjektů
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Evidenční list změn obsahu kritéria Standardů kvality výkonu SPO
Standard č. 7a
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Schválil
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Vznik druhého oddělení
Oddělení sociální
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Aktualizace interních
dokumentů v oblasti
prevence

Jméno

JUDr.
Svatava
Lampířová

01.01.2016

Mgr. Martina
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Mgr. Martina
Machalová
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