STANDARD 7
Prevence
7a
Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně
koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve své správním obvodu.

Prevence je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například
nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním
konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Dačice považuje oblast prevence za
nedílnou součást kvalitního zajištění dané agendy ve svém správním obvodu. Vyhledávání a
monitorování ohrožených dětí vyplývá přímo z legislativní úpravy zákona č.359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, a to z ustanovení § 7,8,10,31 a 32.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti.
Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém
správním obvodu.
Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti
 Zaměstnanci OSPOD Dačice aktivně vyhledávají ohrožené děti a zároveň monitorují
v průběhu prováděných šetření v rodinách, školách a dalších lokalitách správního
obvodu ORP Dačice jakékoliv negativní dění, které by vypovídalo o nebezpečí pro
nezletilé děti, na všechny získané informace zaměstnanci adekvátně reagují, včetně
anonymního oznámení
 Monitorování probíhá aktivně a systematicky, respektuje místní specifika, zvýšená
pozornost je věnována ohroženým lokalitám a skupinám
 Informace nebo podněty týkající se možného ohrožení dítěte mohou zaměstnanci
OSPD obdržet od kterékoliv fyzické osoby, pověřené osoby, školy, školského
zařízení, poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb, neziskových organizací,
městské policie, Policie ČR, státního orgánu a dalších subjektů, a to bez zbytečného
odkladu, při plnění této oznamovací povinnosti se nelze dovolávat povinnosti zachovat
mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu
 Každou informaci nebo podnět zaměstnanci OSPOD důkladně prověřují
 Na zaměstnance OSPOD se může obrátit kterékoliv nezletilé dítě s žádostí o pomoc, a
to bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu
 Obecně je věnována zvýšená pozornost dětem s handicapem, s problematickým
chováním, týraným, zneužívaným, zanedbávaným, traumatizovaným, dětem
s omezenou sociální percepcí
 Zaměstnanci OSPOD jsou povinni zachovávat mlčenlivost jak k osobě ohroženého
dítěte, tak k osobě oznamovatele.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí koordinuje činnosti související s výkonem SPOD
prostřednictvím





Porad odboru na úseku SPOD
Komise sociálně-právní ochrany dětí
Pořádání případových konferencí
Metodických a jiných odborných setkání se zástupci škol, policie, pověřených osob a
dalších spolupracujících subjektů

Orgán sociálně-právní ochrany dětí vytváří podmínky pro preventivní aktivity prostřednictvím






Osvětové činnosti – přednášky, publikační činnost, výzkumná studie
Účast na poradách ředitelů škol, výchovných komisí
Spolupráce s pověřenými osobami
Vytváření IPOD
Účastí pracovníka SPOD při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb ORP
Dačice, v pracovní skupině „Děti, mládež a osoby ohrožené závislostmi“
 Následně se aktivní účastí podílí na vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb Jihočeského kraje

Při vytváření podmínek pro preventivní aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
Městského úřadu Dačice se úzce prolíná výkon státní správy a samosprávy, tedy výkon
samostatné a přenesené působnosti.
Pro koordinaci a plánování preventivních aktivit realizovaných na území Města Dačice (např.
projektové výzvy, plánování služeb prevence a služeb zaměřených na podporu dětí a rodin)
v samostatné působnosti zpracovává Město Dačice Granty v souladu se Zásadami
poskytování podpor Města Dačice, čl. 7, pravidelně vyhlašuje výzvu na podání žádosti o
poskytnutí příspěvku z prostředků města na aktuální rok v souladu se Zásadami poskytování
podpor Města Dačice, čl. 8 odst. 2 (usnesení č. 75/4/ZM/2015). Materiál je k dispozici na
intranetu v sekci vnitřní předpisy.

STANDARD 7
Prevence
7b
Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími
fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní
samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských
zařízení, Policií ČR, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím,
poskytovateli zdravotních služeb popřípadě dalšími fyzickými osobami, právnickými
osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb
a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše
uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

Městský úřad v Dačicích, OSPOD v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími
fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní
samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských
zařízení, Policií ČR, Městskou policií, probační a mediační službou, soudem, státním
zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými a právnickými
osobami.
OSPOD městského úřadu Dačice aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti podle § 6
zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně- právní ochraně dětí. Toto vyhledávání a monitorování
probíhá zejména formou:
- Sociálního šetření v terénu při provádění šetření v jiném případu
- Spoluprací s institucemi
Během jednání s rodiči či dětmi pracovníci preventivně cíleně působí i na ně. Vhodně
motivují k posilování a budování rodičovských kompetencí. Vhodně radí v oblasti výchovy
dětí a mládeže. Při jednání a šetření se pracovníci zaměřují zejména na vývojové potřeby dětí,
rodičovské kompetence a rodinné faktory.
OSPOD Dačice aktivně spolupracuje v oblasti prevence zejména se školami a školskými
zařízeními, zdravotními, státními i nestátními organizacemi.
Školská zařízení
Spolupráce se školami zahrnuje např. pravidelný kontakt s výchovnými poradci.
Zdravotnická zařízení
OSPOD má navázanou též spolupráci s místními dětskými lékaři, spojenou zejména
s výměnou informací o ohrožených dětech a to neprodleně telefonicky, případně písemnou
formou.
Policie
Spolupráce s Městskou policií spočívá v monitoringu a vyhledávání ohrožených dětí např. při
večerních šetřeních, při kontrolách podávání alkoholu mládeži apod.

Besedy
Kurátor pro mládež vykonává besedy na školách na území ORP podle potřeb a vyžádání škol.
Účastní se porad ředitelů škol v ORP.
Případové konference
OSPOD Dačice je aktivním svolavatelem případových konferencí, na kterých jsou přítomni
profesionálové širokého spektra odborností. OSPOD Dačice tak spolupracuje i s dalšími
odborníky a v případě potřeby je kontaktuje (praktičtí a dětští lékaři, odborní lékaři,
psychologové, policie).

Příloha č. 1 - Mapa spolupracujících subjektů na území ORP Městského úřadu v Dačicích

Název

Adresa, kontakt

1

Rybka o.p.s.

Tyršova 10
378 56 Studená
az.rybka@iol.cz
www.rybka‐az.cz
384 391 001‐
Studená

2

Pedagogicko‐
psychologická
poradna
Dačice

nám. Republiky 86
380 01 Dačice
havlova@pppcb.cz
384 425 237

Registrovaná
sociální služba
Azylové domy‐
pobytová
(Azylový dům
Rybka Studená)

Rozsah pověření k výkonu SPOD rozhodnutím KÚ JčK
vyhledávání dětí, na které se sociálně‐právní ochrana zaměřuje
pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělání dítěte a při péči o
dítě zdravotně postižené
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2

