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Kritérium 3a 
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným 

vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto 

standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. 
 
Za pravidelnou aktualizaci standardů včetně příloh a za jejich zveřejnění je zodpovědná vedoucí 
odboru sociálních věcí, na aktualizaci se podílejí všichni pracovníci úseku SPOD.  Aktualizace 
je prováděna v případě potřeby, minimálně jednou ročně. Všichni pracovníci jsou s 
jednotlivými standardy, včetně jejich aktualizací, prokazatelně seznámeni. Noví pracovníci se 
seznamují se standardy na začátku adaptačního procesu. 
 
Všichni pracovníci vědí, jak je se standardy seznámena veřejnost.  Kompletní standardy včetně 
příloh mají všichni pracovníci k dispozici v elektronické podobě, jsou uloženy ve sdílené složce 
OSV. Standardy v písemné podobě jsou uloženy u vedoucí odboru.  
 
Veřejnosti jsou trvale přístupné tyto standardy: 
Standard č. 1 – Místní a časová dostupnost  
Standard č. 3 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
Standard č. 7 – Prevence 
Standard č. 13 – Vyřizování a podávání stížností 
Standard č. 14 – Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí má zpracován Průvodce standardy sociálně-právní ochrany 
dětí, kde jsou stručně popsány základní činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. (viz 
Příloha č. 6).  
 
Způsob zveřejnění standardů a průvodce standardy:  

- na nástěnce, jež se nachází na chodbě Odboru, 
- prostřednictvím webových stránek MěÚ Hlučín www.hlucin.cz v sekci „Sociální věci“, 
- kompletní standardy jsou v tištěné podobě uloženy u vedoucí Odboru a každý do nich 

může po domluvě nahlédnout, 
- průvodce standardy je v tištěné podobě v každé kanceláři úseku SPOD. 

Jestliže je zapotřebí kteroukoli informaci ze standardů klientovi přiblížit na jeho konkrétním 
případu, jsou pracovníci úseku sociálně-právní ochrany dětí při jednáních připraveni konkrétní  

Základní teze – všichni zaměstnanci a klienti rozumí Standardům sociálně-právní ochrany 

Městského úřadu Hlučín, jsou jim dostupné a pochopitelné. Klienti a veřejnost získávají 

představu o působnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí a návazných službách. 
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pasáž standardů vysvětlit. Pracovníci znají zásady pro komunikaci s klienty se sníženou 
schopností porozumění. V Příloze č. 3 je uveden výčet dostupných organizací poskytujících 
tlumočnické služby, s jejichž pomocí je možné zajistit, aby byly standardy srozumitelné i 
klientům se specifickými potřebami.  
 
Standardy jsou vyhotoveny v českém jazyce, v rámci správního obvodu Městského úřadu 
Hlučín není žádná jiná jazyková komunita, pro niž by bylo potřebné mít standardy přeloženy.  
V rámci aktualizací standardů bude tato skutečnost ověřována.  
 
 
Kritérium 3b 
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách 

poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto 

informace jsou veřejně dostupné. 
 
Úsek SPOD má zpracovaný informační leták o činnosti SPOD s kontakty na jednotlivé 
pracovníky zaměřený na informování rodičů, pečujících osob, apod. a rovněž leták určený 
dětem (viz Příloha č. 7). Tyto informační materiály jsou pravidelně aktualizovány a jsou 
k dispozici v tištěné podobě na chodbách Odboru, v kancelářích, u organizací pracujících s 
dětmi a v elektronické podobě na webových stránkách MěÚ Hlučín www.hlucin.cz v sekci 
„Sociální věci“, kde jsou také další informace o činnosti úseku SPOD.  
 
Každý referent úseku SPOD má vyhotoveny své vizitky, které v případě potřeby předává 
klientům nebo zástupcům spolupracujících organizací.  
 
 
 
 


