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Kritérium 7a  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. 

Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém 
správním obvodu. 
 
 

Všichni pracovníci úseku SPOD při jednotlivých sociálních šetřeních v terénu a komunikaci se 
spolupracujícími subjekty (zdravotnickými, školskými zařízeními, poskytovateli sociálních 
služeb, apod.) aktivně zjišťují, zda tyto nemají informace o ohrožených dětech či rodinách, 
které by mohly potřebovat pomoc ze strany orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pokud jsou 
v terénu sami svědkem jevu spadajícího do sociálně-právní ochrany dětí, adekvátně reagují, 
následně předají informace koordinátorovi případu. 
 
Při pravidelných poradách je pracovníkům ponechán prostor k otevřené diskusi a vzájemnému 
informování o nových poznatcích, jež se jakkoli dotýkají problematiky ohrožených dětí 
v obvodu.  
 
Je zpracován leták, který slouží jako informační materiál pro širokou veřejnost, v němž jsou 
vymezeny možnosti, jak může úsek sociálně-právní ochrany pomoci rodinám s dětmi. 
Zpracován je také leták určený dětem (viz Příloha č. 7). Letáky jsou volně dostupné 
v prostorách úřadu, jsou vyvěšeny na nástěnkách, jsou k dispozici na internetu a jsou 
distribuovány spolupracujícím organizacím. Vedoucí Odboru určí pracovníka úseku SPOD, 
který odpovídá za aktualizaci a obsahovou náplň letáku. 
 
Pro širokou veřejnost jsou na webových stránkách města (www.hlucin.cz) informace o 
problematice sociálně-právní ochrany dětí, včetně všech kontaktních údajů na pracovníky a 
nástinu možností, s jakými otázkami či problémy se lidé mohou na odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví obrátit.  
 
Vedoucí Odboru určí pracovníka úseku SPOD, který odpovídá za obsahovou náplň a 
aktualizaci webových stránek.  
 

 

 
 
 

Základní teze - kdokoli, kdo přijde do kontaktu s dětmi, má právo obrátit se na orgán 

sociálně-právní ochrany dítěte a upozornit na možné ohrožení dítěte a jeho práv. 
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Kritérium 7b  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí 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 České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním 

zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, případně 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. 
 
 
Pracovníci úseku SPOD se zúčastňují akcí zaměřených na prevenci kriminality mládeže 
(zejména na užívání alkoholu či drog nezletilými) pořádaných Policií České republiky.  
 
V rámci úseku sociálně-právní ochrany dětí je určen pracovník, který je zapojen do 
multidisciplinárního Týmu pro mládež v rámci okresu Opava, kde jsou řešena témata 
související s prevencí kriminality mládeže.  
 
Pro zapojení do komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit je určen 
pracovník, který se účastní aktivit spojených s komunitním plánováním a prevencí kriminality, 
je členem pracovní skupiny komunitního plánování pro osoby ohrožené sociální exkluzí a 
prevence kriminality, pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež.  
 
Vedoucí Odboru nebo jím pověřený pracovník organizuje metodická setkávání pracovníků 
úseku SPOD a zástupců poskytovatelů sociálních služeb (např. SAS, nízkoprahové zařízení pro 
mládež, doprovodné organizace), případně dalších subjektů. 
 
Pracovníci zapojení do výše uvedených aktivit přinášejí na jednání informace a podněty týkající 
se aktuální situace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, společně s ostatními subjekty se 
zapojují do plánování a realizace preventivních aktivit. O získaných poznatcích jsou pravidelně 
informováni ostatní pracovníci Odboru.  
 
Vedoucí Odboru informuje Komisi sociální o problematice sociálně-právní ochrany dětí, např. 
také o službách, které jsou v této oblasti využívány a tyto informace jsou podkladem pro 
vyjádření o výši dotací pro poskytovatele sociálních služeb poskytovaných z rozpočtu města.  
 
Na požádání školského zařízení určení zaměstnanci úseku SPOD organizují přednášky týkající 
se činnosti a kompetencí orgánu sociálně-právní ochrany dětí, či jiné přednášky v závislosti na 
požadavku školy.     
 
Odbor má zpracován přehled všech školských zařízení, poradenských zařízení a sociálních 
služeb, zdravotnických zařízení a dalších subjektů, které mohou pomoci rodinám při řešení 
problematických situací (viz Příloha č. 11). Vedoucí odboru určí jednoho nebo více pracovníků, 
kteří seznam průběžně aktualizují.  


