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Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 
 
    

 

Kritérium 14 a 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných 

fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v 

individuálním plánu ochrany dítěte.  
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí má vypracován Přehled zařízení – školských, 
zdravotnických zařízení, poradenských zařízení a sociálních služeb, organizací věnujících se 
práci s mládeží (viz Příloha č. 11), který je jednou ročně aktualizován. Vedoucí Odboru určí 
jednoho nebo více pracovníků, kteří seznam aktualizují. Získané propagační materiály 
organizací, poskytovatelů sociálních a jiných služeb jsou rozdány mezi pracovníky úseku 
SPOD, kteří je využívají při jednání s klienty, kdy je doporučována vhodná služba 
s vysvětlením, jak jim může pomoci. Pracovníci mají přehled o činnostech dostupných 
organizací, jejich kapacitách a podmínkách, za kterých mohou být služby poskytnuty klientům. 
Pracovníci úseku SPOD mohou zprostředkovat kontakt klientovi, případně jej při navázání 
spolupráce s organizací doprovázet.  Nabízené služby jsou v souladu s individuální potřebami 
dítěte a rodiny, v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. 
 
S cílem stále zkvalitňovat výkon sociálně-právní ochrany dětí probíhají pravidelná setkání 
OSPOD na úrovni okresu Opava (Hlučín, Opava, Kravaře, Vítkov), některých se účastní i 
soudci opatrovnického oddělení Okresního soudu v Opavě či poskytovatelé sociálních služeb. 
Účelem setkávání je vzájemná výměna zkušeností a rozbor kazuistik s cílem zlepšit podporu 
ohroženým dětem a jejich rodinám. O výstupech z těchto setkání jsou všichni pracovníci úseku 
SPOD vždy informováni v rámci porad Odboru.  
 
Vedoucí Odboru i pracovníci úseku SPOD se účastní metodických dnů na Krajském úřadě a 
následně sdílejí podstatné informace s ostatními kolegy prostřednictvím porad. Tento postup 
platí i pro účast na školeních, konferencích, apod.  
 
V případě potřeby je zorganizováno setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb nebo 
pověřených osob a pracovníků úseku SPOD s cílem sdílení informací o personálních nebo 
organizačních změnách, s potřebou rozdiskutování klíčových záležitostí týkajících se 
poskytování podpory klientům tak, aby byla podpora rodin co nejefektivnější.  
 
Vedoucí Odboru a někteří pracovníci Odboru jsou členy pracovních skupin komunitního 
plánování – např. Pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené sociální exkluzí 
a prevence kriminality, kde se setkávají se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, 
poradenských zařízení, se zástupci města, apod. a mohou zde přenášet informace týkající se 
potřeby v oblasti sociálních služeb.   

Základní teze – všichni pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí  

Městského úřadu Hlučín znají dostupné sociální služby  

a další podporující organizace a umí klientům doporučit vhodnou pomoc. 



STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Hlučín 

Standard č. 14  

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty 

 

 

Standard kvality SPO č. 14 – str. 2 

 

Kritérium 14 b 
 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život 

u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v 

péči kurátorů.  

 
V rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí pracovníci pravidelně navštěvují děti v náhradní 
rodinné péči, děti s nařízenou ústavní výchovou a děti, které spadají pod kuratelu. Při 
návštěvách dětí s nařízenou ústavní výchovou komunikují jak s dítětem, tak s pracovníky 
domova a při vedení mladistvého k samostatnosti využívají program rozvoje samostatnosti, jejž 
má ústav pro konkrétní dítě vždy zpracován. Pracovníci při podpoře mladistvého na samostatný 
život přihlížejí k přáním, schopnostem a možnostem dítěte a jeho sociálnímu okolí.   
 
Pracovníci úseku SPOD (koordinátoři případu) mapují průběh přípravy dítěte na samostatný 
život. Pokud se přípravu nedaří zajišťovat jinými subjekty (zaměstnanec zařízení pro výkon 
ústavní výchovy, apod.), věnuje se přípravě intenzivněji koordinátor případu. V posledním roce 
před zletilostí dítěte pracovník úseku SPOD seznámí klienta se sociálním pracovníkem obecné 
sociální práce, se kterým na přípravě spolupracují.    
 
Zaměřují se především na řešení těchto témat:  

a) volba povolání – jaké povolání by v budoucnu dítě chtělo vykonávat, zda je to reálné, 
co je potřeba pro to učinit, 

b) další profesní vzdělávání – zda a případně jakou školu může/chce/bude dítě dále 
studovat, aby se připravilo na povolání, které chce v budoucnu vykonávat, 

c) zaměstnání – praxe, způsob ucházení se o volné pracovní místo, životopis, motivační 
dopis, druhy pracovních smluv, možnosti výpovědi, rizika, na která si má dítě dávat 
pozor, odměna, 

d) příspěvky a sociální dávky, např. zaopatřovací příspěvek – kdy a za jakých okolností 
jsou vypláceny a v jaké výši (v souvislosti s hospodařením domácnosti), 

e) co znamená samostatné bydlení, co všechno obnáší, co je třeba zajišťovat 
(nájemní/podnájemní smlouvy, smlouvy na odběr vody, elektřiny, plynu, SIPO), 

f) vedení domácnosti (úklid, nákupy, vaření), 
g) hospodaření s vlastními financemi – vedení rozpočtu domácnosti, dluhy, půjčky, 

splátky, 
h) vztahy – přátelské, partnerské, zaměstnanecké, principy „zdravých“ vztahů, 
i) sexualita – téma ochrany zdraví, prevence před nechtěným otěhotněním, plánování 

rodičovství, co to znamená být rodičem. 
 
Při podpoře dětí pracovníci maximálně využívají databázi služeb popsanou v kritériu 14a 
(viz Příloha č. 11). 

 
 


