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3.Informovanost o výkonu sociálněprávní ochrany dětí
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3a
Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem
vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění
těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při
poskytování sociálně právní ochrany.
3b
Orgán sociálně právní ochrany má zpracovány informace
o rozsahu a podmínkách poskytování sociálně-právní
ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto
informace jsou veřejně dostupné.
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3a
Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup
či

jiným

vhodným

způsobem

pravidla

a

postupy

jím

vytvořené

za účelem plnění těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při
poskytování sociálně-právní ochrany.
Způsob naplnění kritéria:
K informovanosti veřejnosti o výkonu sociálně-právní ochrany dětí slouží webové
stránky Města Litovel www.litovel.eu.
V oficiální tištěné podobě jsou dokumenty k dispozici u vedoucího Odboru sociálního
a správního. Každý pracovník OSPOD má pro vlastní potřebu k dispozici elektronickou
či tištěnou kopii standardů.
V prostorách před kancelářemi jsou nástěnné tabule s informacemi týkajícími
se problematiky OSPOD.
Potřebné žádosti a formuláře jsou umístěny ve složce dokumenty nebo na stránkách
http://www.portal.mpsv.cz/
Další informace o jednotlivých sociálních dávkách lze také získat na stránkách
http://www.mpsv.cz/
Změny na webu je oprávněn provádět pracovník IT a to po dohodě s vedoucím odboru.

3b
OSPOD má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách poskytování SPO
a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto informace jsou veřejně
dostupné.
Způsob naplnění kritéria:
Co je to sociálně právní ochrana dětí (dále jen „SPOD“)?
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:
 ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny
 zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvala nebo
dočasně vychováváno ve vlastní rodině
Komu a jak je SPO poskytována?
 poskytuje se všem dětem do 18 let věku, které žijí na území ORP Města Litovel
(přehled obcí, které do tohoto správního obvodu spadají, je uveden na webových
stránkách úřadu) bez rozdílů a jakékoliv diskriminace
 poskytuje se bezplatně
V čem vám mohou pomoci a poradit sociální pracovníci?
 při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti
 při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání výživného
 při řešení životních situací, kdy dochází k rozpadu rodiny (např. při zajištění kontaktů
s dětmi, hledání ubytování)
 při řešení závažných situací, kdy vzniká podezření, že jsou děti zanedbávány, týrány
nebo zneužívány
 při řešení zadluženosti
 při domácím násilí
 při zprostředkování a řešení náhradní rodinné péče

Každý je oprávněn upozornit orgán SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv
vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.
Oznamovateli je k jeho žádosti zaručena anonymita. I při pouhém podezření je lepší
včas kontaktovat SPOD. Upozornění je možno učinit jakoukoliv formou – telefonicky,
e-mailem, dopisem nebo osobně.
Každé, i anonymní oznámení, je bezodkladně přešetřeno.
Signály o zanedbávání dítěte jsou např. – ponechání bez dozoru po dlouhou dobu
nebo v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče,
nedostatečné oblečení.
Signály o týrání jsou např. – modřiny a jiná zranění, ustrašenost dítěte, častý křik
a pláč z bytu, apod.
Kdo je kurátor pro děti a mládež?
Je to specializovaný pracovník SPOD, který pečuje o:
 nezletilé děti do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
 mladistvé (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili
přestupku
 děti a mladiství s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví,
útěky z domova, agresivita, alkoholismus, toxikomanie, prostituce apod.)
Kurátor pro děti a mládež vám poskytuje poradenství, vysvětlí právní pojmy,
zprostředkuje návazné služby a bude dítě zastupovat u soudu a před orgány činnými
v trestním řízení, v případě trestních řízení je dítě zastoupeno obhájcem. Účastní se
také jednání výchovných komisí na školách, s kterými úzce spolupracuje zejména při
řešení záškoláctví, šikany, agresivity a jiných výchovných problémů.

V čem vám pomůže pracovník pro náhradní rodinou péči?
Uvažujete o přijetí dítěte do rodiny, toužíte přijmout dítě za vlastní nebo jen krátkodobě
pomoci dětem, kterým se rodinné péče nedostává? Nevíte, jakou formu péče zvolit a
kam se s žádostí obrátit?
Na tyto otázky vám odpoví pracovník pro náhradní rodinnou péči, který pomáhá tuto
péči zprostředkovat.
Poskytne vám poradenství o osvojení, pěstounské péči, pěstounské péči
na přechodnou dobu, péče jiné fyzické osobě než rodiče, hostitelské péče. Pracovník
vám vysvětlí rozdíly forem péče a sepíše s vámi potřebnou žádost.
V případě pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu s vámi mohou
uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče.
Související odkazy:
•
•
•

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Přílohy:
• Leták – Informace pro rodiče
• Leták – informace pro děti

