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 14. Návaznost výkonu sociálně-právní   

      ochrany dětí na další subjekty. 
Kritéria standardu  

 

14 a 

Orgán sociálně-právní ochrany 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.  

14b  

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti 

přípravy na samostatný život u dětí starší 16 let, které se 

nachází v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo 

péči kurátorů. 
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14 a 

Orgán sociálně-právní ochrany 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. 

 

Způsob naplnění kritéria: 

Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných 

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

v individuálním plánu ochrany dítěte.  

Pracovníci se snaží klienta motivovat k tomu, aby jednal samostatně. V případě,  

že klient samostatného jednání není schopen, můžou mu pracovníci zprostředkovat 

první kontakt či ho doprovodit. Pracovníci mohou klientovi nabídnout kontakt  

na konkrétního pracovníka, mají-li ho k dispozici a bude-li to ku prospěchu věci. 

 

V případě, že klient odmítá využít služby, které mu byly pracovníkem SPOD 

doporučeny a je-li pomoc nezbytná, tak SPOD postupuje dle §12 a §13 odst. 1 písm. 

d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. 

 

Pracovník SPOD v jednotlivých případech působí především jako koordinátor,  

který zapojuje do řešení klientova problému další vhodné fyzické a právnické osoby. 

 

Pracovníci SPOD mají vytvořen aktuální seznam subjektů, které poskytují sociální 

služby. Tento seznam se průběžně vyhodnocuje a aktualizuje.  

 

Seznam odborných služeb:  

 

Pracovníci SPOD spolupracují např. s dětskými domovy, středisky výchovné péče, 

diagnostickými zařízeními, etopedy, psychology, psychiatry, základními školami, 

středními odbornými učilišti a středními školami, pediatry, pedagogicko-

psychologickými poradnami, rodinnými poradnami, atd. 

Konkrétní kontakty viz příloha – mapa spolupracujících subjektů. 

 



 

 

14b 

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy  

na samostatný život u dětí starší 16 let, které se nachází v ústavní výchově,  

v náhradní rodinné péči nebo péči kurátorů. 

 

Způsob naplnění kritéria: 

 

Pracovníci SPOD s klienty řeší především otázky volby povolání, přípravy  

na budoucí povolání, zaměstnanosti, návratu do rodiny nebo samostatného bydlení, 

přípravy na partnerství a rodičovství, sociální dávky, návazné sociální služby apod. 

SPOD v oblasti přípravy na samostatný život spolupracuje se zařízeními pro výkon 

ústavní výchovy a dalšími organizacemi (ÚP, domy na půl cesty, zařízení pro výkon 

ústavní výchovy apod.), pěstouny, rodinou, a to v návaznosti na individuální plán 

ochrany dítěte.  

Pracovník SPOD u dítěte staršího 16 let, které se nachází v ústavní výchově, 

v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů mapuje kompetence dítěte v oblasti 

přípravy na samostatný život a v případě potřeby v konkrétní oblasti ji zahrnuje  

do individuálního plánu ochrany dítěte. Okruhy, které si pracovník SPOD u těchto dětí 

zaměřuje, jsou zejména:  

• příprava na budoucí povolání a uplatnění na trhu práce 

• samostatné bydlení a vedení domácnosti 

• hospodaření s vlastními financemi 

• právní minimum 

• vztahy, sexualita 

 

Pracovník SPOD pomáhá tomuto dítěti s naplněním kompetencí v jednotlivých 

oblastech pomocí osob blízkých nezletilému dítěti, prostřednictvím dostupné sociální 

služby nebo osobně.  

 

 

 



 

 

 

Přípravou na budoucí povolání se rozumí podpora nezletilého dítěte ve výběru 

vhodné střední školy, zvládnutí podmínek studia nebo podpora v zajištění  

si rekvalifikace či jiné kvalifikace pro budoucí uplatnitelnost na trhu práce. V případě 

sociálně slabých klientů zajišťuje možnost získání dotací a příspěvků na vzdělávání.  

Přípravou na uplatnění se na trhu práce se rozumí seznámení nezletilého dítěte  

se systémem zaměstnanosti v ČR (úřad práce, zdravotní a sociální pojištění, OSVĆ),  

vč. podání informací o systému sociálních dávek (státní sociální podpora, dávky 

pomoci v hmotné nouzi, podpora v nezaměstnanosti).  

Samostatné bydlení a vedení domácnosti zahrnuje mj. schopnost obstarat chod 

domácnosti (např. příprava jídla, praní prádla, žehlení, obstarání nákupu, platba vody, 

elektřiny, plynu, nájemného apod). S dítětem je dále hovořeno o možných formách 

bydlení, o poplatcích za odpad a o třídění odpadu. 

Hospodaření s vlastními financemi se rozumí dovednosti vedoucí k zabezpečení 

sebe a vedení domácnosti (např. vedení rozpočtu domácnosti, dluhy, půjčky, splátky).  

V oblasti vztahů pracovník SPOD s tímto dítětem hovoří o partnerství, vztazích  

a rodině. Tématem hovorů je dále oblast sexuality (např. ochrana zdraví, prevence 

před nechtěným těhotenstvím, plánování rodičovství apod). 

  

 

 

  

 


