M Ě S TS K Ý Ú Ř A D K R AV A Ř E , ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, NÁMĚSTÍ 43, 747 21 KRAVAŘE
STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
při poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Standard 7
Prevence

Kritérium 7a
Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti.
Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve
svém správním obvodu.
Cíle kritéria:
•
•

pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany má jasně stanoveno, jak postupuje při
vyhledávání a monitorování ohrožených dětí
pracoviště prokazatelně realizuje či koordinuje preventivní aktivity ve svém
správním obvodu

Vyhledávání ohrožených dětí je na úseku SPOD prováděno formou depistáže. Depistáž
provádějí všichni referenti úseku SPOD, tito všichni splňují zákonné požadavky pro výkon
sociálního pracovníka. Depistáž je prováděna formou místního šetření, na základě upozornění
nebo jiného způsobu zjištění problémové situace. Depistáž referent realizuje v přirozeném
sociálním prostředí ohrožených dětí s cílem nabízet jim, jejich rodičům, případně osobám
zodpovědným za jejich výchovu, pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace a
přispívat tím k předcházení a eskalaci negativních sociálních jevů. Součástí vyhledání
ohrožených dětí je jejich evidence, následné odborné posouzení situace a návrh intervence.
Realizace depistáže je zajištěna v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.
Referenti úseku SPOD využívají možností při zajištění služeb pro rodiny s dětmi, které jsou
nabízeny různými institucemi.
Úsek SPOD udržuje kontakt s níže uvedenými subjekty, u nichž je předpoklad, že se při své
činnosti mohou setkat s ohroženými dětmi.
Uvedené subjekty:
•
•
•
•
•
•
•

mateřské, základní a střední školy a jiná školská zařízení,
poskytovatelé zdravotnických služeb,
poskytovatelé sociálních služeb,
osoby, pověřené výkonu sociálně-právní ochraně dětí,
jiné organizace, které se věnují práci s dětmi,
obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Kravaře, případně další obce,
Policie České republiky,
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•

Probační a mediační služba,
soudy,
Státní zastupitelství
další subjekty.

Všichni referenti úseku SPOD při jednotlivých místních šetřeních a komunikaci se
spolupracujícími subjekty aktivně zjišťují, zda tyto mají informace o ohrožených dětech či
rodinách, které by mohly potřebovat pomoc ze strany OSPOD.
Pro širokou veřejnost je na úseku SPOD k dispozici leták, který slouží jako informační
materiál, v němž jsou vymezeny možnosti, jak může úsek sociálně-právní ochrany pomoci
rodinám s dětmi. Tento tištěný leták je volně dostupný v prostorách úřadu, je vyvěšen na
nástěnce, je k dispozici u jednotlivých referentů a na webových stránkách Města Kravaře.
Vedoucí odboru určí referenta úseku SPOD, který odpovídá za aktualizaci informací v oblasti
SPOD na nástěnce umístěné na odboru sociálních věcí, včetně umístění letáku na této
nástěnce.
Zároveň slouží pro širokou veřejnost webové stránky města (www.kravare.cz), kde jsou
poskytnuty aktuální informace o problematice sociálně-právní ochrany dětí, vč. kontaktních
údajů na všechny referenty úseku SPOD a nástinu možností, s jakými otázkami či problémy
se lidé mohou na odbor sociálních věcí obrátit. Za obsahovou náplň a aktualizaci webových
stránek odpovídá vedoucí odboru sociálních věcí.

Související odkazy ke Standardu 7:
• Směrnice MěÚ Kravaře č. 6 – zásady používání služebních motorových vozidel,
• Směrnice MěÚ Kravaře č. 8 – o poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,
• Směrnice MěÚ Kravaře č. 35 – pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
• příloha č. 6 – Stále úkoly při naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při
poskytování sociálně-právní ochrany jednotlivými referenty sociálních věcí.
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