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PREVENCE – standard č. 7  

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

V rámci terénní práce pracovníci OSPODu monitorují územní obvod OPR Králíky, kdy se zaměřují na 
děti pohybující se vzhledem k věku, denní době,  bez dostatečného dozoru dospělé osoby;  na nově 
přistěhované rodiny, v jejichž případě existují informace o možném ohrožení nezl. dětí.    OSPOD 
spolupracuje s obcemi, úřadem práce, se školskými zařízeními, Policií ČR, praktickými lékaři, 
odbornými lékaři, poskytovateli sociálních služeb působícími v regionu OPR Králíky, provozovateli 
ubytoven, pokud v nich bydlí nezl. děti.   
 
Zástupce OSPODu spolupracuje s majetkovým odborem městského úřadu  v oblasti  přidělování 
obecních bytů, se správcem bytového fondu  se zúčastňuje návštěv domácností před prodloužením 
nájemní smlouvy v obecních bytech, pokud v domácnosti bydlí nez. děti.  
 
 
kritérium 7b  
Orgán sociálně-právní ochrany 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 zařazení na OSPODu spolupracují se školskými zařízeními, znají jednotlivé 
ředitelky/ředitele, výchovné poradce, preventisty sociálně-patologických jevů, a  mají na ně 
kontakty.  
 
Pracovníci OSPODu nabízejí školským zařízením setkání ke konkrétním případům nezl. dětí. Je-li to  
vhodné, OSPOD žádá o spolupráci na konkrétních případech  pedagogy.   OSPOD nabízí vedením 
školských zařízení účast pracovníka OSPODu na  pracovní poradě školského zařízení, kde tento 
pracovník vysvětluje a objasňuje cíle poskytování SPOD. Pracovníci  OSPODu a pedagogové se 
vzájemně kontaktují v  případě potřeby, bez dalších administrativních překážek. Vedením škol 
v územním obvodu  OSPODu MěÚ Králíky nabízí OSPOD možnost besed pro děti na téma 
poskytování  sociálně-právní ochrany dětí.   
 
OSPOD spolupracuje s obcemi z jeho územního obvodu, s poskytovateli služeb pro rodiny s dětmi, 
s Intervenčním centrem poskytujícím  pomoc obětem domácího násilí, které má v případě potřeby 
k dispozici prostory na městském úřadu. OSPOD  spolupracuje s Probační a mediační službou, 
středisko Ústí nad Orlicí, v případě nezl. pachatelů trestné činnosti, s Policií ČR OO Králíky, a 
dalšími subjekty dle specifik konkrétního případu.  
 
OSPOD spolupracuje s Komisí sociálně-právní ochrany dětí zřízené starostkou města Králíky dle 
ustanovení § 38, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tajemnicí komise SPOD 
je pracovník OSPODu. V případě potřeby může být na jednání komise přizván další zástupce  
OSPODu.   
 
Pracovník OSPODu při jednáních s dětmi, rodiči, jinými osobami odpovědnými za výchovu, 
projednává aktuální situaci rodiny, přičemž upozorňuje na možné negativní důsledky současné 
situace v budoucnu, doporučuje rodině využití odborných služeb, informuje o kompetencích  
OSPODu. Pracovníci OSPODu usilují o to, aby  jejich působení v průběhu celé spolupráce s rodinou 
a  dítětem především předcházelo negativním dopadům na vývoj dětí.  
 
Město Králíky poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb, 
včetně sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Spoluprací na zajištění dostupnosti služeb 
se město snaží  předcházet vzniku a prohlubování negativních jevů v životě rodin s dětmi 
v regionu. 


