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INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ – standard č. 3 

 
Kritérium 3a: 
Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným 
vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto 
standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.  
 
Na www stránkách města Králíky - www.kraliky.eu -  je na úvodní straně odkaz „Sociálně právní 
ochrana dětí“, jehož prostřednictvím se  uživatelé dostanou  k základním informacím o činnosti 
OSPODu a dalším veřejným materiálům k poskytování SPOD /odkazy na web Krajského úřadu 
Pardubice a Ministerstva práce sociálních věcí, písemné materiály k poskytování SPOD/. 
 
Základním obecně právním předpisem pro poskytování SPOD je zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně- 
právní ochraně dětí,  a Vyhláška Ministerstva práce  a sociálních věcí /dále jen MPSV/ č. 473/2012 
Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.  
 
Prostřednictvím souboru „Mapa naplňování standardů kvality“ jsou veřejnosti poskytovány 
informace o naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně- 
právní ochrany dle vyhlášky MPSV č. 473/2012 Sb.  Městským úřadem Králíky, soubor s je umístěn 
na stránkách www.kraliky.eu . 
    
Základní informace o poskytování SPOD v územním obvodu ORP Králíky jsou veřejnosti k dispozici 
na www stránkách města, dále formou letáků, které jsou k dispozici na městském úřadě,  ve 
školách, městské knihovně, zdravotním středisku, v Občanské poradně Oblastní charity Ústí nad 
Orlicí, pravidelně tyto informace ve zkrácené podobě  vycházejí v místním  periodiku města – 
Králický zpravodaj http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=kralicky-zpravodaj&ids=131 . 
 
 
Kritérium 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. 

 
OSPOD má zpracovány informace pro  veřejnost o  rozsahu  a  podmínkách poskytování SPOD se 
zaměřením na cílovou skupinu dětí a cílovou skupinu dospělých.  
 
Základní informace o poskytování SPOD v územním obvodu ORP Králíky jsou veřejnosti k dispozici 
na www stránkách města, dále formou letáků, které jsou k dispozici na městském úřadě,  ve 
školách, městské knihovně, zdravotním středisku, v Občanské poradně Oblastní charity Ústí nad 
Orlicí, pravidelně tyto informace ve zkrácené podobě  vycházejí v místním  periodiku města – 
Králický zpravodaj http://www.kraliky.eu/index.php?nazev=kralicky-zpravodaj&ids=131 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


