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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 

 
Informovanost o výkonu sociálně právní ochrany dětí 

3a – Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či 

jiným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto 

standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany.  

Cíle kritéria: 

 Zajištění základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně 
zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště 

 Dostupnost informace o provázanosti dílčích pravidel a postupů s jednotlivými 
kritérii standardů kvality prostřednictvím internetu či v tištěné podobě přímo na 
pracovišti) 
  

 
Kritérium 3a 

Městský úřad Bílina zveřejňuje informace o výkonu sociálně právní ochrany prostřednictvím: 

 

1) Elektronické: 

 internetové stránky (http://www.bilina.cz – Městský úřad (záložka vlevo), odbory, 

odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví, standardy kvality), pravidla a postupy 

zpracované orgánem sociálně právní ochrany dětí pod názvem „Standardy kvality 

sociálně právní ochrany dětí“ 

 internetové stránky MPSV (http://www.mpsv.cz – záložka Rodina, ochrana dětí) 

 

2) Tištěné: 

 v budově MěÚ na veřejně dostupných nástěnkách (panelech), policích a každého 

pracovníka jsou k dispozici letáky s popisem činnosti sociálně právní ochrany dětí, 

které musí být srozumitelné cílové skupině 

 leták je k dispozici v elektronické podobě ve svém PC k dalšímu využití 

 celý výtisk Standardů kvality sociálně právní ochrany dětí při poskytování sociálně 

právní ochrany dětí je na požádání k nahlédnutí u vedoucí oddělení SPOD a vedoucí 

odboru ŠSVaZ 

 Standardy přístupné veřejnosti jsou k dispozici u každého pracovníka OSPOD a 

nástěnkách na chodbě 

 

3) Telefonické:  

 při jednání se zájemcem o činnost SPOD nebo podání informace 

 poskytování informací o zastupování pracovníků v případě jejich nepřítomnosti 

 

4) Osobně:  

 poskytování informací o činnosti OSPOD 

 poskytování informací o zastupování pracovníků v případě jejich nepřítomnosti 

 podání informace při terénní práci, jednání na úřadu, při spolupráci s institucemi 

apod. 

http://www.bilina.cz/
http://www.mpsv.cz/

