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STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 

 
Prevence 

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 
  

 
Kritérium 7a 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí aktivně vyhledává a monitoruje:   
 OSPOD Bílina aktivně vyhledává ohrožené děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s obecními úřady, 
nevládními organizacemi a též ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, lékaři, školami 
a zařízeními pro děti. Aktivní vyhledávání se děje v návaznosti plnění oznamovací povinnosti 
subjekty uvedené v § 10 odst. 4 zákona o SPOD.  

 OSPOD Bílina je zapojen do systému včasné intervence (dále jen „SVI“), díky němu se daří 
úzká spolupráce s dalšími zúčastněnými subjekty (tj. školy, školská zařízení, Policie ČR, MP, 
ale i obce) ohrožené děti aktivně vyhledávat a monitorovat (vyhodnocení, sociální šetření, 
konzultace, vyhodnocování poznatků od ostatních zúčastněných subjektů, výskyt negativních 
jevů ohrožujících dětí, apod.). 

 
Orgán sociálně-právní ochrany prokazatelně koordinuje činnosti související s výkonem 
SPOD prostřednictvím: 

 porad oddělení úseku OSPOD 
 odborných týmů, odborných komisí zřízených za účelem prevence, jejichž členy jsou 

pracovníci OSPOD nebo odboru 
 metodických a jiných odborných setkání s pověřenými osobami, poskytovateli sociálních 

služeb a jiných spolupracujících subjektů 
 
Orgán sociálně-právní ochrany dětí vytváří podmínky pro preventivní aktivity 
prostřednictvím: 
 osvětové činnosti (přednášky ve školách, pro spolupracující odborníky), publikační 

činnosti v místním tisku, zpracování informativních materiálů pro cílovou skupinu 
 organizování výchovně rekreačních táborů, příp. i víkendových pobytů pro děti 

s programy zaměřenými na prevenci v různých oblastech 
 zpracování společných postupů při ochraně dětí, např. před domácím násilím, syndromem 

CAN, záškoláctví 
 spolupráce s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, střediskem výchovné péče (dále 

jen „SVP“) 
 pravidelné účasti na poradách ředitelů škol, výchovných komisí 
 pravidelné setkávání s pracovníky OSPOD z jiných městských úřadů 

 


