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14a – Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby 
fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory 
stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. 
 

Cíle kritéria:  

 seznamování klientů s dostupnými službami, motivování k využívání jiných služeb 
 orientace zaměstnanců v síti dostupných služeb a organizací poskytujících 

relevantní pomoc a podporu 
 

 
Kritérium 14a 
1 Povinnosti pracovníků OSPOD 

1.1 Pracovníci OSPOD Bílina se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí zákonem č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

1.2 V rámci daných kompetencí jsou pracovníci zodpovědní za vedení přidělených případů, 
postupují podle směrnice MPSV č.j. 2013/267810-21 ze dne 19.09.2013. 

1.3 Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí pracovníci nepřekračují hranice své odbornosti 
a využívají sítě služeb.  

1.4 S jednotlivými službami spolupracují v potřebném rozsahu. Tato spolupráce navazuje na 
individuální přístup pracovníků k řešení jednotlivých situací dětí a jejich rodin. 
 

2 Vyhodnocování situace dítěte a rodiny a individuální plán 
2.1 Pracovníci v rámci OSPOD vyhodnocují situaci dítěte a jeho rodiny.  
2.2 Vyhodnocování situace je v zákoně stanoveno ve smyslu nástroje a postupu sociální 

práce, jehož prostřednictvím pracovníci OSPOD zjišťují situaci dítěte a jeho rodiny. Je 
sběrem všech relevantních informací, na základě jejichž posouzení může dojít k co 
nejobjektivnějšímu vyhodnocení situace dítěte, určení jeho ohrožení, zmapování kapacit 
a zdrojů jak v rodině, tak v sociálním okolí dítěte a rodiny.  

2.3 Na základě faktického vyhodnocení dochází k plánování a přijímání opatření, intervenci, 
zprostředkování služeb, poradenství a dalších aktivit.  

2.4 Pracovníci zpracovávají, a to v případech, kdy je důvodnost založena Zákonem, s rodinou 
a dítětem individuální plán ochrany dítěte (dále jen „IPOD“). Na základě zjištěných 
skutečností při zpracování tohoto plánu pracovníci rozlišují míru potřebné podpory a 
volí způsob konkrétní podpory, a to, zda přímo zprostředkují či doporučí služby jiných 
fyzických či právnických osob. 

2.5 Individuální plán ochrany dítěte zahrnuje:  
- popis příčin ohrožení dítěte a důvod zahájení sociálně-právní ochrany, 
- vyhodnocení druhu a rozsahu opatření nezbytných k ochraně dítěte poskytnutí 

pomoci rodičům a stanovení cíle těchto opatření, 
- postup spolupráce OSPOD s ostatními orgány veřejné správy a dalšími subjekty, 
- rozsah spolupráce rodičů nebo jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte s OSPOD 

a dalšími subjekty zapojenými do řešení situace dítěte, 
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- časový plán pro provádění konkrétních opatření v rámci sociálně-právní ochrany 

v daném případě, 
- způsob hodnocení a ověřování plnění naplánovaných opatření ze strany rodičů, 

OSPOD a dalších zapojených subjektů a návrh dalších možných opatření pro případ, 
že naplánovaná opatření nebyla v dostatečné míře realizována. 

2.6 V konkrétních cílech podpory, uvedených v jednotlivých IPODech, jsou uvedeny 
jednotlivé podílející se doporučené či zprostředkované organizace, či služby, zapojené 
do konkrétní podpory rodiny a dítěte. 

2.7 V IPODu jsou dále uvedeny osoby podílející se na realizaci naplňování plánu, přičemž 
podle míry spolupráce se sociální službou či s organizací, jsou uvedeny konkrétní osoby 
jako zástupci těchto organizací (pokud jsou známy). 

2.8 V takovém případě se jedná o zprostředkování služby klientům ze strany OSPOD a 
zástupce zprostředkované organizace je pak, pokud je to možné, účasten při tvorbě 
IPODu a společně s rodiči či s dítětem je součástí naplňování cílů podpory dítěte. 
 

3 Systém spolupráce 
3.1 Pracovníci OSPOD Bílina mají nastaven systém spolupráce se zainteresovanými subjekty 

- školami, zdravotnickými zařízeními včetně dalších odborných specialistů, policií, 
soudy, advokátními kancelářemi, probační a mediační službou, psychology, nestátními 
neziskovými organizacemi aj. 

3.2 Je vytvořen přehled jednotlivých školských a zdravotnických zařízení; azylových domů 
či sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi; služeb pedagogicko-psychologických 
poraden; služeb mediace; služeb poraden pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy 
s adresami a kontakty na zástupce těchto organizací. 

3.3 Pracovníci mají pro klienta k dispozici databázi nabídek dostupných služeb v našem 
regionu, okrese a kraji, ale i s přesahem na služby v rámci celé ČR. Tato je k dispozici 
v písemné podobě na informačních nástěnkách a boxech ve veřejných prostorách (na 
chodbách) OSPOD a OŠSVaZ. 

3.4 Tato databáze je uložena v elektronické podobě na webových stránkách města, ve složce 
OŠSVaZ. 

3.5 Databáze je na základě vymezené pracovní náplně průběžně aktualizována pověřeným 
sociálním pracovníkem.  

3.6 Zvláštní pozornost na OSPOD Bílina je věnována intenzivní (úzké) spolupráci se 
sociálními pracovníky oddělení sociální práce Městského úřadu Bílina. 

3.7 S jednotlivými spolupracujícími organizacemi a službami jsou v rámci spolupráce 
s OSPOD uskutečňovány podle potřeby společná setkání s cílem vymezit hranice 
spolupráce a nastavit co nejefektivnější způsoby podpory směrem ke klientům OSPOD.  

3.8 Při řešení konkrétních případů spadajících do kompetence OSPOD dochází k setkávání 
zástupců zainteresovaných organizací, služeb a dotčených subjektů v rámci tzv. 
případových konferencí, které tvoří součást nástrojů pro vyhodnocení situace dítěte a 
jeho rodiny, přípravu opatření (tvorbu či aktualizaci IPODu) a nastavení budoucí 
spolupráce s rodinou.  

 


