14.

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany
dětí na další subjekty

Kritérium 14a
Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby
jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli
podpory stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.
ü Pracovníci orgánu SPOD se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí platnou
legislativou. Pracovníci nepřekračují hranice své odbornosti a v potřebném rozsahu
spolupracují s poskytovateli sociálních služeb dle individuálních potřeb klientů.
ü Pracovníci orgánu SPOD se orientují v síti dostupných služeb a organizací
poskytující relevantní pomoc a podporu klientům, jak ve svém regionu, tak mimo
něj.
ü Pracovníci OSPOD využívají služeb jiných subjektů, zejména služeb, které vhodně
doplňují podporu poskytovanou pracovištěm orgánu sociálně-právní ochrany.
V rámci nastavování pravidel spolupráce jsou uskutečňována společná setkání
pracovníků orgánu SPOD se zástupci jednotlivých spolupracujících organizací.
Cílem těchto setkání je vymezit hranice efektivní spolupráce.
ü Přehled o službách získávají pracovníci také při osobní návštěvě konkrétní instituce
nebo účastí na akcích, kde se sociální služby prezentují. Určení pracovníci orgánu
SPOD docházejí do koordinačních skupin města Děčín (skupina pro rodiny s dětmi
a skupina pro osoby v krizi).
ü Pracovníci OSPOD seznamují klienty s dostupnými službami a v případě potřeby
je motivují k jejich využívání. Mohou klientům nabídnout kontakty na konkrétní
zaměstnance těchto organizací nebo jim kontakt s nimi sami zprostředkují.
ü Výběr z dostupných a nabízených návazných služeb volí pracovníci OSPOD
s ohledem na individuální potřeby dítěte a jeho rodiny, a to tak, aby byly v souladu
s cíli stanovenými v IPOD. Služby doporučují v potřebném rozsahu a podle
možností klienta tak, aby pro něj bylo využití služeb reálné.
ü Pracovníci mohou klientům nabídnout letáky institucí, předat kontakty na konkrétní
pracovníky doporučované služby, kontakt s institucí zprostředkovat nebo klienty za
účelem navázání kontaktu do instituce doprovodit. Je možné požádat o součinnost
sociální pracovníky oddělení sociální práce a služeb MM Děčín a odboru sociálních
věcí jednotlivých městských a obecních úřadů v rámci ORP, kde je v samostatné
působnosti zajišťován výkon SPOD.

ü K vyhledávání adekvátních poskytovatelů sociálních služeb na území města
Děčín využívají pracovníci OSPOD informace uvedené v Komunitním plánu
sociálních a souvisejících služeb statutárního města Děčína. Tento je dostupný na
http://www.komunitni.mmdecin.cz/
ü K vyhledávání adekvátních poskytovatelů sociálních služeb na území kraje
využívají pracovníci OSPOD Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje dostupný
na http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/.
ü K vyhledávání adekvátních poskytovatelů sociálních služeb s přesahem mimo kraj
využívají pracovníci OSPOD Registr poskytovatelů sociálních služeb dostupný na
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1412926244
425_1.
ü Orgány státní správy a samosprávy:
o MPSV ČR
o KÚÚK

http//www.mpsv.cz
http//www.kr-ustecky.cz

Pracovníci OSPOD mají k dispozici kontakty na spolupracující vzdělávací instituce,
zdravotnická zařízení a další potřebné odborníky, které si vytvořily z vlastních
zkušeností a vzájemných doporučení. Tyto kontakty jsou umístěny na společném
webu, na který mají přístup všichni pracovníci orgánu SPOD MM Děčín.
V rámci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MM Děčín je navázána úzká
spolupráce mezi OSPOD a oddělením sociální práce a služeb. Sociální pracovníci
OSPaS spolupracují při řešení konkrétní rodinné situace v těchto oblastech:
ü pomoc a podpora klientům v rodinách, které se nacházejí ve složité životní situaci
ovlivněné sociálním vyloučením či hrozbou sociálního vyloučení (oblasti bydlení,
vzdělávání dětí, záškoláctví),
ü zadlužení a finanční gramotnost (vedení k samostatnosti, zodpovědnosti,
hospodárnosti, pomoc při vyřizování administrativních formalit, poradenská pomoc
při řešení obtížné finanční situace rodiny),
ü bydlení a příjmy (pomoc při vyřizování formalit spojených s vyplácením sociálních
dávek, řešení krizových situací při ohrožení nebo ztrátě bydlení).
Zdroje informací
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Kontakty na společném portále
Komunitní plán MM Děčín
Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje
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Formulář F11 – Pověření k jednání v rámci komunitního plánování

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany
dětí na další subjekty
14b Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na
samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově,
v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.
ü Pracovníci OSPOD MM Děčín věnují zvláštní pozornost dětem starším šestnácti
let umístěným v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči, či dětem v péči kurátorů.
Pracovníci orgánu SPOD z pozice koordinátorů jednotlivých případů průběžně
vyhodnocují situaci dětí a jejich rodin.
ü Činnost pracovníků vychází z §32 ZSPOD. Pracovníci spolupracují s dalšími
subjekty dle standardů 7b a 14a. Orgán SPOD pro naplnění tohoto standardu
spolupracuje se subjekty, které se zaměřují na oblast přípravy na samostatný život
u dětí starších 16 let (např. školy, školská výchovná zařízení, školská poradenská
zařízení, úřad práce, neziskové organizace, oddělení sociální práce – sociální
kurátor).
ü Každému dítěti (až na výjimky, např. dítě na útěku) je před ukončením poskytování
SPOD v souvislosti s dovršením zletilosti nabídnuto, že i v budoucnu může
kontaktovat bývalého koordinátora za účelem poskytnutí sociálního poradenství či
zprostředkování vhodné pomoci sociálním kurátorem.
ü Výše uvedené děti, tj. děti starší 16 let s nařízenou ústavní výchovou, v náhradní
rodinné péči či v péči kurátorů, navštěvují pracovníci orgánu SPOD MM Děčín
v zákonných intervalech.
ü Pracovníky orgánu SPOD je aktivně podporováno udržování kontaktů dítěte
s nejbližší rodinou a dalšími blízkými osobami. V rámci této skutečnosti odpovědně
prošetřují podmínky v rodině či u jiných osob.

Dítě umístěné v ústavním zařízení, či ve VTOS, jimž se blíží doba zletilosti
V případě těchto dětí probíhá úzká spolupráce mezi jednotlivými koordinátory případu
a sociálním kurátorem pro dospělé tak, aby došlo v maximálně možné míře k předání
potřebných informací a nabídek podpory a pomoci v rámci přípravy jedince na jeho
samostatný život po ukončení ústavní výchovy nabytím zletilosti. K osobnímu
seznámení dítěte s kurátorem, či k předání potřebných informací dojde minimálně 6
měsíců před zletilostí. Při této příležitosti jsou dětem předány kontaktní údaje na
pracovníky OSPaS, zjišťují se aktuální potřeby dítěte a zajišťují se potřebné kroky
vedoucí k jeho osamostatnění.
Při řešení potřeb dítěte se přihlíží k těmto dvěma skupinám:

Děti s rodinným zázemím:
Pokud se dítě vrací do své původní biologické rodiny, je zaměstnanec orgánu SPOD
ve spolupráci s kurátorem pro dospělé a zařízením, které dítě opouští, dítěti a rodině
nápomocen při jeho návratu.
Děti bez rodinného zázemí:
Pokud se dítě nevrací do své původní biologické rodiny, řeší zaměstnanec orgánu
SPOD ve spolupráci s kurátorem pro dospělé zejména tyto oblasti:
•
•
•
•

bydlení a vedení domácnosti
nástup do zaměstnání
evidence na ÚP
možnosti využití sociálních služeb

Dítě v náhradní rodinné péči
ü Pracovníci OSPOD MM Děčín navštěvují děti v NRP v intervalech stanovených
zákonem. Před dovršením zletilosti dítěte, v případě že nezůstává v náhradní
rodině, je dítěti nabídnuta možnost pomoci a podpory ze strany sociálního
pracovníka, který v případě projevení zájmu ze strany dítěte, je mu osobně
představen a má možnost s ním tak navázat spolupráci v oblastech podpory,
kterou klient po dovršení zletilosti v rámci jeho přípravy na samostatný život
bude potřebovat.
ü Jedná-li se o dítě, svěřené do péče jiné osoby, pěstouna nebo poručníka,
zjišťuje zaměstnanec OSPOD MM Děčín 6 měsíců před jeho zletilostí jeho
potřeby po dosažení zletilosti. Jestliže dítě bude i po nabytí zletilosti dále
studovat a sdílet s osobou, která o něj pečovala do nabytí zletilosti, společnou
domácnost, je spolupráce s rodinou ukončena dnem nabytí zletilosti dítěte.
Rodině je přitom poskytnuto závěrečné poradenství ve věci vstupu do
samostatného života, především s ohledem na vyplácené sociální dávky,
zajištění výživného pro zletilé dítě apod.
ü Koordinátor je s dítětem starším 16 let, které je svěřeno do náhradní rodinné
péče, v častém osobním kontaktu (minimálně v intervalu stanoveném zákonem
o SPOD) a do utváření IPOD se snaží zapojit i nezletilé dítě a osobu pečující o
dítě, která je zodpovědná za přípravu dítěte na samostatný život. Koordinátor
průběh této přípravy sleduje a ověřuje, zda si dítě osvojuje potřebné
kompetence. Pokud se taková příprava z jakýchkoliv důvodů nedaří zajišťovat
pečující osobou, či za pomoci vhodného subjektu, věnuje se potřebným
tématům s dítětem přímo koordinátor případu.
ü Jestliže dítě plánuje po nabytí zletilosti společnou domácnost s osobou, která o
něj pečovala do nabytí zletilosti, opustit, naváže zaměstnanec orgánu SPOD
MM Děčín 6 měsíců před nabytím zletilosti dítěte spolupráci se sociálním
kurátorem. Při této příležitosti jsou dítěti předány kontaktní údaje na tohoto
pracovníka. Společně řeší další otázky spojené se situací klienta v souvislosti

s podporou budoucího života jedince (stejně jako při odchodu dítěte z ústavního
zařízení viz výše).
Dítě v péči kurátora pro děti a mládež
ü Kurátor pro děti a mládež je s dítětem starším 16 let v častém osobním kontaktu.
Četnost setkání vychází z aktuální situace dítěte a jeho rodiny. Při utváření
IPOD jsou do něj dle potřeb dítěte zahrnuty cíle, které souvisejí s přípravou
dítěte na samostatný život po dosažení zletilosti. Za přípravu dítěte na
samostatný život zodpovídají zákonní zástupci dítěte. Koordinátor průběh této
přípravy při poskytování SPOD sleduje a ověřuje, zda si dítě osvojuje potřebné
kompetence. Pokud se zákonným zástupcům taková příprava z jakýchkoliv
důvodů nedaří zajišťovat, a to ani za pomoci vhodného subjektu, věnuje se
potřebným tématům s dítětem přímo koordinátor případu a současně využívá
vhodné postupy, např. výchovná opatření.
ü Jestliže je patrné, že dítě nebude následně setrvávat v rodině (či bude, ale
rodinné vztahy nebudou urovnané), nabízí kurátor podporu sociálního kurátora
pro dospělé a v případě zájmu mladistvého zajistí kurátor jeho osobní
seznámení s tímto pracovníkem, který by měl zajišťovat potřebnou podporu a
pomoc po dovršení zletilosti jedince a nastavovat možnou spolupráci po
ukončení SPOD.
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K tomuto kritériu nejsou připojeny formuláře

