
STANDARDY SPOD ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
 

1 
 

STANDARD 7 – PREVENCE 

KRITÉRIUM 7A 

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně 

koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu. 

 

Orgán sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Ústí nad Orlicí aktivně vyhledává ohrožené děti 

uvedené v § 6 zákona o SPOD vyžadující pomoc v průběhu svých pracovních činností v rámci práce 

v terénu i na pracovišti. Vyhledávání a monitoring ohrožených dětí je pracovníky realizován zejména 

při výkonu následujících činností: 

- Prověřování přijatých oznámení a podnětů od fyzických a právnických osob, včetně 

anonymních, 

- Sociálních šetřeních v rodinách, kde aktivně sledují přítomnost a chování dětí a jejich okolí 

v přirozeném prostředí, 

- Terénní práce 

- Pohovorů s klienty, 

- Poradenské činnosti, 

- Preventivních aktivit ve školách, 

- Během prodlouženého víkendového pobytu pro děti, jež jsou v evidenci OSPOD 

- Zapojením pracovníků OSPOD do orgánů a komisí města 

 

Podněty a oznámení konkrétní pracovník (dle interního rozdělení ORP a odbornosti) orgánu SPOD 

prověří, vyhodnotí a zvolí další vhodný postup pomoci dítěti či celé jeho rodině, který respektuje 

potřeby dítěte, jeho rodiny i místní specifika. Cíle a konkrétní kroky podpory zapracovává 

do individuálního plánu ochrany dítěte. 

V průběhu ověřování situace dbá bezpečnosti své i bezpečnosti svých kolegů. V případě, že se 

vyskytne závažnější problém (např. ohrožení pracovníka), informuje o tom svého nadřízeného a vyčká 

jeho pokynů. Po konzultaci s nadřízeným pracovníkem v případě potřeby požádá o součinnost 

městskou či státní policii. Při podezření, že je na dítěti páchána trestná činnost, je zákonnou 

povinností pracovníka OSPOD tuto skutečnost oznámit orgánům činným v trestním řízení.   
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Orgán SPOD vyhledává a monitoruje ohrožené děti ve spolupráci s dalšími orgány a subjekty, 

především školami, dětskými lékaři, nestátními neziskovými organizacemi (zájmovými organizacemi, 

občanskými sdruženími, nízkoprahovými službami, apod), pověřenými osobami, Policií ČR a městskou 

policií, Probační a mediační službou, úřadem práce, soudy, státním zastupitelstvím a obecními úřady. 

Monitorování lokalit a míst s vyšším výskytem ohrožených dětí provádí OSPOD Ústí nad Orlicí rovněž 

prostřednictvím aktuálních informací městské policie a Policie ČR. 

Orgán SPOD má zastoupení v komisích a orgánech města působících v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů, kde se aktivně účastí na vytváření podmínek pro vznik a realizaci preventivních 

aktivit. Prokazatelnost koordinace je dokladována např. v zápisech z jednání jednotlivých komisí a 

orgánů, koncepčních materiálech, grantových programech města i zapojením do projektových výzev 

z Evropských sociálních fondů. Pracovníci OSPOD jsou také aktivními členy orgánech a komisích 

města a pracovních setkání ostatních resortních specialistů na práci s mládeží. Jedná se konkrétně o : 

- Komise prevence kriminality města Ústí nad Orlicí 

- Tým pro mládež (systém včasné intervence) 

- Multidisciplinární tým pro oběti trestných činů (PMS Ústí nad Orlicí) 

- Komunitní plánování sociálních služeb 

- Komise pro sociálně právní ochranu dětí, jejímž tajemníkem je vedoucí oddělení SPOD 
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KRITÉRIUM 7B 

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými 

osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, 

pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií 

České republiky, Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli 

zdravotních služeb, případně dalšími fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci 

zúčastněnými na péči o ohrožené děti podle místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené 

subjekty mohou jako formu spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež. 

Spolupracující subjekty 

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, 

právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými 

osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií České republiky, 

Probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb, 

případně dalšími fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči o 

ohrožené děti. Každý ze subjektů výkonem své činnosti zajišťuje a nabízí ve své oblasti jistou míru 

prevence. Orgán SPOD má zastoupení v komisích a orgánech města působících v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů, kde se aktivně účastí na vytváření podmínek pro vznik a realizaci 

preventivních aktivit. Pracovníci OSPOD jsou také aktivními členy v orgánech a komisích města, 

pracovních setkání, kulatých stolů, besed či jiných setkání ostatních resortních specialistů působících 

v oblasti preventivních služeb pro děti, mládež a jejich rodiny. Podporují také realizaci preventivních 

akcí těchto subjektů.  

V příloze „Mapa spolupracujících subjektů“ je uveden přehled státních i nestátních subjektů, se 

kterými orgán sociálně-právní ochrany spolupracuje na místní úrovni ORP Ústí nad Orlicí. Aktualizaci 

tohoto přehledu zajišťuje vedoucí oddělení jednou ročně. Aktuální kontakty na organizace 

(telefonický, e-mail, web stránky) předá na vyžádání klientům kterýkoliv pracovník OSPOD Ústí nad 

Orlicí. 

Příloha: Mapa spolupracujících subjektů 

 


