Úřad městské části Brno-střed jako orgán sociálně-právní ochrany vydává v souladu s ust. § 9a)
odst.3 a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
a s ust. §6 odst. 1 písm a) vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., ze dne
17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
předpis k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí.
Statutární město Brno
Úřad městské části Brno-střed
Odbor sociální a zdravotní
Sociálně-právní ochrana dětí

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
Standard č. 1
Místní a časová dostupnost
1a) Orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní
ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí Úřadu městské části Brno-střed (dále jen OSPOD) je
v souladu s Organizačním řádem statutárního města Brna, městské části Brno-střed, jedním
úsekem spadajícím pod odbor sociální a zdravotní, Úřadu městské části Brno-střed (dále jen
OSZ). OSPOD sídlí na Malinovského náměstí 4, 2. patro, 602 00 Brno. Jedná se o detašované
pracoviště statutárního města Brna, městské části Brno-střed, Dominikánská ul. 2, 601 69 Brno.
Korespondenční adresa odboru je Brno, Měnínská 4. Malinovského náměstí se nachází
v samém centru Brna, snadno dostupné městskou hromadnou dopravou, integrovaným
dopravním systémem JmK, současně v blízkosti hlavního vlakového nádraží.
Organizační struktura městské části Brno-střed, seznam všech pracovníků odboru, včetně
telefonních kontaktů, je umístěn na webových stránkách www.brno-stred.cz. Hromadný
seznam pracovníků odboru s čísly jejich kanceláří je vyvěšen na chodbě oddělení v budově
Malinovského náměstí 4. V hale v přízemí budovy se nachází informační tabule poukazující na
umístění odboru v budově. Kanceláře všech pracovníků odboru jsou označeny vždy vedle
příslušných dveří kanceláře pracovníků informačním štítkem s označením pracoviště, jménem
a funkcí zaměstnance.
Pracovníci OSPOD mají správní obvod rozdělený podle ulic, což vyplývá z rozhodnutí vedoucí
OSZ č. 1/2009/OSZ. Přidělený seznam ulic je umístěn na dveřích kanceláří pracovníků.
Dalšími informačními kanály poskytujícími základní informace o sociálně-právní ochraně dětí
jsou kromě internetových stránek úřadu www.brno-stred.cz, webové stránky Magistrátu města
Brna – www.brno.cz a Ministerstva práce a sociálních věcí, jakožto příslušného ústředního
orgánu státní správy www.mpsv.cz.
SPOD je vykonávána pro všechny děti správního obvodu ve stejném rozsahu. OSPOD
vykonává v 1. stupni agendu sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně
závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001 Sb., kterou se vydává statut města Brna

– viz článek 56 statutu města Brna, s výjimkou některých činností, vykonávaných městem, jež
jsou specifikovány v článku 55 statutu města Brna, zejména zprostředkování náhradní rodinné
péče.
Činnost OSPOD je dále specifikována Organizačním řádem Úřadu městské části Brno-střed,
zajišťuje tedy účinné poskytování sociálně-právní ochrany zaměřené na děti, v potřebném
rozsahu na celém území městské části Brno-střed. Místní příslušnost úřadu vykonávající
sociálně-právní ochranu dětí se řídí místem trvalého pobytu dítěte v souladu s ust. § 61 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tedy podle trvalého bydliště dítěte je u toho
kterého úřadu vedena spisová dokumentace dítěte a současně prováděny úkony v souladu
s platnými právními předpisy.
OSPOD v městské části Brno-střed je oproti jiným brněnským městským částem odlišný v tom,
že do jeho místní příslušnosti spadají i dvě tzv. úřední adresy, Husova 5 a Dominikánská 2.
Právě z důvodu, že děti s trvalým bydlištěm na uvedených úředních adresách se fakticky zdržují
jinde, než na adrese trvalého pobytu, tedy i mimo území městské části Brno-střed, provádí
pracovníci sociální šetření i na adresách za hranicemi samotné městské části i za hranicemi obce
Brno. Taková šetření jsou prováděna osobně pracovníky městské části Brno-střed i na dožádání,
v rámci součinnosti jiných dotčených úřadů.
1b) Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo
může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje,
zejména děti (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je
zajištěn každý pracovní den mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna
nepřetržitá pracovní pohotovost.
Osobní výkon je zajištěn 28 pracovníky městské části Brno-střed každý pracovní den;
mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěn nepřetržitý osobní výkon sociálněprávní ochrany dětí formou pracovní pohotovosti, neboť potřeba urgentního zásahu pracovníků
OSPOD může nastat kdykoliv (k pracovní pohotovosti více viz níže pod názvem Pracovní
pohotovost).
Provozní doba úřadu.
Se svou žádostí se každý občan může obrátit osobně, písemně i elektronicky na adresu
podatelna.stred@brno.cz nebo telefonicky – kontakty na jednotlivé pracovníky jsou uvedeny
na adrese www.brno-stred.cz, odkaz odbory, odbor sociální a zdravotní. Stejně tak pracovníci
OSPOD mohou klienty kontaktovat přímo osobně, písemně, telefonicky či elektronicky.
OSPOD má pracovní dobu rozvrženu v jednotlivých dnech v týdnu na základě ustanovení
vnitřních předpisů úřadu (kolektivní smlouva). Jedná se o pružné rozvržení pracovní doby.
Základní (pevná) pracovní doba je stanovena:
Úřední hodiny:
pondělí a středa
Ostatní pracovní dny:
úterý a čtvrtek
pátek

8:00-17:00 hod.
8:00-14:00 hod.
8:00-13:00 hod.

Volitelná (pružná) pracovní doba je stanovena:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

6:00-8,00 – 17:00-18:00 hod.
6:00-8:00 – 14:00-18:00 hod.
6:00-8:00 – 13:00-17:00 hod.

Pracovníci si osobně zvou občany na důležitá pracovní jednání v určený den a hodinu, zpravidla
v úřední dny, mimo úřední dny výjimečně. Neodkladné žádosti, oznámení, podání a podněty
přijímá denně podatelna úřadu sídlící na ul. Měnínské 4 nebo Dominikánské 2 úřadu, popř.
příslušný pracovník nebo jeho zástupce. Ke konzultacím, příp. učiněným podáním je možno se
dostavit v úřední dny i bez předchozího ohlášení, proto pracovníci OSPOD pro jednání s klienty
nejvíce využívají pracovní dobu právě v úřední dny. Vyjma čerpání řádné dovolené odcházejí
v tyto dny pouze na nutné služební cesty (soudní jednání, neodkladná šetření, povinné návštěvy
ve vzdálených dětských domovech od Brna, pracovní jednání konaná mimo pracoviště).
V případě nepřítomnosti v úřední dny je pracovník vždy zastupován jiným příslušným
úředníkem, zástupy jsou vyznačeny na dveřích kanceláří pracovníků, telefonní kontakt je
přesměrován na zastupující nebo přítomné pracovníky. Z pracovníků OSPOD je vždy některý
přítomen na pracovišti (až na naprosté výjimky, kdy si pracovníci přesměrují hovory na vedoucí
OSZ). Pracovníci si při služebním odchodu přesměrují svoji pevnou telefonní linku na
některého z přítomných kolegů nebo na své služební telefony, popř. hovory z pevné linky
přesměrují na pracovníka jiného oddělení odboru, který je informována o délce a důvodu
nepřítomnosti pracovníků mimo budovu. Zastupitelnost pracovníků OSPOD je důležitá.
Pracovní pohotovost je součástí výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Pohotovostní služba je
na základě článku 55 odst. 1 písm.f statutu města Brna ostatním městským částem plánována,
vedena a koordinována Magistrátem města Brna, odborem sociální péče, oddělením sociálněprávní ochrany dětí. Pracovníci brněnských městských částí se v pohotovostech střídají vždy
v intervalu jednoho týdne. Tedy 1 pracovník slouží pracovní pohotovost pro celé město Brno,
dle předem ujednaného seznamu, který vždy na každé pololetí zpracovává a rozesílá dotčeným
subjektům zástupce Magistrátu města Brna.
Pro případ neodkladného úkonu je možné vyhledat pracovníka sloužícího pracovní pohotovost
prostřednictvím tísňové linky Policie České republiky (dále jen PČR) na telefonním čísle 158,
kam je pravidelně předáván aktuální seznam pracovníků sociálně-právní ochrany dětí
vykonávajících pohotovost.
Pracovník vykonává pohotovostní výjezd za účelem provedení neodkladného úkonu v zájmu
nezletilého dítěte (ohrožené dítě, výslech dítěte,…). Pohotovostní služba neslouží jako
asistence při předávání dítěte mezi rodiči, nejsou v této době řešeny problémy rodičů týkající
se např. budoucí výchovy dítěte apod.
Standard č. 2
Prostředí a podmínky
2a) Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci
s ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně.právní ochrany zajistí takové prostory
pro výkon sociálně.právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon
sociálně-právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených
poskytováním sociálně-právní ochrany.
Sociálně-právní ochrana dětí Úřadu městské části Brno-střed (dále jen OSPOD) sídlí na
Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno. Budova je umístěna v samém centru Brna, poblíž
hlavního vlakového nádraží, dostupná dopravou městské hromadné dopravy (nejblíže zastávky
tramvaje s názvem Malinovského nám.), dále integrovanou dopravou. Doprava automobilem
je možná s platnou výjimkou vjezdu, parkování v centru je zpoplatněno.
Budova je čtyřpodlažní. V přízemí budovy je umístěna orientační tabule poukazující na
přítomnost odboru.

OSPOD sídlí ve 2. patře budovy. Pracovníci mají svá zázemí v kancelářích, kanceláře sdílí
zpravidla dva pracovníci, výjimečně pouze jeden pracovník. Děti mají k dispozici hračky, psací
potřeby, omalovánky, papír na kreslení, knížky, stavebnice aj., na odboru je zřízena herna.
2b) Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon
sociálně-právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména dostatečný počet
automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů, a dalších prostředků záznamové
techniky pro práci v terénu.
Pracovníci jsou dobře vybaveni, disponují služebními mobilními telefony s možností
pořizování zvukového i obrazového záznamu, mohou používat služební fotoaparát,
videokameru, notebook, k dispozici mají služební automobil.
2c) Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci
s osobami z cílové slupiny, jímž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen klient),
zejména s ohledem na potřeby dětí.
Po materiální stránce jsou pracovníci pro práci s klienty přiměřeně vybaveni. V kancelářích
jsou dětem k dispozici hračky, hry, knihy, pastelky, aby se cítily uvolněně a příjemně. Pomůcky
usnadňují výkon sociálně-právní ochrany dětí a dobré navázání komunikace s celou rodinou.
Některé kanceláře jsou vybaveny hracími koutky pro děti. Výzdoba na chodbách je uzpůsobena
dětem. Zaměstnanec pracoviště OSPOD používá při práci s dětmi nejrůznější pomůcky a
disponuje odpovídající znalostí, jak s těmito pomůckami pracovat.
2d) Orgán sociálně-právní ochrany dětí má k dispozici potřebné hygienické zázemí a
osobní ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.
Orgán sociálně-právní ochrany má na oddělení k dispozici odpovídající hygienické zázemí, dle
počtu zaměstnanců. Pravidelný úklid je zajišťován úklidovými pracovníky, zaměstnanci úřadu.
Pracovníci mohou využívat preventivního očkování proti určeným druhům infekčních
onemocnění, zejména proti tuberkulóze a virové hepatitidě typu A a B. Na oddělení je umístěna
lékárnička, která je pravidelně doplňována odpovědným pracovníkem v souladu
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci jsou pravidelně proškolováni v bezpečnosti na
pracovišti, dodržují bezpečnostní předpisy a v případech, kdy je ohrožován život či zdraví
zaměstnanců, je kterýmkoliv z nich přivolána policie.
Standard č. 3
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
3a) Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup
či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění
těchto standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní
ochrany.
Sociálně-právní ochranu dětí (dále jen OSPOD) lze prezentovat jako pomáhající službu cílové
skupině, tedy dětem a rodině. Informace o činnosti, rozsahu a podmínkách poskytování
sociálně-právní ochrany dětí jsou pro klienty dostupné na webových stránkách úřadu

www.brno-stred.cz v odkazech „Odbor sociální a zdravotní“ nebo „Životní situace a
formuláře“ a jsou popsány v kritériu č. 1 standardu č.1.
Dále mohou občané s radnicí městské části Brno-střed komunikovat a nalézt informace o
OSPOD prostřednictvím:
- vedoucí odboru sociálního a zdravotního
- zástupce vedoucí odboru pro oblast sociálně-právní ochrany dětí
- pracovníků OSPOD Úřadu městské části Brno-střed
3b) Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách
poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto
informace jsou veřejně dostupné.
Dále prostřednictvím informačních letáků ve školách, zdravotnických zařízeních, na OSPOD
Úřadu městské části Brno-střed na Malinovského náměstí a v budově Úřadu městské části
Brno-střed Dominikánská ul. 2, v poradnách a dalších spolupracujících organizacích a
institucích.

Standard č. 4
Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí
4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen
počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců
zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany.
Sociálně-právní ochrana dětí (dále jen OSPOD) je v souladu s Organizačním řádem Úřadu
městské části Brno-střed řazena pod Odbor sociální a zdravotní (dále jen OSZ). Nadřízeným
všech pracovníků je vedoucí odboru. Zástupce vedoucí odboru pro oblast SPOD řídí, metodicky
vede a kontroluje pracovníky úseku SPOD a vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí.
Pracuje zde celkem 28 sociálních pracovníků pověřených výkonem sociálně- právní ochrany
dětí, z toho šest je specializovaných kurátorů pro děti a mládež (viz pracovní profil). Profily
jednotlivých zaměstnanců vykonávajících sociálně- právní ochranu jsou založeny v osobní
složce zaměstnance, která je uložena u vedoucí odboru.
Náhradní rodinnou péči a s ní i spojený výkon sociálně-právní ochrany dětí vykonává Magistrát
města Brna, Brno, Koliště 19.

Pracovní profil – sociální pracovník
-

vykonává činnosti stanovené zákonem o sociálně- právní ochraně dětí- zajišťuje výkon
sociálně- právní ochrany dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči
vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilých dětí na základě ustanovení soudem

-

-

-

provádí výchovnou a poradenskou činnost v rodinách žijících ve ztížených či
obtížných životních poměrech
posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, provádí okamžitá opatření k řešení
aktuálního stavu
ve spolupráci s dalšími orgány a institucemi vyhledává rodiny s nezaopatřenými dětmi
žijící v nepříznivých životních podmínkách, které nemohou překonat překážky bez
pomoci společnosti a pomáhá jim při překonávání problémů
rozhoduje v I. stupni správního řízení o výchovných opatřeních, neučiní-li tak soud
podává soudu podnět k zahájení řízení o výchovném opatření, sleduje průběh
nařízeného výchovného opatření, popř. podává návrh na zrušení výchovného opatření
aktivně působí na zlepšení výchovných podmínek v rodinách a sleduje další vývoj dětí
v průběhu i po skončení ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
podává soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, prodloužení ústavní výchovy nebo
jejich zrušení
sleduje péči o děti, které se nacházejí v péči jiných osob než rodičů
poskytuje pomoc dětem v naléhavých případech, podává soudu podnět na nařízení
předběžného opatření k okamžitému umístění dítěte do výchovy nahrazující výchovu
rodičů, účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí
vykonává poradenskou činnost rodičům, dětem, těhotným ženám při řešení jejich
životní situace a sociálních problémů
podílí se na řešení problematiky domácího násilí ve spolupráci s policií, dle přísl.
právních předpisů
vykonává pohotovost na úseku sociálně- právní ochrany dětí po skončení pracovní
doby, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna
podílí se na sociálně výchovných činnostech a prevenci negativních jevů
vykonává a plní přeměřené operativní úkoly nebo mimořádné činnosti podle pokynů
přímého nadřízeného
Pracovní profil - kurátor pro děti a mládež

-

vykonává všechny činnosti stanovené zákonem o sociálně právní ochraně dětí
zabývá se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného
charakteru (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus,
prostituce)
podává soudu návrh na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení ústavní nebo ochranné
výchovy, popřípadě na její zrušení
sleduje dodržování práv dítěte ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy
působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností
věnovanou trestné činnosti
upozorňuje školy na potřebu pomáhat dětem, které ukončily školní docházku, a to při
získávání možnosti pokračovat v další přípravě na povolání, zejména jde-li o děti
propuštěné z ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody
spolupracuje s úřady práce při zprostředkování vhodného zaměstnání pro tyto děti
pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich
chování

-

účastní se trestního řízení proti mladistvému a podává návrh soudu na upuštění a
propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení
na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o
osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu
navštěvuje děti, které jsou ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody a
projednává s nimi zejména možnost zaměstnání nebo budoucí přípravu na povolání
nebo zaměstnání po ukončení výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o
přestupcích; analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u mládeže, navrhuje
a podílí se na organizování a realizaci preventivních opatření
spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými
zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce a jinými organizacemi

4b) Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany.
Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je
zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve
správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je
nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob mladších 18 let věku), které jsou hlášeny
k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu
pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty.
Obec Brno je zařazena do kategorie vysoké míry náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany
dětí, od které se odvíjí i Ministerstvem práce a sociálních věcí doporučený počet pracovníků.
Úřad městské části Brno-střed je největší městskou částí:
-

nachází se zde nejvíce vyloučených lokalit, s tím spojená sociální práce se sociálně
slabými rodinami
zvýšený počet případů zneužívaných a týraných dětí
sociální práce v komerčních ubytovnách zaměřených na sociálně znevýhodněné
klienty
velké množství úkonů vázaných zákonnými lhůtami (dohledy, správní řízení)
návštěvy dětí v ústavní a ochranné výchově,
návštěvy dětí v péči jiných fyzických osob než rodičů, dohledy apod.
značné množství bezodkladných úkonů v naléhavých případech (2 porodnice
nacházející se na MČ Brno-střed, baby-box, oznámení apod.)
nezletilí cizinci nacházející se na území Jihomoravského kraje bez povolení k pobytu
(výkon opatrovníka, předběžná opatření)
soudní spory o navrácení dětí z ciziny nebo do ciziny (§ 62 odst. 1 zák. 359/1999 Sb. o
sociálně-právní ochraně dětí)
nejvíce jsou pracovníci OSPOD vytíženi evidenčními adresami Husova 5 a
Dominikánská 2, nezl. děti se skutečně nachází mimo území městské části i mimo Brno
a sociální práce je proto velmi obtížná a časově náročná. Tomu odpovídá i počet
pracovních míst– 28 sociálních pracovníků na OSPOD.

Na základě rozhodnutím vedoucí OSZ č. 1/2009 (k nahlédnutí u vedoucí odboru) jsou případy
týkající se agendy sociálně-právní ochrany dětí přidělovány jednotlivým sociálním
pracovníkům dle ulic spadajících do působnosti městské části Brno-střed. Názvy ulic jsou pro
orientaci umístěny na dveřích sociálních pracovníků a seřazeny abecedně.

4c) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem
písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím
vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro
oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládež a ochrany týraných a
zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena
výlučně výkonu sociálně-právní ochrany.
Každý sociální pracovník na OSPOD vykonává věcně příslušnou činnost sociálně-právní
ochrany dětí na základě splněných kvalifikačních předpokladů a dále v souladu se statutem
města Brna. Specializace jsou uplatněny v oblasti kurately pro děti a mládež a přímé sociální
práce s rodinou, tzv. terénní sociální práce.
Každý sociální pracovník obdrží k výkonu sociálně-právní ochrany dětí tato oprávnění:
- Pověření primátora města Brna jednat před soudy v řízeních občanskoprávních sporných i
nesporných pro oblast sociálně-právní ochrany dětí
- Služební průkaz pracovníka úřadu
- Vizitku pracovníka

Standard č. 5
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí-přijímání a zaškolování
5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační
předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních
službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany.
Každý zaměstnanec na pozici sociálního pracovníka v sociálně-právní ochraně dětí (dále jen
OSPOD) musí splňovat kvalifikační předpoklady v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění pozdějších předpisů, již při nástupu do zaměstnání, což je
jednou z podmínek pro přijetí na pozici sociálního pracovníka. Splněné kvalifikační
předpoklady se prokazují ověřeným diplomem. Součástí vysokoškolského diplomu musí být i
výpis státních zkoušek, součástí diplomu absolventa vyšší odborné školy musí být i vysvědčení
o absolutoriu. Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů jsou založeny na
oddělení personálním a mzdovém Úřadu městské části Brno-střed.
5b) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována Pravidla pro přijímání
nových zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně-právní ochrany.
Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených k výkonu sociálně-právní ochrany se
řídí organizační směrnicí Úřadu městské části Brno-střed č. 26/2007 o vzniku pracovního
poměru zaměstnanců – úředníků. Zaměstnanci OSPOD jsou současně úředníky v souladu se
zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, v platném znění pozdějších předpisů, kteří se podílí na výkonu správních činností.
Správní činnost je činnost zaměstnance, kterou se podílí na plnění úkolů statutárního města
Brna v samostatné nebo přenesené působnosti v oblasti veřejné správy podle zvláštních
předpisů. Jedná se především o činnosti, pro jejichž výkon je stanovena zkouška zvláštní
odborné způsobilosti a na něž se vztahuje povinnost úředníka prohlubovat si kvalifikaci druhy
vzdělání uvedenými v zákoně.

Zaměstnanci na pozici sociálního pracovníka jsou vyhledáváni ze stávajících zaměstnanců
zařazených na jiném úseku úřadu nebo vyhlášením výběrového řízení. Výčet požadavků pro
zájemce o pracovní pozici sociálního pracovníka na OSPOD předkládá a navrhuje oddělení
personálnímu a mzdovému vedoucí OSZ.
Výběrové řízení vyhlašuje tajemník Úřadu městské části Brno-střed (dále jen „úřadu“) tzv.
oznámením o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce úřadu, na internetových stránkách
městské části Brno-střed, a to nejméně 15 dnů před uzávěrkou přihlášek.
Uchazeče, který byl vybrán ve výběrovém řízení, uvědomí personální a mzdové oddělení.
Následně je s novým pracovníkem uzavřena pracovní smlouva, kterou podepisuje tajemník
úřadu a uchazeč.
5c) Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu
sociálně-právní ochrany a vykonávající sociálně-právní ochranu v právními předpisy
stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.
Každý pracovník disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany
dětí. Přihlašování ke zkoušce odborné způsobilosti v souladu s vyhláškou č. 512/2001 Sb. o
zvláštní odborné způsobilosti územních samosprávných celků, provádí na návrh vedoucí OSZ
personální a mzdové oddělení, které dále eviduje a provádí i jiné úkony spojené s povinným
vzděláváním úředníků, z tohoto důvodu taktéž spolupracuje s odborem sociálním a zdravotním.
Zvláštní odborná způsobilost se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky k ověření zvláštní
odborné způsobilosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí a také zvláštní odbornou
způsobilostí k výkonu správních činností, vše dle platných právních předpisů. Kvalifikační
předpoklady pro výkon povolání, stejně jako odborná způsobilost, jsou definovány zákonem.
Vedoucí OSZ pro plnění těchto zákonných povinností spolupracuje s personálním oddělením
a ověřuje, že všichni zaměstnanci OSPOD splňují kvalifikační předpoklady.
5d) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována Pravidla pro zaškolování
nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí.
Zaškolování je řízený proces seznamování zaměstnance s organizací, aby se efektivně
adaptoval na prostředí, pracovní kolektiv a pracovní požadavky nutné pro řádný výkon profese.
Cílem zaškolování je mimo jiné ověřit, zda byl výběr zaměstnance správný a zda je nový
zaměstnanec schopen dostát nárokům pracovní pozice. První den nástupu na pracoviště je nový
zaměstnanec uveden vedoucí OSZ na své pracovní místo, představen ostatním kolegům odboru
sociálního a zdravotního. Noví zaměstnanci prochází adaptačním procesem, v souladu
s adaptační příručkou (Příručka pro zaměstnance). Adaptační proces vede specializovaný
pracovník, referent pro vzdělávání, na jehož činnost dále navazují mentoři. Vedoucí OSZ
nového pracovníka seznámí s organizační strukturou a vnitřními předpisy úřadu a odboru a
zodpoví jeho případné dotazy.
Zaškolení v pozici pracovníka OSPOD
Zástupce vedoucí odboru pro oblast SPOD nejprve přidělí agendu v souladu s rozhodnutím
vedoucí OSZ č. 1/2009. Nový pracovník je předán mentorovi k zapracování v agendě sociálněprávní ochrany dětí po určitou potřebnou dobu, nejdéle však 3 měsíce, kdy sdílí společně
kancelář, mentor nového pracovníka zapracovává a současně dohlíží nad jeho úkony. Mentor
vede zaškolování v období 3 měsíční zkušební doby tak, aby nový pracovník co nejrychleji
zvládl podstatu výkonu sociálně-právní ochrany a byl tak co nejlépe připraven k samostatné
práci v oblasti písemného projevu, komunikace, ale i v úvaze nad postupy při řešení
jednotlivých případů. Nový pracovník pod dohledem mentora aplikuje znalosti do výkonu

sociálně-právní ochrany a rozvíjí praktické zkušenosti (komunikace s lidmi, provádění šetření,
vedení jednání, účast na soudních jednání a u jiných institucí, vyhotovování písemných výstupů
z činnosti, řešení obtížných případů, zvládání stresu). V průběhu prvních třech měsíců se tak
nový pracovník naučí samostatně provádět šetření, zvládat svoji úlohu u soudních jednání,
vyhotovovat písemné záznamy z vlastní činnosti, vést jednání s klienty, osvojovat si práci se
spolupracujícími organizacemi. Po skončení tříměsíčního zaškolování je nový pracovník
převeden do své kmenové kanceláře. Všichni kolegové jsou mu nápomocni (podpora zdravého
pracovního kolektivu, realizace týmové práce), stále trvá nad jeho prací zvýšená kontrola.
Proces zaškolování končí ústním sdělením vedoucího pracovníka vedoucímu odboru o tom, zda
se nový pracovník osvědčil či nikoliv.
5e) Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým
osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní
ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo
dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení.
Rozhodnutí o vykonávání stáží na pracovišti je v kompetenci zástupce vedoucí odboru pro
oblast SPOD.
OSPOD ÚMČ Brno-střed umožňuje studentům stát se stážisty na pracovišti.
Se školami, popř. se studenty je vždy předem dohodnutý počet stážistů a typ smluvního vztahu.
Tradičně umožňujeme vykonávat praxi studentům z těchto škol:
- Vyšší odborná škola sociálně-právní (ul. Pionýrská a Opletalova v Brně)
- Fakulta sociálních studií MU Brno
Orgán sociálně-právní ochrany dětí si sám určuje počty studentů. Stážistům je sdělen rozsah
činností a kompetencí, které mohou vykonávat, nejčastěji se jedná o tyto činnosti: sociální
šetření, účast u soudních jednání, přímý kontakt s klientem, účast u jednání s klientem (vždy se
souhlasem klienta), součinnost se spolupracujícími organizacemi.
Pravidla pro realizaci studentských praxí jsou upravena samostatným vnitřním předpisem.

Standard č. 6
Profesní rozvoj zaměstnanců
6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálněprávní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí na výkonu
sociálně-právní ochrany. Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany je
hodnocen svým přímým nadřízeným pravidelně jednou ročně. Hodnocení je zaměřeno
zejména na stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeb další odborné
kvalifikace.
Zástupce vedoucí odboru pro oblast SPOD hodnotí podřízené pracovníky dle stanovených
pravidel:
1) pravidelně 1x za rok, během měsíce prosince každého kalendářního roku

2) pravidelně před vypršením zkušební doby od přijetí nového zaměstnance
3) vždy u daného případu, o kterém se vedoucí zaměstnanec dozví od klienta negativní
informace k výkonu sociální práce
4) v průběhu pravidelných porad (nejedná se o individuální hodnocení)
5) průběžně, např. při podpisu dokumentů
6) vždy, pokud o to sám zaměstnanec požádá
7) v rámci stížnosti, námitky podjatosti, z vlastních poznatků, z vlastní iniciativy
6b) Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracovány individuální plány dalšího
vzdělávání jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany
k výkonu sociálně-právní ochrany.
OSPOD má na každého zaměstnance SPOD písemně zpracovány plány vzdělávání úředníka
dle § 17 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních a samosprávných celků a o změně
některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů, které zpracovává odd. personální a
mzdové a předává vedoucí OSZ. Na základě těchto plánů rozpracovává vedoucí OSZ plány
vzdělávání jednotlivým pracovníkům na období 3 let včetně jejich pravidelného
vyhodnocování.
6c) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců
zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany
v rozsahu minimálně 6 pracovních dnů za kalendářní rok, a to formou účasti
zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní
ochrany ve vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu
sociálně-právní vychází z individuálních plánů dalšího vzdělávání a je zaměřeno na
rozšíření odborné kvalifikace.
Zaměstnanci SPOD plní v souladu s ust. § 20 odst. 4 zákona č. 212/2002 Sb., o úřednících
územních a samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění pozdějších
předpisů, průběžné vzdělávání na vzdělávacích kurzech akreditovaných Ministerstvem práce a
sociálních věcí, které jsou plánovány vedoucí OSZ v rozsahu 6 pracovních dnů za kalendářní
rok a jsou zaměřeny na rozšíření odborné kvalifikace. Zaměstnanci se na tvorbě svého plánu
vzdělávání sami podílejí, jeho obsah znají a naplňují.
6d) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pro zaměstnance zařazené v orgánech
sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní, kteří vykonávají přímou péči
s klienty, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka.
OSPOD ÚMČ Brno-střed zajišťuje pro zaměstnance zařazené k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí podporu nezávislého odborníka – supervizora, cit.: „Supervizor má být
průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a
reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Cílem
supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence
profesního vyhoření“.

Standard č.7
Prevence
7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti.
Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém
správním obvodu
Prevence je soubor opatření, která předcházejí nežádoucímu jevu. Nežádoucím jevem v rámci
SPOD může být výchovný problém, drogová závislost, trestná činnost, konflikty s vrstevníky,
zdravotní problémy apod.
Jedná se o děti uvedené v § 6 zák. č. 359/1999 Sb., zejména:
- děti, jejichž rodiče z nějakého důvodu nemohou plně vykonávat rodičovskou
odpovědnost
- děti, které vedou zahálčivý a nemravný život
- děti, na kterých byl spáchán trestný čin
- dle § 7 zák. č. 359/1999 Sb. je každý oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich
rodiče a dále každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití
práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit
povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nebo na další skutečnosti ohrožující
nezl. děti
- dle § 8 zák. č. 359/1999 Sb. má dítě právo požádat OSPOD, zařízení sociálně-právní
ochrany, školy, poskytovatele zdravotních služeb a další subjekty o pomoc při ochraně
svého života a dalších svých práv. Tyto orgány jsou povinny poskytnout dítěti
odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomi rodičů.
- v rámci své činnosti OSPOD vyhledává ohrožené děti
- OSPOD navštěvuje lokality, kde je pravděpodobnější možný výskyt ohrožených dětí
- děti a celé jejich rodiny (včetně sourozenců), u kterých se v minulosti vyskytlo byť jen
podezření z týrání nebo závažného zanedbávání péče jsou OSPOD sledovány
v důvodných případech až do dovršení zletilosti.
- složitější případy, kde je podezření nebo bylo prokázáno ohrožení dítěte, projednává
OSPOD v komisi SPOD MMB, pracovníci se zúčastňují konzultačních dnů, které
pořádá MMB v rámci SPOD
- OSPOD provádí vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny hned v okamžiku, kdy je
dítě vzato do evidence OSPOD a na základě toho u indikovaných případů zpracovává
individuální plán ochrany dítěte
- OSPOD se ve své činnosti zabývá zajišťováním smysluplného naplňování volného času
dětí, zejména těch z ohrožených rodin, zprostředkovává jejich účast na letních táborech
- OSPOD v rámci preventivní činnosti poskytuje poradenství nezletilým i jejich rodinám
a dalším osobám fyzickým i právnickým, které s dětmi a jejich rodinami nějakým
způsobem pracují
- OSPOD v rámci intervize vyhodnocuje rizikové jevy, které se objevují v rámci jeho
působnosti.
- OSPOD se zabývá všemi podněty z okolí, včetně anonymních, které mohou být ve
formě písemné či ústní.
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,

stáním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotnických služeb, případně dalšími fyzickými
osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péčí 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.
-

-

-

-

-

OSPOD pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a
jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte,
dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, zdravotnických zařízení,
organizací činných v sociální oblasti, orgánů policie, státních zástupců a dalších
odborníků z praxe
OSPOD koordinuje a provádí preventivní aktivity ve svém správním obvodu – kontroly
restaurací, barů, heren a dalších rizikových prostředí, kde mj. zjišťuje, zda je zamezeno
přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich výchovy a vývoje ohrožující
Součinnost s PMS v rámci řešení trestné činnosti mladistvých
Pracovníci OSPOD se podílí na činnosti Týmu pro mládež, což je uskupení odborníků,
kteří společně hledají řešení kriminality dětí a mládeže vyskytující se v daném obvodu
Konkrétní spolupráce s PČR v rámci prevence: PČR informuje OSPOD o všech
případech, kdy se v rámci své činnosti setkává s nezl. dítětem, za součinnosti OSPOD
provádí PČR kontroly rizikových lokalit, kde by se mohly nacházet a být ohroženy nezl.
děti. V tomto směru spolupracuje OSPOD i s Městskou policií.
Konkrétní spolupráce škol v rámci prevence: Školy a učiliště jsou povinny hlásit
zvýšenou omluvenou a i neomluvenou absenci u žáků, u kterých je podezření, že jde o
záškoláctví, byť i skryté, dále oznamují jakékoliv důležité informace, které jsou pro
práci OSPOD důležité. Pracovníci OSPOD se zúčastňují výchovných komisí a dalších
setkání s pedagogy a výchovnými poradci
OSPOD spolupracuje s neziskovým sektorem, zejména při pomoci s doučováním dětí,
jejich zapojením do volnočasových aktivit a vzdělávacích programů. Podporujeme
navázání vztahu mezi ohroženými rodina mi a nestátními organizacemi, jejichž
pracovníci mohou včasně intervenovat ještě před vznikem závažnějších problémů.
Spolupráce OSPOD se středisky výchovné péče, krizovými centry a dalšími podobnými
zařízeními v rámci primární a sekundární prevence patologických jevů

Standard č. 8
Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu
8a) Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a
jeho evidenci.
Pracovník OSPOD je povinen přijímat veškerá, i anonymní, oznámení od třetích osob –
fyzických i právnických, rodičů i od dítěte samotného a věnovat jim náležitou pozornost. Každé
oznámení musí být pracovníkem řádně a bez zbytečných průtahů zaznamenáno. Jedná- li se o
oznámení telefonické, je pracovník, který toto oznámení přijal, povinen zaznamenat ho
písemně, čitelně a přehledně, vč. uvedení času přijetí oznámení, svého podpisu a způsobu
dalšího postupu (např. předání jinému, příslušnému pracovníkovi k vyřízení apod.).
Odkaz na § 7 zákona o SPOD:
Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo
zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že rodiče nemohou plnit

povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnosti uvedené v § 6 písm. b) až
h), tj. zejména děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato
osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; děti, které vedou zahálčivý
nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i
když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy
závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let,
spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky
nebo jinak ohrožují občanské soužití; které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných
fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte; na kterých byl spáchán
trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění,
nebo je podezření ze spáchání takového činu; děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo
jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících
nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců; které
jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; které jsou žadateli o udělení mezinárodní
ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České
republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu;
§ 8 zákona o SPOD:
Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany o pomoc při ochraně svého života a
dalších svých práv; tyto orgány, jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má
právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.
Pracovník OSPOD je povinen klientům sdělit důvody pro evidenci případu, vždy však
zachovává mlčenlivost o osobě, která upozornila OSPOD na skutečnosti, pro které byl případ
zaevidován.
Pracoviště OSPOD se při evidenci případů řídí směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne
19.09.2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené
orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové
dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče. Při přijetí oznámení postupují všichni
zaměstnanci jednotně, dle pravidel, která přijetí oznámení určují a s ohledem na způsob přijetí
podnětu (e-maily jsou po předchozím vyhodnocení závažnosti jejich obsahu elektronicky
předávány na podatelnu k přidělení jednacího čísla a následnému přidělení koordinátorovi,
oznámení přijatá poštou přiděluje vedoucí odboru, příp. zástupce, telefonická oznámení viz
výše, obdobně podněty z depistážní činnosti).
Posouzení naléhavosti případu:
Naléhavou je situace tehdy, je-li nutno řešit ji bezodkladně v daný okamžik. V sociálně-právní
ochraně dětí je základním a nejdůležitějším kritériem při posuzování naléhavosti případů míra
ohrožení života dítěte, jeho bezpečí a zdravého vývoje.
8b) Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na jeho
naléhavost.
Posouzení naléhavosti případu slouží k určení aktuální míry ohrožení dítěte, za účelem
stanovení rychlosti, razance a intenzity okamžité sociální intervence. Jedná se o prvotní úkony
pracovníků OSPOD. Tato fáze není sociální diagnostikou v pravém smyslu slova a nelze ji
zaměňovat s komplexním hodnocením dítěte, rodiny a širšího sociálního prostředí.

Z hlediska naléhavosti musí být každý případ důkladně, odborně a objektivně vyhodnocen hned
v okamžiku, kdy OSPOD přijme oznámení. Odpovědnost za vyhodnocení situace má
koordinátor případu ( pracovník OSPOD, kterému je případ přidělen). Koordinátor případu
hodnotí nejen samotné informace, ale i jejich hodnověrnost a závažnost dle způsobu oznámení
a osoby oznamovatele. Při ověřování závažnosti a hodnověrnosti těchto informací je potřeba
vždy směřovat k tomu, zda popisované události přímo akutně ohrožují dítě a měly by vést
k bezprostřednímu zásahu ve prospěch dítěte.
Výstupem prvotního posouzení je určení míry ohrožení dítěte vysoké, střední, nízké, minimální,
žádné. Na prvotní posouzení nelze pohlížet jako na „výslednou diagnózu“. Prvotní vyhodnocení
slouží jako vodítko pro stanovení způsobu okamžité reakce, posloupnosti jednotlivých kroků,
časového harmonogramu realizace řešení a způsobů rozhodování a zapojování dalších subjektů.
8c) Každý případ je přidělen konkrétnímu koordinátorovi případu. Koordinátor řídí průběh
výkonu sociálně-právní ochrany u daného případu.

Koordinátorem případu se stává pracovník OSPOD určený dle pravidel pracoviště, viz standard
č. 1, popřípadě jeho zástupce. Vedoucí pracovníci OSZ mají právo konkrétní případ přidělit
v souladu s rozhodnutím vedoucí OSZ č.1/2009/OSZ jinému pracovníkovi, a to zejména
s ohledem na problematiku případu, rovnoměrné zatížení jednotlivých pracovníků OSPOD,
možnou podjatost pracovníka či na základě jiného relevantního důvodu. Každý klient je
informován o osobě koordinátora, tato skutečnost je rovněž zaznamenána ve spisové
dokumentaci, stejně tak jakákoliv změna v tomto směru. Klient je vždy o případné změně
koordinátora informován. Koordinátor případu řídí a zodpovídá za průběh poskytování
sociálně-právní ochrany dětí. Systematicky vede případovou práci s klientem. Jejím
minimálním cílem je zastavit sociální propad klienta a maximálním cílem trvalé zlepšení jeho
životní situace.
8d) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní
ochrany pracuje s maximálně 80 rodinami, v případě kurátora pro děti a mládež se 40 rodinami.
V případě práce s osobami pečujícími a osobami v evidenci pracuje maximálně se 40 rodinami.

Pracoviště OSPOD dbá důsledně na to, aby jednotliví pracovníci nebyli přetěžováni množstvím
případů, aby byl zajištěn řádný a kvalitní výkon sociálně- právní ochrany a v konečném
důsledku tak nedocházelo k poškozování samotných klientů. Za objem práce, resp. množství
rodin, s nimiž každý jednotlivý pracovník pracuje, odpovídá vedoucí oddělení.
Standard č.9
Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9a) Využívat všech metod sociální práce při výkonu SPOD
Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálněprávní ochrany, zejména
respektuje individuální přístup ke všem klientům,
vychází z individuálních potřeb každého klienta,
podporuje samostatnost klientů,
uplatňuje individuální přístup k potřebám každého klienta,
motivuje k péči o děti,
posiluje sociální začleňování klientů,
důsledně dodržuje lidská práva a základní svobody,

-

podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím,
informuje klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany.

Koordinátor využívá všech dostupných metod sociální práce, a to po individuálním zhodnocení
každého případu. Koordinuje služby poskytované klientům s tím, že do všech fází tohoto
procesu je aktivně zapojen sám klient. Je-li klientem rodina, jsou do spolupráce zapojeny i děti,
a to samozřejmě v závislosti na jejich věku, rozumové úrovni, způsobilosti a komunikačních
možnostech.
Zaměstnanci znají základní principy výkonu sociálně právní ochrany, a v praxi je důsledně
uplatňují. V tomto směru se řídí Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte,
příslušnými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zaměstnanec se řídí základními principy zakotvenými v Etickém kodexu sociálního pracovníka
a v Etickém kodexu úředníka.
9b) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami se
specifickými potřebami, nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami a
právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.
Pracovníci využívají při sociální práci s klienty se specifickými potřebami tlumočnické služby
pro skupiny klientů se ztíženou schopností komunikace (tlumočnické služby, znaková řeč).
Evidence tlumočníků je k nalezení na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_
select_5
Pracovníci OSPOD mají k dispozici aktuální Adresář organizací působících v sociální oblasti
ve městě Brna, který vydal Magistrát města Brna.
9c) Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v okamžiku
zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní vyhodnocování potřeb
dítěte a situace rodiny (dále jen „vyhodnocování“), zaměřené na skutečnost, zda se jedná
o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a) zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo
dítě zařazené do evidence dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá,
že se jedná o dítě vymezené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany
podrobné vyhodnocování.
Pracovníci OSPOD se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí ust. § 1 Vyhlášky 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o
sociálně-právní ochraně dětí a metodiky MPSV. Odpovědný pracovník přistupuje k základnímu
vyhodnocení v okamžiku přijetí oznámení případu. Určí, zda se jedná o případ spadající do
situací uvedených v ust. § 6 zákona č. 359/1999 Sb., tedy zda je zapotřebí přistoupit
k podrobnému vyhodnocení situace dítěte. Tuto skutečnost uvede do spisové dokumentace.
Případně provede podrobné vyhodnocení, za pomoci formuláře uvedeného v příloze.
Při vypracování vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny se pracovníci OSPOD řídí
základními principy:








vyhodnocení je zaměřeno na nejlepší prospěch dítěte
zahrnuje dítě, rodiče i širší rodinu
odvíjí se od stadia vývoje daného dítěte
bere v úvahu kulturní, náboženské a etnické zázemí dítěte
zaměřuje se na silné stránky rodiny a objasňuje stávající potíže
spolupracuje s úřady, neziskovými organizacemi, zdravotníky, školami, policií apod.

Základní vyhodnocení se provádí v případě sourozenců pro všechny děti současně. Podrobné
vyhodnocování se provádí u každého dítěte samostatně. Výstupem podrobného vyhodnocení
je individuální plán ochrany dítěte (viz. standard 9d). V průběhu práce s rodinou může být
základní i podrobné vyhodnocení aktualizováno a doplněno, dle situace rodiny a zvážení
odpovědného pracovníka. Pracovník nadále v průběhu práce s rodinou zjišťuje a přehodnocuje,
zda lze i nadále považovat dítě za ohrožené ve smyslu § 6 zákona o SPOD.
9d) Orgán sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
zpracovává v případě, kdy provedl podrobné vyhodnocování se závěrem, že se jedná o
dítě vymezené v § 6 zákona, individuální plán ochrany dítěte, podle potřeby jej
přehodnocuje a následně jej uzavírá.
OSPOD se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně
dětí (§ 10). Zpracování individuálního plánu se dále řídí ust. § 2 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o
provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Ve spise všech dětí,
v jejichž případě bylo provedeno podrobné vyhodnocení situace (viz. standard 9c), je
vypracován individuální plán ochrany dítěte (IPOD). Pracovníci OSPOD používají jednotný
formulář, IPOD vypracuje koordinátor případu. Stanovené cíle, odpovídající potřebám dítěte a
jeho rodiny, vyplývají z podrobného vyhodnocení. V průběhu práce s rodinou je IPOD
aktualizován a doplněn dle situace v rodině a zvážení odpovědného pracovníka. IPOD může
být po splnění všech cílů uzavřen. Důvody k uzavření jsou vždy ve spise podrobně uvedeny.

Standard č. 10
Kontrola případu
10a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů
Kontrola případů SPOD probíhá dvojím způsobem.
1. Kontrolu provádí nadřízený orgán
2. Kontrolu provádí zástupce vedoucí odboru pro oblast SPOD
Ad 1) Kontrolu výkonu sociálně právní ochrany provádí pravidelně nadřízený orgán, a to
pracovníci Magistrátu města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno. Kontrola
probíhá cca 1x za dva roky a prověřuje celkovou úroveň výkonu státní správy na úseku sociálně
právní ochrany. Výstupem z této kontroly je písemný protokol.
Ad 2) Kontrolu provádí zástupce vedoucí odboru pro oblast SPOD, který je odpovědný za chod
celého úseku i za řádný výkon sociálně právní ochrany na území MČ Brno-střed, a to podle
předem stanovených kritérií.

Kontrola pravidelná:
- Vzhledem k prostředí na sociálním odboru je průběžná kontrola případů zajišťována
denním kontaktem vedoucího pracovníka s pracovníky SPOD, a to zejména vhodným
podílením se na řešení problematických případů. Vedoucí odboru a jeho zástupce
rovněž podepisuje a tím průběžně formálně kontroluje listinné výstupy a má k dispozici
spisovou dokumentaci případu; za věcnou správnost, zvolený postup sociální práce
apod. odpovídá koordinátor případu.
- Pravidelná kontrola je zaměřena na vedení spisové dokumentace v souladu s platnou
legislativou a kontrolu prováděné sociální práce (jednání s klienty, práce v terénu,
kontrola IPOD atd.).
Kontrola mimořádná:
Provádí se nepravidelně, a to na základě :





stížnosti klienta
žádosti pracovníka samotného (podpůrná )
žádosti vedoucího (zejména v komplikovaných případech )
žádosti nadřízeného orgánu
Výstup a z kontroly:






S výsledky kontrol jsou zaměstnanci OSPOD seznamováni na pracovních poradách, a
to nejen pro případné vyvarování ze stejných chybných postupů, ale při kladném
výsledku jde o způsob předávání dobré praxe.
Výsledek kontroly vedoucí analyzuje a vyhodnocuje. Při zjištění nedostatků stanovuje
opatření vedoucí k jejich odstranění a určuje lhůtu, ve které dojde k nápravě.
Cílem kontroly je, aby vedoucí měl přehled o tom, jak probíhá výkon SPOD na
pracovišti, a aby SPOD byla vykonávána v zájmu nezletilých dětí.
Standard č. 11
Rizikové a nouzové situace

11a) Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní
ochrany připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně
seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní
ochrany včetně postupů při jejich řešení.
S příslušnými předpisy jsou pracovníci OSPOD Úřadu městské části Brno-střed prokazatelně
seznámeni a pravidelně proškolováni.
Rizikové situace: (ohrožen sociální pracovník)
Ohrožení na pracovišti:
- agresívní klient
- klient pod vlivem návykových látek
- klient s infekční chorobou
- poškození majetku agresivním chováním klienta

Opatření:
- interní normy bezpečnosti práce úřadu
- pravidelná školení zaměstnanců o BOZP
- přizpůsobení pracoviště (eliminace rizikových prvků)
- dostupnost kontaktů na přivolání pomoci
- možnost asistence MP a PČR
- školení v řešení nouzových a krizových situací
- ochranné pomůcky
- práce ve dvojici
- zvýšená hygiena
- očkování
- nastalé rizikové a nouzové situace jsou pravidelně vyhodnocovány a jsou adekvátní
opatření k jejich minimalizaci
- možnost řešení etických problémů v této oblasti v rámci intervize
Ohrožení v terénu:
- agresivní klient
- napadení zvířetem
- klient pod vlivem návykových látek
- invektivní choroby
- paraziti
- špatná dostupnost
- špatný stav nemovitosti
Opatření:
- školení v řešení nouzových a krizových situací
- dostupnost kontaktů na přivolání pomoci
- informovanost o pohybu soc. pracovníka (docházková kniha)
- dostupnost prostřednictvím mobilního telefonu
- práce ve dvojici
- ochranné pomůcky, zvýšená hygiena
- možnost asistence MP a PČR
Rizikové situace: (ohrožení klienta)
- zdravotní problém
Opatření:
- poskytnutí první pomoci
- přivolání rychlé záchranné služby
- vzdělávací kurz zaměřený na poskytování první pomoci
Nouzové situace:
V době nepřítomnosti pracovníka/pracovníků má pracoviště zpracováno příkaz č. 1/2013 o
postupu při předávání spisové dokumentace, ve kterém je řešena mimo jiné nepřítomnost
pracovníka, a to plánovaná nepřítomnost pracovníka (řádná dovolená, pracovní neschopnost),
v ostatních případech (při pracovní neschopnosti, pracovní překážce na straně zaměstnance),
při běžné pracovní nepřítomnosti pracovníka (školení, změna pracovní doby, soudní jednání,
pracovní cesta apod.), při ukončení pracovního poměru.

I když úsek SPOD disponuje 28 pracovníky a takový počet je v institutu zastupitelnosti jistou
výhodou, musí být pracovníci vždy připraveni na nepřítomnost svých kolegů. Větší počet
referentů vypovídá i o větším množství naléhavých případů a v nepřítomnosti pracovníků jejich
větší kumulaci.
Řešení:
- Pracovníci projevují ochotu, vůli pomoci a uvědomují si důležitost týmové práce, dbají
pokynů vedoucích pracovníků, popř. pověřeného pracovníka zajistit řádně vzniklou
situaci
- Pracovníci nejprve řeší neodkladné případy (ohrožené děti), pracovníci jsou o takových
případech informováni
- Omezí účast u soudních jednání na ta nejdůležitější
- Omezí šetření jen na ta neodkladná
- Pokud lze, komunikují s nepřítomnými služebními mobily, dotazují se na neodkladné
případy, ověřují důležitost případů
- Schůzka s klientem, která snese odkladu, bude zrušena a bude dohodnutý nový termín
Stejná řešení platí i v případě, že není omezen počet pracovníků, ale vyvstala kumulace
naléhavých případů.
V případě výpadu elektrického proudu tvoří pracovníci dokumenty (úřední záznamy, protokoly
a jiné informace) ručně. V případě nedostatku denního světla jsou klienti s omluvou
obeznámeni o odložení jednání na pozdější termín.
Pokud takové situace nastanou, vedoucí odboru, jeho zástupce nebo i jiný z přítomných
pracovníků v nouzové situaci vyhodnotí praktické postupy.

Standard č. 12
Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
12a) Orgán sociálně-právní ochrany uplatňuje systém zpracování, vedení, evidence a
archivace dokumentace, včetně vedení elektronické dokumentace v informačním systému
sociálně-právní ochrany dětí o klientech a dalších osobách.
Sociálně-právní ochrana dětí Úřadu městské části Brno-střed (dále jen OSPOD), ul.
Malinovského nám. 4, 601 92 Brno, se v záležitosti týkající se vedení dokumentace řídí níže
zmíněnými zdroji, které obsahují informace o zakládání, vedení, skartaci a archivaci spisové
dokumentace:
- Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ze dne 12.12.2013 – směrnice
ministerstva práce a sociálních věcí, č.j. 2013/26780-21, ze dne 19.09.2013, o stanovení
rozsahu evidence dětí a o obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány
sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové
dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče.

- Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(§54 - §55)
- Příkaz 1/2013, vedoucího odboru sociálního a zdravotního – postup při předávání
spisové dokumentace
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
- Spisový řád ÚMČ Brna, Brno-střed
Spisová dokumentace je vedena v listinné i elektronické podobě. Řídí se dle místa trvalého
bydliště spadající do působnosti městské části Brna-střed. Mezi pracovníky jsou spisy
rozdělovány dle ulic, případně počátečních písmen nezl. dítěte. Spisovou dokumentaci má
každý pověřený pracovník uloženou ve své kanceláři v uzamykatelných skříních.
Vyřazení spisové dokumentace a následná skartace se řídí dle věstníku vlády, dle zákona č.
499/2004 Sb., a dle aktuálního spisového řádu ÚMČ Brna, Brno-střed. Vyřazená spisová
dokumentace je uložena v registratuře na adrese Brno, Měnínská 4, následně ve spisovně úřadu
při MMB, Koliště 29 a poté je v režii Archivu města Brna (Kuřim, Křížkovského 294; BrnoČernovice, Přední 2; Brno-střed, Dominikánské nám. 1).
12b) Záznamy orgánu sociálně-právní ochrany jsou vedeny takovým způsobem, aby byly
srozumitelné pro klienta.
Záznamy OSPOD jsou vedeny tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro klienta. Při nahlížení
do spisové dokumentace je v případě potřeby příslušný pracovník oprávněné osobě nápomocen
porozumět obsahu jednotlivých dokumentů.
Standard č. 13
Vyřizování a podávání stížností
13a) Orgán sociálně-právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a
evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty
Úřad městské části Brno-střed, sociálně-právní ochrana dětí eviduje stížnosti v aplikaci e-spis
a řídí se zavedenými postupy úřadu. Při vyřizování stížností, které se týkají postupu správního
orgánu při zajišťování sociálně-právní ochrany dětí nebo nevhodného chování úředních osob,
které jsou pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, platí ustanovení. § 175 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění pozdějších předpisů. Stížnost lze podat písemně,
ústně, elektronicky nebo telefonicky u toho správního orgánu, který vede řízení. Stížnost musí
být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu
vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn.
13b) Orgán sociálně-právní ochrany informuje klienty a další osoby o možnosti podat
stížnost, a to způsobem srozumitelným klientům a dalším osobám.
Písemnou stížnost lze podat prostřednictvím podatelny nebo elektronicky na adresu
podatelna.stred@brno.cz Stížnost je řádně zaevidována, vyřízena vedoucím odboru
sociálního a zdravotního, klient je o vyřízení stížnosti písemně vyrozuměn.

Ústní stížnost může klient nebo jiná osoba uplatnit prostřednictvím pracovníka OSPOD přímo
u jednání. Takovou stížnost lze vyřídit ústně na místě.
Telefonicky při splnění povinnosti, že podání musí být doplněno písemně nebo ústně do
protokolu ve lhůtě nejpozději do 5 dnů.
Klient nebo jiná osoba se může obrátit se svými podněty i na jiné orgány:
Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19, 601 67 Brno,
Veřejný ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.
Z každé stížnosti plyne poučení pro další pracovníky OSPOD. Výtky, námitky či jiné
připomínky jsou konzultovány na poradách oddělení, aby bylo dalším předcházeno.
Standard č. 14
Návaznost výkonu sociálně právní ochrany dětí na další subjekty
14a) Orgán sociálně právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby
jiných fyzických i právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory
stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte. Klienti orgánu sociálně-právní
ochrany využívají služeb jiných subjektů zejména jako služeb, které vhodně doplňují
podporu poskytovanou pracovištěm OSPOD, jehož role je v první řadě koordinační.
Koordinátorem případu je sociální pracovník OSPOD dle stanoveného rozdělení obvodů (viz.
standard č. 4 a rozhodnutí vedoucí OSZ č. 1/2009). Ten dle konkrétního případu poskytne
klientovi mj. sociální poradenství, popř. ho nasměruje na další spolupracující instituce, které
mohou dále v rámci svých kompetencí s rodinou na řešení situace kooperovat. Úkolem
koordinátora je v rámci spolupráce s rodinou sladit působení všech zainteresovaných subjektů
a organizací zapojených do pomoci a podpory tak, aby se zvýšila kvalita života jednotlivých
členů rodiny a tím i rodiny jako celku. Pracovník má přehled o činnostech dostupných
organizací, které klientům nabízí, o jejich kapacitách a o podmínkách, za nichž je možné služby
využít. Může klientům nabídnout kontakty na konkrétní zaměstnance těchto organizací nebo
jim kontakt s nimi zprostředkovat, případně při navázání kontaktu poskytnout doprovod.
Klienty také k využití vhodných služeb náležitě motivuje. Služby doporučuje v potřebném
rozsahu.
OSPOD podniká kroky k tomu, aby na území jeho správního obvodu bylo dostatečné množství
služeb vhodných pro jeho klienty. Přitom spolupracuje s komisí pro SPOD, jejímž úkolem je
mj. právě koordinace výkonu SPOD v území správního obvodu.
Spolupracující subjekty můžeme dle oblasti sociálních problémů, na které se specializují, dělit
na:
- specializované na domácí násilí: základní poradenství podává sociální pracovník
OSPOD, dále pak zajišťuje návaznost na organizace se specializací na tuto problematiku
(např. skupina pro domácí násilí - PČR, Magdalénium - pobytové zařízení pro matky
s dětmi - oběti domácího násilí, Intervenční centrum Spondea, Bílý kruh bezpečí…)

-

zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením: je třeba velmi úzká a pravidelná
spolupráce s rodinou, dále pak asistence v rodině ze strany dalších subjektů, které
poskytují terénní práci, včetně asistence v rodinách a poradenství (terénní sociální
pracovnice MMB, DROM, IQ-Roma, Ratolest, Romodrom…)

-

zaměřené na partnerské neshody v souvislosti s péčí o nezl. dítě: základní
poradenství podává sociální pracovník OSPOD, dále pak zajišťuje napojení na
organizace příbuzné danému tématu
(např. rodinné a manželské poradny,
psychologické poradny, krizová centra…)

-

lidé ohrožení chudobou: velmi úzká a pravidelná spolupráce sociální pracovnice
s rodinou, dále pak asistence v rodině ze strany terénních sociálních pracovníků MMB,
event. ÚP, kurátorů pro dospělé, zprostředkování kontaktů na ubytovny, azylové domy
pro matky (otce) s dětmi ……

- výchovné problémy dětí a mladistvých: základní poradenství provádí pracovník
OSPOD (kurátor), který zprostředkovává spolupráci s neziskovými organizacemi
zaměřujícími se na tuto cílovou skupinu (vzdělávací instituce, střediska výchovné péče,
výchovná zařízení, pedagogicko- psychologická poradny, přestupkové komise, PČR,
MSZ, MSB...)
-

trestná činnost dětí a mladistvých: základní poradenství podává sociální pracovník
OSPOD (kurátor), úzká spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a PMS,
výchovnými zařízeními, neziskovými organizacemi zaměřujícími se na tuto cílovou
skupinu ( Ratolest)

-

problémy se závislostmi: základní poradenství podává sociální pracovník OSPOD,
dále pak zajišťuje napojení na specializované organizace (např. A-kluby, psychiatrická
péče, psychologická poradna pro drogové a jiné závislosti, Společnost Podané ruce,
Renadi…)

14b) Orgán sociálně právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný
život u dětí starších 16 let, kteří se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči
nebo v péči kurátorů.
Při pravidelných návštěvách dětí v dětských domovech a výchovných ústavech jsou
aktualizovány individuální plány, které řeší plynulý přechod z ústavní výchovy do
samostatného života. Pracoviště má navázánu úzkou spolupráci s oddělením sociálních
kurátorů při OSP MMB, Křenová 20, Brno. Zejména se projednávají témata: volby povolání,
další profesní vzdělávání, zaměstnání, příspěvky a sociální dávky, samostatné bydlení, vedení
domácnosti, hospodaření s vlastními financemi, vztahy, sexualitu. Uvedená témata by měla být
specifikovaná v individuálním plánu ochrany dítěte, a to vždy s ohledem na individuální
potřeby každého dítěte jednotlivě.
V běžných podmínkách, kdy dítě vyrůstá ve vlastní rodině, probíhá tato příprava průběžně po
celý život dítěte. Dítě se aktivně účastní života v rámci rodiny a širších společenských vztahů,
a přirozeně tak nabývá schopnosti a dovednosti, které mu později umožní samostatně žít.
U dětí vyrůstající v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči či děti v péči kurátorů se nachází
v obtížnější situaci, jelikož fungující rodinné zázemí buď nepoznaly, nebo vyrůstaly v rodinách
náhradních. U těchto dětí je proto potřeba se tématu přípravy na samostatný život věnovat

systematicky a pojmout je jako součást práce s dítětem, kterou dítě s pomáhajícím pracovníkem
prochází.
Koordinátor případu průběžně mapuje a monitoruje průběh přípravy dítěte, které vyrůstá
v ústavní výchově nebo dítěte v péči kurátora. Pokud se taková příprava z jakýchkoli důvodů
nedaří zajišťovat jinými subjekty, věnuje se potřebným tématům s dítětem přímo koordinátor
případu. V tomto případě je nezbytné zintenzivnit kontakt s dítětem.
Po dovršení zletilosti mohou mladí dospělí využít služby následujících institucí:
1. Magistrát města Brna, oddělení sociální prevence a pomoci
2. Domy na půli cesty (např. Oddělení sociální rehabilitace MMB)
3. Zajištění bytové podpory Magistrátem města Brna.
4. Poradenská zařízení (občanské poradny, rodinné poradny aj.)

