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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 14 

Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické a právnické 

osoby 

14 a) 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. 

Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany pomáhají v rámci své činnosti dětem, 

mladistvým, rodičům nebo i jiným osobám odpovědným za výchovu nezletilých 

a zprostředkovávají jim služby a kontakty na různá odborná pracoviště. Zaměstnanci OSPOD 

disponují seznamem kontaktů odborníků, neziskových organizací, školských zařízení, 

poraden, diagnostických ústavů a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  

Kontakty na Poskytovatele sociálních služeb lze najít na webu statutárního města: 

www.prerov.eu:  

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

• SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI na Přerovsku a v blízkém okolí  

Na webových stránkách města Přerova www.prerov.eu je dostupný plán rozvoje sociálních 

služeb ve statutárním městě Přerově pro aktuální období.  

Kontakty na poskytovatele sociálních služeb lze najít na webu MPSV 

http://iregistr.mpsv.cz nebo v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Olomouc: 

http://kpss.olomouc.eu/katalog. 

Při nabídce služeb zaměstnanec OSPOD dbá na dostupnost služeb pro klienta z hlediska času, 

místa, finanční náročnosti a reálného využití.  

14 b) 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. 

Zaměstnanci OSPOD se v rámci pravidelných návštěv u dětí starších 16 let s nařízenou 

ústavní a ochrannou výchovou nebo u dětí svěřených do náhradní rodinné péče zaměřují na 

oblast přípravy na samostatný život.  

V rámci návštěv poskytují dětem informace na témata:  

• samostatné bydlení, co všechno obnáší, co je třeba zajišťovat (nájemní/podnájemní 

smlouvy, smlouvy na dodávku pitné vody, elektřiny, plynu, vyřízení SIPO – 

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva); 

http://www.prerov.eu/
http://www.prerov.eu/
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• vedení domácnosti (úklid, nákupy, vaření); 

• hospodaření s vlastními financemi – vedení rozpočtu domácnosti, dluhy, půjčky, 

splátky; 

• volba povolání – jaké povolání by v budoucnu dítě chtělo vykonávat, zda je to reálné, 

co je potřeba pro to učinit; 

• další profesní vzdělávání – zda a případně jakou školu může/chce/bude dítě dále 

studovat, aby se připravilo na povolání, které chce v budoucnu vykonávat; 

• zaměstnání – praxe, způsob ucházení se o volné pracovní místo, životopis, motivační 

dopis, druhy pracovních smluv, možnosti výpovědi, rizika, na která si má dítě dávat 

pozor, odměna; 

• příspěvky a sociální dávky – kdy a za jakých okolností jsou vypláceny a v jaké výši 

(v souvislosti s hospodařením domácnosti); 

• přátelství, partnerství a vztahy – jak to v životě funguje? 

• sexualita – téma ochrany zdraví, prevence před nechtěním otěhotněním (dívky 

i chlapci), plánování rodičovství, co to znamená být rodičem 

Pro zajištění přípravy dětí na život má OSPOD stanovena výše uvedená témata, která jsou 

zapracována do Individuálního plánu ochrany dítěte a která jsou pro přípravu konkrétního 

dítěte dle jeho potřeb přípravy na život stěžejní. Zaměstnanci OSPOD průběžně mapují 

a monitorují průběh přípravy a sledují, zda přípravu na život zajišťují ti, kteří jsou s dítětem 

nejvíce v kontaktu (pěstouni, vychovatelé v ÚV).  

Klíčový pracovník zejména sleduje, zda má dítě pro přechod do běžného života zajištěno 

bydlení, možnost zaměstnání nebo registrace na Úřadu práce v Přerově, zajištění pravidelného 

příjmu nebo sociálních dávek, registraci u obvodního lékaře a kontakty na další služby 

v regionu. U mladistvých pachatelů trestných činů zajišťují kurátoři pro děti a mládež 

zprostředkování kontaktu s kurátorem pro dospělé. 

OSPOD má zmapovány podmínky i možnosti poskytovatelů sociálních služeb, které klienta 

po dosažení zletilosti provázejí při vyřizování úředních záležitostí na úřadu práce v záležitosti 

registrace do evidence uchazečů o zaměstnání, poskytují poradenství a doprovázení při 

vyřizování dávek SSP a dávek hmotné nouze, dluhové poradenství, ubytování, občanské 

poradenství a pomoc při zajištění vybavení domácností apod.  

Služby: 

• Úřad práce – kontaktní místo, zprostředkování zaměstnání  

• Úřad práce – dávky hmotné nouze, dávky státní sociální podpory 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov 

• Člověk v tísni Přerov, Komenského 15 – finanční gramotnost, řešení zadluženosti 

• Oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města Přerova – tréninkové bydlení, 

krizový byt, vyřízení dávek hmotné nouze, poradenství, městský sociální šatník apod. 

www.prerov.eu 

• Kurátor pro dospělé – navázání konkrétní spolupráce s klientem www.prerov.eu 

• Další služby – viz registr Poskytovatelé sociálních služeb 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/prerov
http://www.prerov.eu/
file:///C:/Users/eva.polachova/Desktop/Poskytovatele
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Klíčový pracovník nemusí přípravu sám zajišťovat, ale musí si ověřit, že příprava u dětí 

probíhá v dostatečném rozsahu! 

Minimálně 6 měsíců před ukončením ústavní nebo ochranné výchovy nebo náhradní rodinné 

péče může být uspořádáno pracovní setkání kazuistické skupiny v rámci které je dítěti 

představen sociální pracovník oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města Přerova, 

který dítěti pomáhá v orientaci služeb v Přerově.  

Klíčový pracovník s dítětem předem plánuje, jak po dosažení zletilosti zajistí společně 

včasnou registraci na Úřad práce v Přerově, vyřízení sociálních dávek, zajištění vhodného 

bydlení, nákup materiálního vybavení do domácnosti, registraci u praktického lékaře apod. 

Součástí služby je i doprovod klienta na úřady a pomoc při vyjednávání s institucemi. 

Cílem OSPOD je, aby klient po dosažení zletilosti plynule navázal na režim běžného 

života.  

 

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 

 

 


