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Standardy kvality oddělení sociálně-právní ochrany dětí  

Standard č. 7 

Prevence 

7 a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené 
děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní 
aktivity ve svém správním obvodu. 

Při vytváření podmínek pro preventivní aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

Magistrátu města Přerova se úzce prolíná výkon státní správy a samosprávy, tedy výkon 

přenesené a samostatné působnosti.  

Vyhledávání ohrožených dětí 

OSPOD využívá k vyhledávání ohrožených dětí veškeré dostupné informační zdroje 

a možnosti. Opírá se o vlastní činnost (sociální šetření) a dále především o rozvinutou síť 

spolupracujících institucí (Policie ČR, Městská policie Přerov, pověřené osoby k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatelé sociálních služeb, školy, zdravotnická zařízení 

apod.). Pravidelná spolupráce s těmito institucemi, umožňuje zaměstnancům OSPOD získávat 

potřebné informace pro vyhledávání ohrožených dětí. OSPOD využívá i systému SVI (systém 

včasné intervence) v rámci kterého Policie ČR oznamuje případy ohrožených dětí domácím 

násilím, trestnou činností, zanedbáváním, návykovými látkami apod.  

Monitoring ohrožených dětí 

K monitorování ohrožených dětí využívá OSPOD systém pravidelného vyhodnocování, který 

je úzce spojen s procesem vyhodnocování individuálních potřeb dítěte a jeho rodiny, ale 

i s komunitním plánováním sociálních služeb ve správním obvodu. V rámci komunitního 

plánování pracuje skupina Rodina, děti a mládež, která se mimo jiné zabývá řešením otázek 

prevence sociálně-patologických jevů. Síťování služeb pro rodiny s ohroženými dětmi 

probíhá na regionální i krajské úrovni. Pracovníci OSPOD monitorují situaci ohrožených dětí 

v rámci pravidelných setkávání se zástupci spolupracujících organizací v rámci kulatých 

stolů, porad s řediteli základní škol, komise sociálně-právní ochrany dětí apod. Spolupráce 

probíhá v rámci odboru SVŠ, kdy jsou sdíleny informace o situaci na ubytovnách, ve 

vyloučených lokalitách. OSPOD věnuje zvýšenou pozornost dětem s omezenou sociální 

percepcí, traumatizovaným, s handicapem, s problematickým chováním, evidovaným 

v systému pro některou z forem ohrožení (týraným, zneužívaným, zanedbávaným).  

Koordinování a vytváření podmínek pro preventivní aktivity 

Zaměstnanci OSPOD pravidelně a systematicky spolupracují se státními i nestátními 

institucemi, které se věnují cílové skupině dětí a mládeže.  
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7 b) Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit 
spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a 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 osobami, právnickými 
osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na péči a ohrožené děti podle 
místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu 
spolupráce v rámci výše uvedeného tvořit tým pro děti.  

Zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí se prokazatelně podílejí na realizaci 

a koordinaci preventivních aktivit ve svém správním obvodu:  

1. Kurátoři pro děti a mládež, terénní sociální pracovnice a sociální pracovnice vykonávající 

agendu náhradní rodinné péče jsou členy Preventivní skupiny primární prevence 

Městské policie Přerov. V rámci této skupiny vykonávají přednáškovou činnost pro žáky 

na prvním a druhém stupni základních škol a víceletých gymnázií ve městě Přerově. 

Tématem přednášek kurátorů pro děti a mládež je: „Trestní odpovědnost dětí 

a mladistvých“. V rámci besed je probírána práce kurátora pro děti a mládež, tematika 

trestního a přestupkového řízení. Sociální pracovnice se věnují tématu: „Dítě a jeho 

postavení ve společnosti, dětská práva a povinnosti“. Pro žáky druhého stupně základní 

školy je určena přednáška: „Náhradní rodinná péče“, kterou přednáší sociální 

pracovnice vykonávající agendu náhradní rodinné péče.  

2. Kurátoři pro děti a mládež jsou členy Multidisciplinárního týmu vedeného Probační 

a mediační službou Přerov. Setkání multidisciplinárního týmu probíhá 2x ročně, 

schůzky svolává vedoucí PMS Přerov (probační a mediační služba).  

3. Kurátoři pro děti a mládež spolupracují s Policií ČR při kontrolách zaměřených na 

podávání alkoholu dětem a mladistvým. 

4. OSPOD je členem Týmu pro oběti trestných činů, vedeného PMS Přerov. Jednání týmu 

organizuje poradce pro oběti. 

5. OSPOD je členem Pracovní skupiny prevence kriminality Magistrátu města Přerova. 

Manažerem prevence kriminality je Bc. Dagmar Krejčířová, DiS. 

6. Činnost komise sociálně-právní ochrany dětí je vymezena ustanovením § 38 odst. 

2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů. Jednání komise probíhají dle potřeby, minimálně dvakrát ročně. Zápisy 

z jednání eviduje tajemnice komise. 

7. Zaměstnanci OSPOD spolupracují v rámci odboru SVŠ na těchto aktivitách: 

▪ Den sociální práce – akce pro veřejnost (prezentace činnosti OSPOD, oddělení 

odboru SVŠ a neziskových organizací) 

▪ Oddělení sociální prevence a pomoci – řešení záležitostí týkajících se rodin 

s nezletilými dětmi: 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/7263/Zakon_o_socialne-pravni_ochrane_deti.pdf
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✓ vyřizování dávek hmotné nouze a dávek státní sociální podpory 

✓ zvláštní příjemce sociálních dávek 

✓ projekt „Tréninkového bydlení“ 

✓ projekt „Krizového bydlení“ 

✓ městský sociální šatník 

✓ „kazuistické skupiny“ – příprava dětí z pěstounských rodin, z ústavní nebo ochranné 

výchovy na dospělost (řešení ubytování, sociálních dávek, registrace na ÚP, 

poradenství) 

✓ spolupráce s kurátorem pro dospělé  

▪ Oddělení sociálních služeb a bydlení – oblast komunitního plánování, pracovní 

skupina Rodina, děti a mládež. 

8. Zaměstnanci OSPOD organizují minimálně 1x ročně pracovní setkání se zástupci 

Okresního soudu v Přerově, orgánů sociálně-právní ochrany dětí z Lipníka nad 

Bečvou a Hranic na Moravě v rámci, kterých jsou řešeny aktuální otázky 

opatrovnických řízeních.  

9. Kulatý stůl – setkávání odborníků pracujících v oblasti služeb pro rodiny s nezletilými 

dětmi (Člověk v tísni, o.p.s., Armáda spásy v ČR, z.s., Charita Přerov, o. s. KAPPA-

HELP, SOS dětské vesničky – SOS KOMPAS Přerov, Centrum pro rodinu a děti Přerov, 

Maltézská pomoc, o.p.s. Olomouc, Rodinné centrum U Mloka Olomouc, Společnost 

Podané ruce o.p.s.). Setkání probíhá 1x ročně za účelem zmapování situace v rámci 

jednotlivých organizací – kapacita, personální obsazení, prezentace poskytovaných služeb, 

předání informačních materiálů apod.).  

10. Pracovníci OSPOD spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou a školami. 

Zástupci jednotlivých agend OSPOD se účastní porad s řediteli základních škol 

a poskytují informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, spolupracují na nastavení 

pravidel řešení různých krizových situací (př. Metodický postup při nevyzvednutí dětí ze 

školského zařízení, založení Týmu pro řešení šikany a výchovných problémů na školách) 

11. Pracovníci náhradní rodinné péče spolupracují s doprovázejícími organizacemi – 

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s., Vlaštovky z.s. Přerov, Maltézská pomoc o.p.s. 

Olomouc, Dobrá rodina o.p.s. Praha, Triada – Poradenské centrum, o.s. Brno, Domino 

o.p.s. Zlín, Poradna pro rodinu Přerov, Sdružení pěstounských rodin Brno. 

12. Sociální pracovnice vykonávající agendu náhradní rodinné péče spolupracuje s Krajským 

úřadem Olomouckého kraje na projektu „Den pěstounství“. 

 

OSPOD SPOLUPRACUJE S ORGANIZACEMI: 

Armáda spásy ČR, z.s. Azylový dům pro matky s dětmi v Přerově 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Přerově. 

Centrum pro rodinu 

a děti Přerov, z. s. 

Terapie hrou, filiální terapie 

Náhradní rodinná péče – vzdělávání pěstounů, poradenství, 

respitní péče 
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Posuzování žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči 

Děti jsou bez viny aneb máma/táta je ve vězení 

Člověk v tísni, o.p.s. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

Dluhové poradenství 

Předškolní klub pro děti „BROUK“ 

On-line znaková řeč pro neslyšící  

Projekt Kompakt, Projekt Na cestě 

o. s. KAPPA-HELP  Klub Metro – nízkoprahový klub pro děti a mládež  

Preventivní programy – besedy pro žáky, učitele a rodiče 

Testování rodičů na přítomnost drog  

Centrum pomoci a bezpečí – pro oběti trestných činů 

a domácího násilí 

Centrum pomoci pro rodiny – terapeutická péče, sociálně 

psychologická a právní podpora pro klienty OSPOD Přerov 

Charita Přerov Romské komunitní centrum Žížalka  

Sociálně aktivizační služba (Kojetínská, Husova a Tovární) 

Dluhové poradenství 

Doprovod klientů na úřad, nácvik vaření, ručních prací, 

doučování, zájmová činnost dětí. 

Romské komunitní centrum Lačo jilo – terénní a ambulantní 

služba, základní poradenství, volnočasové aktivity skupinové 

i individuální, doučování, výlety (lokalita ul. Kojetínská) 

Psychologická péče pro klienty neziskové organizace 

Poradna pro rodinu 

Přerov 

Bezplatné psychologické poradenství 

Intervenční centrum – pro osoby ohrožené domácím násilím 

Náhradní rodinná péče – vzdělávání pěstounů, poradenství, 

respitní péče 

Posuzování žadatelů o příbuzenskou pěstounskou péči za 

úhradu 

Podané ruce o.p.s.  

Centrum komplexní péče 

v Olomouckém kraji 

Rozpoznání závislosti a hledávání řešení  

Podpora a provázení osob závislých:  

✓ na hraní na automatech, ruletách, pokeru, sázení  

✓ hraní online a PC her, patologické nakupování, 

workoholismus  

✓ užívání nealkoholových návykových látek 

Informace a odborné sociální poradenství 

Individuální a skupinová terapie zaměřená na léčbu závislostí 

Dluhové poradenství 

Psychosociální centrum 

Přerov 

Psychiatrická péče – dětská a dorostová psychiatrie, 

psychiatrická rehabilitace, psychosomatika a sexuologie 

Klinická psychologie – psychodiagnostika, psychoterapie, 

krizová intervence 

Léčba závislostí – dobrovolné léčení, ochranné léčení, 
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anonymní léčení 

SOS KOMPAS Přerov Sociálně aktivizační služba (Přerov a okolí) 

Náhradní rodinná péče – vzdělávání pěstounů, poradenství, 

respitní péče 

ZDVOP (zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou 

pomoc)  

Zařízení pro dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče, je 

ohroženo na zdraví či životě, se ocitlo bez péče přiměřené jeho 

věku, je tělesně, duševně týrané nebo zneužívané apod.  

Mediační centrum 

Olomouc 

Mediace je rychlý, kultivovaný a dobrovolný proces 

mimosoudního řešení sporu, při kterém nestranná třetí osoba 

pomáhá probrat a vyjednat všechny podstatné problémy 

související s rozchodem partnerů.  

Rodinné centrum  

U Mloka Olomouc 

Pomoc ve výchově a vzdělávání – rodičům i dětem 

 

Středisko výchovné péče 

(SVP) Tršice 

Ambulantní a preventivně výchovné pobyty pro děti zaměřené 

k úpravě chování dítěte, odbourání negativního a závadového 

jednání, nápravě vztahů v rodinách a ve škole  

Maltézská pomoc, o.p.s. 

Olomouc 

Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Dobrovolnické 

programy – doučování, doprovod na kroužky, volnočasové 

aktivity apod., dle konkrétních potřeb dítěte. 

Probační a mediační 

služba Přerov 

Poradna pro oběti trestných činů v Přerově 

Zaměstnanci OSPOD spolupracují v rámci správního obvodu se školami, pediatry, Policií ČR, 

Městskou policií Přerov, Okresním státním zastupitelstvím, Probační a mediační službou, 

nestátními neziskovými organizacemi, Okresním soudem v Přerově apod. 

 

Použité zkratky: 

SPOD – sociálně-právní ochrana dětí 

OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Odbor SVŠ – odbor sociálních věcí a školství 


