STANDARD 7
Prevence
7a
Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně
koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve své správním obvodu.
Při vytváření podmínek pro preventivní aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany Městského
úřadu Soběslav se úzce prolíná výkon státní správy a samosprávy, tedy výkon samostatné a
přenesené působnosti.
Zákon o SPOD ukládá obci povinnost vytvářet předpoklady pro kulturní, sportovní a
zájmovou činnost dětí.
Pracovníci SPOD materiály využívají, sledují i statistické podklady (každoroční statistika
SPOD), demografické, sociologické a další analýzy, komunitní plán obce a další dokumenty.
Každá lokalita může mít v určitém období svoje zvláštnosti a podle toho je třeba přijímat
specifická rozhodnutí a opatření.
Vyhledávání a monitorování ohrožených dětí
Vyhledávání ohrožených dětí a jejich monitorování probíhá aktivně a systematicky.
 Při každém šetření sociální pracovník OSPOD monitoruje i dění kolem. Všímá si
především hluku, nepřiměřeného dětského pláce v okolních domácnostech,
potulujících se dětí v době, kdy by měly být ve škole, apod.
 Rovněž přijímá připomínky od klientů k chování ostatních lidí, či dětí, nebagatelizuje
je, ale věnuje jim pozornost a prošetří je. Obdobně nakládá s připomínkami, které
zaznamená v průběhu šetření od ostatních občanů.
 Zaměstnanci OSPOD jsou povinni přešetřit veškerá podání včetně nestandardních jako
anonymní telefonáty a písemnosti, anonymní mailová a písemná pošta k vyloučení
možného ohrožení dítěte. Veškerá podání se zakládají do spisové dokumentace.
 Podněty k šetření zpracovává pověřený zaměstnanec OSPOD. Podle vyhodnocení
situace posoudí vhodnost použití záznamových médií, v případě potřeby požádá o
součinnost městskou či státní policii. V průběhu vyhledávání dbá bezpečnosti své a
svých kolegů. V případě, že se vyskytne závažnější problém (ohrožení zaměstnance,
etický problém apod.), informuje telefonicky svého nadřízeného a vyčká jeho pokynů.
Při podezření, že je na dítěti páchána protiprávní činnost, je zákonnou povinností
zaměstnance OSPOD tuto skutečnost oznámit dotčeným institucím.
 Zákon o SPOD zakotvuje oprávnění každého upozornit rodiče na závadové chování
jejich dětí a také oprávnění každého upozornit kterýkoliv z orgánů SPO na skutečnost,
že došlo k porušení nebo zneužití rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že jde o
další situace, které děti ohrožují nebo narušují. Toto oprávnění má velký význam pro

zjišťování porušování práv dětí zejména v rodině, kde s ohledem na rodinné soukromí
jen osoby z nejbližšího okolí o takové skutečnosti vědí a obávají se tytou skutečnosti
sdělit, natož zasáhnout. Osoba, která na takto ohrožené dítě upozorní, má zaručenu
anonymitu, nebo OSPOD MěÚ postupuje v souladu se zákonem o SPOD.
 Každý sociální pracovník je ve svém správním obvodu v kontaktu s výchovným
poradcem, školním preventistou místní, základní, popř. střední školy. Přijímá od nich
oznámení o dětech s projevy rizikového chování, nebo o dětech s podezřením, že jsou
ze strany rodičů, nebo jiných osob týrány, zneužívány, nebo zanedbávány.
 Obdobně pracuje s místními obecními
poskytovateli sociálních služeb, apod.
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 Při své práci spolupracuje také s Policií ČR, Městskou policií, zdravotnickými
zařízeními (ošetřující lékaři, nemocnice, psychologické či psychiatrické ambulance),
s pedagogicko-psychologickou poradnou.

