Odbor sociálních věcí
Sociálně-právní ochrana dětí
CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?
Jedná se o činnost spočívající především:
 v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku,
 v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny,
 v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně
vychováváno ve vlastní rodině.
Právo požádat o pomoc má nejen rodič (příp. osoba odpovědná za výchovu), ale i dítě.
KDO JI VYKONÁVÁ?
Orgány sociálně-právní ochrany: krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností, obecní úřad,
ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Úřad práce – krajské
pobočky.
Orgán sociálně-právní ochrany Městský úřad NAPAJEDLA vykonává sociálně-právní ochranu dětí
pro město Napajedla (kancelář v budově spořitelny) v rozsahu, který vymezuje zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem je zajistit nezletilému dítěti s trvalým
bydlištěm v ČR (příp. cizinci na území města), které je ohroženo, takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná
pro jeho blaho, přičemž musí být brán ohled na práva a povinnosti rodičů (příp. jiných osob odpovědných
za výchovu) a činí pro to všechna potřebná opatření.
V rámci této agendy provádí preventivní a poradenskou činnost, a to zejména:








vyhledávání ohrožených dětí – vlastní činností,
na základě upozornění fyzické osoby (např. lékařů, učitelů, sousedů, apod.)
na žádost dítěte nebo rodiče o poskytnutí pomoci,
postoupením spisu z jiného obecního úřadu,
dožádání soudu nebo obce s rozšířenou působností o součinnost při sledování dodržování
výchovného opatření,
působení na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
projednávání s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
projednávání s dítětem nedostatky v jeho chování
sledováním, zda je zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a
výchovy ohrožující
poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při uplatňování nároků dítěte

Městský úřad Napajedla je orgánem, který sleduje, zda nedochází k ohrožení dítěte a pokud takovou
skutečnost zjistí, oznamuje ji orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecnímu úřadu s rozšířenou
působností (ORP), kterým je Městský úřad Otrokovice. Tento vykonává agendu sociálně-právní
ochrany v plném rozsahu.
Město Napajedla v samostatné působnosti vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní a jinou zájmovou
a vzdělávací činnost dětí.
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CO JSOU STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY?
Standardy kvality SPO jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované
sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a
jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní
ochrany. Orgány sociálně-právní ochrany jsou povinny se těmito standardy při výkonu sociálně-právní
ochrany řídit. Konkrétní rozsah standardů upravuje vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o SPOD.
Na základě přílohy č. 1 této vyhlášky byly Městským úřadem, odborem soc. věcí, zpracovány standardy,
jimiž se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídí. Tyto jsou v tištěné podobě pro veřejnost uloženy
k nahlédnutí na odboru soc. věcí a u tajemnice MěÚ.
NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?
Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle
rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického
či sociálního původu. Zákon vymezuje okruh dětí, jimž SPO zejména náleží.
Sociálně-právní ochrana se například zaměřuje na děti,


jejichž rodiče:
a) zemřeli a je třeba urychleně řešit jejich další osud,
b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti
plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 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 ohroženi 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, jejich lidskou důstojnost nebo jmění,
nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 které jsou opakovaně umísťovány do zařízení s nepřetržitou péčí o děti,
 které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, jsou zneužívané, týrané,
 děti cizinců, které se na území ČR nacházejí bez doprovodu rodičů
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj
dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.
Pracovnice SPOD ke všem klientům přistupují individuálně, vycházejí z jejich individuálních potřeb. Klienty
podporují v jejich samostatnosti a sociálním začleňování. Jsou povinny zachovávat mlčenlivost.
OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST
Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.
Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících
z rodičovské odpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to
požádá.
Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.
Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě
další zařízení určená pro děti, mají povinnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
(MěÚ Otrokovice) skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez
zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.
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KAM SE MOHU OBRÁTIT?
Prevence, poradenství, zajištění nezbytné péče a pomoci, oznamovací povinnost OSPOD ORP


Městský úřad Napajedla,
Masarykovo nám. 87, 763 61 Napajedla, odbor sociálních věcí,
kancelář v I. patře budovy spořitelny, sociální agenda Alena Kašná
Úřední dny: pondělí a středa 7:30–12:00 12:30 –17:00
Ostatní dny: úterý 7:00–15:00
čtvrtek – neúřední den (dle domluvy)
pátek 7:00–14:30
Kontakty na MěÚ Napajedla:
sociální pracovnice: tel. 577 100 940, 737 230 583, e-mail: kasna@napajedla.cz
referentka odboru: tel. 577 100 942, 733 611 505, e-mail: brazdilova@napajedla.cz
Výkon sociálně-právní ochrany v plném rozsahu


Městský úřad Otrokovice, sociální odbor, odd. SPOD, nám. 3. května 1340,
765 02 Otrokovice, 1. patro budovy č. 2

Úřední dny:
Ostatní dny:

pondělí, středa 8:00–17:00
dle domluvy s pracovnicí OSPOD

Kontakty na MěÚ Otrokovice:
tel. 577 680 427 – soc. odbor nebo 577 680 111 – ústředna MěÚ
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí: Radomíra Králová, tel. 577 680 272
Sociální pracovnice pro obvod Napajedla: Bc. Jitka Dočkalová, tel. 577 680 271
Mgr. Jana Polanská, tel. 577 680 404
Kurátor pro děti a mládež SPOD MěÚ Otrokovice:
Irena Blatecká, tel. 577 680 425, mobil 725 997 394, e-mail: blatecka@muotrokovice.cz ,
Zuzana Polame Dis, tel. 577 680 442, mobil 725 517 680, e-mail: polame@muotrokovice.cz
OHROŽENÉ DÍTĚ
Co dělat, když je pácháno násilí na dítěti nebo máte nějaké podezření, že se děje násilí
na dítěti???
Týrání či jiné zneužívání dítěte je trestným činem.
Také neoznámení nebo nezabránění trestnému činu týrání dítěte je trestným činem.
Pokud na dítěti byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jeho lidskou důstojnost, mravní vývoj
nebo jmění nebo máte-li podezření ze spáchání takového činu, oznamte toto jednání na příslušná místa.
JSI-LI DÍTĚ A MÁŠ TRÁPENÍ, STRACH, NĚKDO TI UBLIŽUJE, NEVÍŠ SI RADY, VYHLEDEJ POMOC NEBO
ZAVOLEJ, POMŮŽEME TI. Požádat o pomoc můžeš i bez vědomí rodičů.
Volejte: Policii ČR - tísňová linka 158 - zdarma, nonstop (Policie ČR po vyhodnocení situace kontaktuje
pracovníka sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Otrokovice, který má pro tyto
případy tzv. pohotovost)
nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí – kontakty viz výše
nebo přímo kurátora pro mládež MěÚ Otrokovice – kontakty viz výše nebo viz leták
nebo Linku bezpečí – 116 111 - zdarma, nonstop, anonymně
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