Standardy kvality sociálněprávní ochrany dětí (SPOD)
OÚ Velká nad Veličkou

Sociálně-právní ochrana dětí OÚ Velká nad Veličkou
• Standardy byly vypracovány v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce MPSV
č.473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD

• Obecní úřad Velká n. Veličkou spadá do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Veselí nad Moravou a plní tímto přenesenou působnost Oddělení
SPOD ve Velké nad Veličkou
• Kontaktní osobou OÚ Velká nad Veličkou je Mgr. Jana Tomčalová, tel. 601
097 241, tomcalova@obecvelka.cz

Standardy kvality SPOD OÚ Velká nad Veličkou
1. Místní a časová dostupnost
2. Prostředí a podmínky

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a
přidělení případu

3. Informovanost o výkonu SPOD

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán
ochrany dítěte

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD

10. Kontrola případu

5. Přijímání a zaškolování

11. Rizikové a nouzové situace

6. Profesní rozvoj zaměstnanců

12. Dokumentace výkonu SPOD

7. Prevence

13. Vyřizování a podávání stížností
14. návaznost výkonu SPOD na další subjekty

Standard č. 1 – místní a časová dostupnost

Veškeré potřebné informace a odborné sociální poradenství
lze získat v přízemí Obecního úřadu, v kanceláři č. 110 u
sociálního pracovníka, Mgr. Jany Tomčalové, na adrese
Velká nad Veličkou 151, 696 74 Velká nad Veličkou
Klient je o rozmístění kanceláří jednotlivých pracovníků
informován prostřednictvím informační tabule umístěné u
vchodu do budovy OÚ.

Standard č. 1 – místní a časová dostupnost
•

•

Agenda SPOD je zajišťována v pracovní době sociálního pracovníka v plném rozsahu. Výkon agendy
SPOD je limitován provozní dobou úřadu:
• Pondělí

8:00 – 11:00

12:00 - 15:30

• Úterý

8:00 – 11:00

12:00 – 15:30

• Středa

8:00 – 11:00

12:00 – 15:30

• Čtvrtek

8:00 – 11:00

12:00 – 15:30

• Pátek

8:00 - 11:00

12:00 – 15:30

V případě
• krátkodobé nepřítomnosti sociálního pracovníka z důvodu např. terénního šetření , je možné pracovnici kontaktovat na
služební mobilní telefon: 601 097 241. Informace o nepřítomnosti pracovnice poskytne pracovnice podatelny Obecního
úřadu, paní Alena Foksová.
• dlouhodobé nepřítomnosti sociálního pracovníka např. z důvodu čerpání dovolené či nemoci jsou na webových stránkách
obce www.obecvelka.cz a na nástěnce Sociálního zabezpečení uveřejněny kontakty na Oddělení SPOD Veselí nad
Moravou

Standard č. 1 – místní a časová dostupnost
• Cílovou skupinou SPOD jsou zejm.:

• Nezletilé děti do 18 let věku, které nenabyly plné svéprávnosti

• Rodiče nezletilých dětí
• Prarodiče nezletilých dětí
• Jiné osoby odpovědné za výchovu

Standard č. 2 – prostředí a podmínky
• SPOD je v rámci OÚ Velká nad Veličkou poskytována na
pracovišti na adrese Velká nad Veličkou 151, 696 74, kancelář
č. 110, Mgr. Jana Tomčalová

• Kancelář pracovnice je uzpůsobena pro práci s cílovou
skupinou tak, aby bylo respektováno soukromí klienta.
Pracovnice má samostatnou, standardně vybavenou kancelář.
Kancelář má bezbariérový přístup, nedaleko kanceláře jsou
pro klienty k dispozici toalety
• V případě, že s klienty nelze, nebo není vhodné jednat v
kanceláři, může být jednání vedeno v zasedací místnosti OÚ,
příp. mimo pracoviště OÚ

Standard č. 3 – informovanost o výkonu SPOD
• Základní informace o rozsahu a podmínkách poskytování
SPOD jsou dostupné na webových stránkách obce Velká nad
Veličkou www.obecvelka.cz.
• O výkonu SPOD je veřejnost informována také
prostřednictvím tištěného informačního letáku odd. SPOD
Veselí n. Moravou, který je k dispozici např. u pediatra.
• Další možností získání informací je nástěnka Sociálního
zabezpečení OÚ Velká nad Veličkou

Standard č. 4 – personální zabezpečení výkonu
SPOD
• Agendu SPOD pro obec Velká nad Veličkou primárně
zabezpečuje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
MěÚ Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 117, 698 01
Veselí nad Moravou:
•

https://veseli-nad-moravou.cz/odbor-svz-oddeleni-socialnepravni-ochrany-deti-spod-kontakty/os-35746/p1=112567

•

Mgr. Vlastimil Hruška – vedoucí odboru, tel.: 518 670 220

•

Bc. Radka Petříková – sociální kurátor pro děti a mládež, tel.:
518 670 234

•

Mgr. Lenka Michnová - referent náhradní rodinné péče, tel.:
518 670 238

•

Mgr. Hana Marková, referent SPOD, tel.: 518 670 226

Standard č. 4 – personální zabezpečení výkonu
SPOD
• V rámci přenesené působnosti je pracovníkem vykonávající SPOD v
přenesené působnosti pracovnice Sociálního zabezpečení, která vykonává
činnost sociálního pracovníka obce a současně má ve své kompetenci výkon
SPOD
• Mgr. Jana Tomčalová
•

Tel.: 601 097 241

•

OÚ Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou 151, 696 74

Standard č. 5 – přijímání a zaškolování
• Sociální pracovník OÚ Velká nad Veličkou vykonávající
SPOD splňuje kvalifikační požadavky pro výkon sociálního
pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a je odborně
způsobilý dle ustanovení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územně samosprávných celků.
• Výběrové řízení na nově zaměstnance je realizováno v
souladu se zákonem č. 312/2002Sb., o úřednících územně
samosprávných celků a zákoníkem práce

Standard č. 6 – profesní rozvoj zaměstnanců
• Sociální pracovník OÚ pověřený agendou SPOD
využívá metodickou podporu nadřízeného orgánu,
kterým je tým pracovníků Odboru sociálních věcí KÚ
JMK
• Zaměstnavatel umožňuje
sociálnímu pracovníkovi
agendy SPOD účast na školeních akreditovaných MPSV

Standard č. 7 – prevence
• Sociální pracovník pověřený výkonem SPOD
•

spolupracuje s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí
Veselí nad Moravou

•

účastní se pracovních jednání se zástupci poskytovatelů
sociálních služeb, jednání skupiny pro komunitní plánování

Standard č. 8 – přijetí oznámení, posouzení
naléhavosti a přidělení případu
•

Sociální pracovník OÚ Velká nad Veličkou přijme a zaeviduje
oznámení
přijatá emailem, datovou schránkou, písemnou
zprávou, telefonickou či osobní formou a to i anonymně

•

Každý případ je posouzen s ohledem na jeho naléhavost a v co
nejkratší době je provedeno vyhodnocení potřeb dítěte

•

Pokud je dítě jakkoliv ohroženo a to v takové míře, že dané může
ohrozit saturaci potřeb, zdraví, života či vývoje dítěte, je případ
vyhodnocen jako naléhavý a jsou okamžitě přijata opatření
minimalizující ohrožení dítěte

Standard č. 9 – jednání, vyhodnocování a individuální plán
ochrany dítěte
• Při jednání s klientem dodržuje sociální pracovník základní
principy výkonu SPOD, kterými jsou zejm.:
•

Respekt k individuálnímu přístupu ke všem klientům

•

Respekt k individuálním potřebám každého klienta

•

Podpora samostatnosti klientů

•

Individuální přístup k potřebám každého klienta

•

Motivace k péče o dítě

•

Posilování sociálního začleňování klientů

•

Dodržování lidských práv a základních svobod

•

Podpora kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

•

Informování klienta o postupech používaných při výkonu SPOD

Standard č. 9 – jednání, vyhodnocování a individuální
plán ochrany dítěte
•

Na základě všech získaných a zjištěných informací je sestaven individuální plán ochrany
dítěte (IPOD), kterým jsou přijímána opatření k ochraně dítěte. Ten je dle potřeby průběžně
vyhodnocován a aktualizován

•

Vyhodnocení a tvorba IPOD probíhá v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí a příslušnými metodikami MPSV. O vyhodnocení IPOD jsou klienti ze
strany sociálního pracovníka informováni.

•

Při jednání s klientem dodržuje sociální pracovník základní principy SPOD, zejm. s ohledem
na
• Platné zákonné normy
• Listinu základních práv a svobod
• Úmluvu o právech dítěte
• Etický kodex

Standard č. 10 – kontrola případu
• Kontrola je zaměřena na odhalení nedostatků při
řešení případu a přijetí opatření jejich odstranění,
event. doporučení k efektivnějšímu výkonu činnosti
• Vnitřní kontrolu provádí starosta obce, je zaměřena
na dodržování standardů kvality SPOD, platných
právních předpisů a interních aktů státní správy

Standard č. 11 – rizikové a nouzové situace
• Riziková situace je situace, kdy nastává riziko
ohrožení zdraví nebo života pracovníka, klienta
nebo dalších osob, případně hrozba vzniku škody
na majetku
• Nouzová situace je situace, kdy může dojít k
omezení výkonu SPOD z důvodu vzniku
nenadálých skutečností

Standard č. 12 – dokumentace o výkonu SPOD
• Sociální pracovník vede o každém dítěti zařazeném
do evidence spisovou dokumentaci v souladu se
zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Evidence dokumentů se řídí Spisovým řádem OÚ

Standard č. 13 – vyřizování a podávání stížností
•

Za stížnost se považuje ústní nebo písemné podání, jímž se
fyzická nebo právnická osoba obrací na orgány obce ve věci
ochrany svých oprávněných zájmů, nebo kterými upozorňuje na
nedostatky a závady

•

Při vyřizování stížnosti postupuje sociální pracovník v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších
předpisů

•

Stížnost je oprávněn každý, jehož zájmu se činnost SPOD OÚ
Velká nad Veličkou týká

•

Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů od jejího podání. Tato lhůta
může být v odůvodněných případech prodloužena o dalších 30
dnů, stěžovatel však musí být o prodloužení lhůty vyrozuměn

Standard č. 14 – návaznost výkonu SPOD na další
subjekty
• Sociální pracovník vykonávající agendu SPOD
zprostředkovává a doporučuje klientům služby
jiných fyzických a právnických osob podle jejich
potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v
IPOD

