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

Orgán SPOD postupuje dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, a v rámci své terénní práce a dalších činností každý
pracovník aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti a vyhodnocuje možná rizika.
V rámci prováděných šetření věnují pracovníci orgánu SPOD pozornost všem dětem,
se kterými přijdou do kontaktu a důkladně prověřují podněty a oznámení.
Pracovníkům orgánu SPOD jsou známa také místa a oblasti vyššího výskytu
ohrožených dětí a na těchto místech ve spolupráci s dalšími subjekty uplatňují
adekvátní preventivní aktivity.
Informace jsou využívány k navrhování preventivních aktivit v rámci komunitního
plánování, komise sociálně-právní ochrany dětí apod.
Poznatky a informace, které pomáhají nalézt a identifikovat ohrožené děti či riziková
prostředí pro děti, získává orgán SPOD nejen výše uvedenou činností, ale také ve
spolupráci s dalšími subjekty.
Preventivní činnosti orgán SPOD koordinuje zejména prostřednictvím:
✓ porad orgánu SPOD, předávání informací mezi pracovníky oddělení prevence
a kurátorské činnosti a oddělením sociálně-právní ochrany dětí a oddělením
sociální práce a služeb
✓ pracovních schůzek se spolupracujícími subjekty, které pracují s rodinami a
dětmi
✓ Komise sociálně-právní ochrany dětí
✓ účastí v procesu komunitního plánování
✓ případových konferencí
✓ výchovných komisí ve školách
✓ účastí na poradách metodiků prevence v pedagogicko-psychologické poradně
v Děčíně
✓ účastí v rámci různých projektů, které jsou zaměřené na oblast SPOD, včetně
vydávání doporučení či stanovisek k takovýmto projektům
✓ realizace vlastních preventivních aktivit jako jsou výchovně-rekreační pobyty
pro děti v evidenci orgánu SPOD
✓ zapojení do akcí pořádaných Policií ČR, např. preventivních aktivit při
kontrolách veřejných prostranství, vyloučených lokalit, heren, restaurací se
zaměřením na závadové chování nezletilých či pátrání po dětech na útěku
✓ zapojení do osvětové činnosti směrem k laické a odborné veřejnosti, např.
účastí na veřejných akcích, předáváním informačních materiálů o nabídce
služeb orgánu SPOD i dalších spolupracujících subjektů

7. Prevence
Kritérium 7b
Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje
s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci,
zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli
sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policí 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 o ohrožené děti podle
místních potřeb a podmínek. Všechny uvedené subjekty mohou jako formu
spolupráce v rámci výše uvedeného zvolit tým pro děti a mládež.

Orgán SPOD uplatňuje při výkonu svého poslání multidisciplinární přístup.
Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivity spolupracuje s:
✓ fyzickými osobami – prošetřuje všechny podněty fyzických osob, vč.
anonymních
✓ právnickými osobami a orgány veřejné moci – spolupracuje s obecními
úřady ve svém správním obvodu, vyhodnocuje podněty obcí a dává jim zpětnou
vazbu; provádí osvětovou činnost ve smyslu § 10 a § 53 ZSPOD, spolupracuje
s Probační a mediační službou ČR, soudy.
✓ pověřenými osobami – spolupracuje v oblasti sanace rodiny, NRP (pravidelné
předávání informací, účast na případových konferencích apod.)
✓ poskytovateli sociálních služeb – aktivně spolupracuje s poskytovateli
sociálně-aktivizačních služeb, s azylovými domy, s domy na půli cesty,
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a kontaktním centrem. Doporučuje
klientům další sociální služby s ohledem na specifika jejich problémů.
✓ zástupci škol a školských zařízení – spolupracuje se školskými zařízeními a
Pedagogicko-psychologickou poradnou, spolupracuje v rámci činnosti komise
SPOD, provádí osvětovou činnost ve smyslu § 10 a § 53 ZSPOD, účast na
výchovných komisích či případových konferencích.
✓ Městskou policií Děčín – přijímá a vyhodnocuje podněty, účastní se
depistážních akcích (kontrola požití alkoholu a OPL u dětí a mládeže), případně
si může vyžádat asistenci strážníků MP v rámci výkonu činnosti SPOD a dále
též na výkonu pohotovosti v rizikových situacích, spolupracuje v rámci projektu
asistentů prevence ve vyloučených lokalitách.
✓ Policií České republiky – přijímá a vyhodnocuje podněty, účast na
depistážních akcích (kontrola požití alkoholu a OPL u dětí a mládeže), společné
setkávání v zájmu nastavování dobré spolupráce.
✓ státním zastupitelstvím – předává podněty státnímu zastupitelství, podává
zprávy na vyžádání, projednává společné případy za účelem hledání
nejvhodnějšího řešení pro nezletilé dítě.
✓ poskytovateli zdravotních služeb – přijímá, předává a vyhodnocuje podněty

OSPOD a OPKČ je členem:
✓ Komunitního plánování sociálních služeb – pověření zástupci docházejí do
koordinačních skupin v oblastech souvisejících s péči o děti a mládež
s názvem Rodina, děti a mládež a do oblasti péče o osoby ohrožené
návykovými látkami a jinými sociálně-patologickými jevy s názvem Osoby
v krizi. Aktivně se zapojují do koordinace rozvoje sociálních služeb v těchto
oblastech, připravují odborné podklady pro práci každé jednotlivé skupiny.
✓ Komise sociálně-právní ochrany dětí při MM Děčín – jmenovaný zástupce
orgánu SPOD koordinuje jednání komise. Tj. plánuje a svolává jednání,
zajišťuje administrativní vedení agendy, vypracovává roční zprávu a další
aktivity plynoucí z práce komise. Veškerá dokumentace je vedena v šanonu
v kanceláři vedoucí oddělení prevence a kurátorské činnosti. Statut komise a
členové jsou uvedeni v příloze č. 6.
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