OSPOD KRALOVICE
INFORMACE PRO RODIČE, JINÉ OSOBY ZODPOVĚDNÉ ZA VÝCHOVU DĚTÍ
A VEŘEJNOST
Co znamená OSPOD?
Orgán Sociálně Právní Ochrány Dětí
Kde nás najdete?
Městsky úrád Královicě, Mánětínská 493, Královicě
káncělárě v prízěmí búdovy c. 109,110,111 á 118
Kdy nás zastihnete osobně?
Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 – 17:00
7:30 – 16:00
7:30 – 17:00
7:30 – 16:00
7:30 – 14:00

Jak jinak se na nás můžete obrátit?
Tel: 373 300 200, 373 300 205, 373 300 206, 373 300 207, 373 300 201
e-mail: podátělná@královicě.cz
datová schránka: jidbxnx
V nálěhávych prípáděch bězprostrědního ohrozění dítětě múzětě volát policii ČR, linká 158 policiě v prípádě potrěby sámá zájistí podporú prácovníká OSPOD i mimo úvěděnoú prácovní
dobú.
V čem vám můžeme pomoci?







pri rěsění vychovnych něbo jinych problěmú soúvisějících s pěcí o děti
pri úplátnování nárokú ná vyzivně á pri vymáhání vyzivněho
pri rěsění krizovych obtíznych rodinnych sitúácí (rozchod rodicú – domlúvá o pěci o děti,
problěmy v kontáktú rodicú s dětmi, úmrtí rodicě, problěmátiká úznání otcovství)
pri rěsění záváznych sitúácí, kdy jě podězrění ná zánědbávání, tyrání něbo zněúzívání
dítětě
pri fináncní krizi rodiny, hrozící ztrátě bydlění
pri domácím násilí

Přemýšlíte, že byste se mohli stát pěstounem?
V případě zájmu o informace o možnosti stát se pěstounem, nás navštivte ve výše uvedené pracovní
době, nebo si předem domluvte schůzku na
tel. 373 300 205 nebo emailem: stejskalova.eva@kralovice.cz.

Číl sociálně-právní ochrány dětí OSPOD MěÚ Královicě jě vymězěny zákoněm o sociálně-právní
ochráně dětí, c. 359/1999 Sb., vě znění pozdějsích prědpisú. Cílovou skupinu tvoří především
ohrožené děti (dle par. 6 zákona č. 359/1999 Sb.) a žadatelé o náhradní rodinnou péči.
Sociálně-právní ochrana dětí zahrnuje zejména:





ochránú práv dítětě ná príznivy vyvoj á rádnoú vychovú
ochránú oprávněnych zájmú dítětě, vcětně ochrány jěho jmění
púsobění směrújící k obnovění nárúsěnych fúnkcí rodiny
zábězpěcění náhrádního rodinněho prostrědí pro dítě, ktěrě němúzě byt docásně něbo
trválě vychováváno vě vlástní rodině.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je blaho a zájem dítěte, ochrana rodičovství
a rodiny, a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Pritom sě prihlízí
i k sirsímú sociálnímú prostrědí dítětě.
Sociálně - právní ochrana dětí je poskytována všem dětem mladším 18ti let. Je
poskytována bezplatně. Zaměřuje se na ochranu dětí před tělesným nebo duševním
násilím, ochranu zdravého vývoje dětí z hlediska fyzického, psychického a mravního.
Zákládním principěm jě sánácě rodiny – snáhá zlěpsit podmínky pro nězl. dítě ták, áby mohlo
vyrústát vě svě rodině. Sociálně právní ochráná rěsí vsěchny oblásti zivotá dítětě – sociální,
zdrávotní, trěstně – právní á rodinně – právní.
OSPOD MěÚ Kralovice zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí pro občany obcí:
Bězvěrov, Bílov, Bohy, Broděslávy, Čěrníkovicě, Dobríc, Dolní Bělá, Dolní Hrádistě, Drázěn,
Hlincě, Holovoúsy, Horní Bělá, Hvozd, Čhríc, Járov, Káznějov, Kocín, Kopidlo, Korytá, Kozojědy,
Kozlány, Královicě, Lítě, Lozá, Mánětín, Mládoticě, Mrtník, Něctiny, Oborá, Pástúchovicě, Pláně,
Plásy, Potvorov, Rybnicě, Sědlěc, Slátiná, Stúděná, Stichovicě, Tis ú Blátná, Vělěcín, Vsěhrdy,
Vyrov, Vysoká Libyně, Zihlě.

Agendy sociální – právní ochrany dětí:
Sociálně - právní ochrana dětí (SPO)
(těl. 373 300 200, 373 300 205, 373 300 207, 373 300 206 373 300 201)


rěsění krizovych sitúácí rodiny – rozpád rodiny, rozvod rodicú, úmrtí rodicě, fináncní krizě,
problěmy s otcovstvím, problěmy v kontáktú rodicě sě svym dítětěm



rěsění krizovych sitúácí vě věci úblizování, tyrání, zněúzívání, zánědbávání dítětě, áť úz
jěho príbúznym áněbo cizí osoboú

Náhradní rodinná péče (těl. 373 300 205, 373 300 200)


SPO sě záměrújě ná děti, ktěrě němohoú z rúznych dúvodú vyrústát vě vlástní rodině á snází
sě jim nájít rodinú náhrádní



SPO pomáhá rěsit sitúácě vě věci svěrění dítětě do pěcě jině osoby



SPO pomáhá rěsit sitúácě vě věci svěrění dítětě do pěstoúnskě pěcě



SPO pomáhá rěsit sitúácě vě věci svěrění dítětě do osvojění



SPO pomáhá rěsit sitúácě vě věci porúcnictví

Kurátor pro děti a mládež (těl. 373 300 206, 373 300 200)


pomáhá rěsit vychovně problěmy dítětě – záskoláctví, útěky z domová, páchání trěstně
cinnosti, zněúzívání návykovych látěk, úzívání álkoholú, něrěspěktování rodicú á jinych
osob odpovědnych zá vychovú

Zásady pracovníků (činnosti) sociální – právní ochrany dětí:



Pracovníci OSPOD přistupují rovnocenně ke každému klientovi běz ohlědú ná jěho
púvod, ětnickoú príslúsnost, rású ci bárvú plěti, mátěrsky jázyk, věk, zdrávotní stáv, sěxúální
oriěntáci, ěkonomickoú sitúáci, nábozěnskě něbo politickě prěsvědcění.



Při spolupráci s rodinou hledají možnosti, jak zapojit klienta do řešení jeho vlastní
situace. Ctí rodinu jako základní, přirozené a nezastupitelné prostředí pro rozvoj
dítěte, podporují zodpovědnost rodičů za výchovu dětí. Snaží se zamezit oddělení
dítěte od rodiny, pokud to není v rozporu s jeho nejlepšími zájmy. V prípádě úmístění
dítětě mimo rodinú prácovníci OSPOD podporújí jěho kontákty s prirozěnym sociálním
prostrědím. Prácovníci OSPOD podporújí právidělny úcělny kontákt dítětě s oběmá rodici,
pokúd to nění v rozporú s nějlěpsím zájměm dítětě.



Pracovníci OSPOD jsou povinni v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
zachovávat vůči veřejnosti mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění
sociálně-právní ochrany dětí setkají.



Prácovníci orgánú sociálně-právní ochrány dětí jědnájí s kliěntěm vzdy s ohlěděm ná jěho
moznosti něbo spěcifickě potrěby.
V prípádě, zě kliěnt něporozúmí písěmnostěm něbo obsáhú jědnání, vysvětlí mú prácovník
obsáh zpúsoběm odpovídájícím jěho moznostěm á schopnostěm.



Pro klienty s tělesným zdravotním postižením mají kanceláře OSPOD zajištěný
bezbariérový přístup včetně bezbariérového WC. Po domlúvě mohoú prácovníci návstívit
kliěntá v jěho bydlisti, prípádně ná jiněm místě, ktěrě kliěnt úrcí.
Klienti s vadami sluchu, neslyšící, hluchoněmí mohou využít tlumočníka do znakové řeči,
klienti cizinci překladatele.
Pokúd si kliěnt něslysící, něbo kliěnt ciziněc nězvolí sám tlúmocníká, jě orgán SPOD schopěn
jěho

slúzby

zájistit

dlě

áktúální

(http://dátálot.jústicě.cz/jústicě/rěpznátl.nsf).

nábídky

ěxtěrních

slúzěb

Spolupráce s rodinou:
Oznáměně prípády jsoú posúzovány s prihlědnútím k nálěhávosti konkrětního prípádú. Tá sě
posúzújě zějměná podlě míry ohrozění dítětě (nápr. ohrozění ná vyvoji, zdráví něbo zivotě, dítě
běz pěcě, dítě tyráně něbo zněúzíváně, dítě ná útěkú, dítě s ákútní intoxikácí, dítě v závádověm
prostrědí, dítě zánědbáváně, ápod.).
S rodinou obvykle spolupracuje jeden klíčový sociální pracovník – tzv. “koordinátor”.
Koordinátor podlě vyhodnocění rodinně sitúácě á míry ohrozění dítětě volí á rídí zpúsob
podpory rodiny něbo sociálně - právní ochrány dítětě á vykonává prímoú sociální práci s
rodinoú. Čílěm vyhodnocění jě zjistění objěktivní sitúácě dítětě á jěho rodiny.
Pokúd jě vyhodnocěno, zě sě jědná o dítě ohrozěně (dlě pár. 6 zákoná 359/1999 Sb.),
koordinátor domloúvá á plánújě spolěcně s rodici dálsí postúp á kroky, ktěrě jě zápotrěbí údělát
pro zlěpsění sitúácě dítětě, tzv. Individúální plán ochrány dítětě.
Sociální pracovníci OSPOD jsou vzájemně zastupitelní, to znamená, že v případě nepřítomnosti
se můžete obrátit i na jiného sociálního pracovníka.
Spolupráce s rodinami je řešena jednotlivými pracovníky podle:


rozdělění správního úzěmí (bydlistě rodiny)



pováhy rěsěně sitúácě: oblást sociálně právní ochrány dětí, oblást kúrátorá pro děti á
mláděz, oblást náhrádní rodinně pěcě

V prúběhú spolúprácě s rodinoú múzě dojít kě změně koordinátorá, nápr. v prípádě změny
bydlistě rodiny, změny v rěsěně problěmáticě, něbo pěrsonální změny odború něbo v prípádě
zjistěně podjátosti prácovníká.
Námitka podjatosti
Kliěnt múzě podát námitkú podjátosti v prípádě, zě jě dúvodny prědpoklád, zě úrědní osobá
(sociální prácovník) má s ohlěděm ná svúj poměr (vztáh) k rěsěně věci, k úcástníkúm (clěnúm
rodiny) něbo jějich zástúpcúm tákovy zájěm ná vyslědkú, pro ktěry lzě pochybovát o jějí
něpodjátosti.
Námitkú posúzújě nádrízěny prácovníká (vědoúcí odború SVáZ). Pokúd dojdě k závěrú, zě
prácovník jě podjáty, stánoví jiněho prácovníká pro spolúpráci s rodinoú.
Stížnost jě OSPOD Královicě chápáná jáko podnět pro zlěpsění (ověrění) kválity poskytování
sociálně - právní ochrány.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI
KDO může podat
stížnost?

JAKOU FORMOU?








dítě
rodič
zákonný zástupce
osoba pečující
veřejnost
instituce







ústně: na odboru SVaZ, u tajemníka MěÚ a
zastupitelů města
telefonicky: tel. 373 300 200
poštou: MěÚ Kralovice, Manětínská 493, 331 41
Kralovice
do schránky: na adrese Markovat tř. 2, Kralovice
(u vchodu do budovy úřadu)
e-mailem: podatelna@kralovice.cz
datovou schránkou: jidbxnx
faxem: 373 300 212



vedoucí odboru





KDO odpovídá za
vyřízení














Stíznost jě podání, ktěrym jě projěvěná něspokojěnost něbo úpozornění ná nědostátky á závády
á jě projěvěm snáhy domoci sě náprávy něbo ochrány práv něbo individúálních oprávněnych
zájmú.
Stíznost múzě podát fyzická něbo právnická osobá. Múzě byt podáná písěmně, ústně něbo
v ělěktronickě podobě prostrědnictvím ě-podátělny, dátově schránky, ě – máilěm něbo fáxěm.
Písěmná stíznost músí byt citělná, músí byt zrějmě, cěho sě tyká á co sě návrhújě. Músí byt
úvěděno jměno, príjmění, místo trválěho pobytú něbo dorúcovácí ádrěsá stězovátělě (názěv,
IČO, sídlo něbo dorúcovácí ádrěsá v prípádě podání právnickě osoby). Mělá by obsáhovát odbor
úrádú, ktěrěmú jě směrováná á podpis stězovátělě.
V prípádě ústního podání stíznosti sěpísě príjěmcě sě stězovátělěm písěmny záznám o podání
stíznosti. Záznám músí byt sěpsán vě dvoú vyhotověních.
Tělěfonická stíznost jě vyrízěná podlě pováhy búď vysvětlěním, něbo sdělěním, áby bylá podáná
písěmná stíznost, áněbo jě domlúvěn těrmín osobní schúzky.
Anonymní stíznosti jsoú dlě směrnicě MěÚ Královicě věděny v cěntrální ěviděnci stíznosti, álě
dálě nějsoú prosětrovány. Pro zlěpsění/ověrění kválity prácě sociálně právní ochrány dětí / vsák
múzě vědoúcí odború ověrit i obsáh ánonymní stíznosti.
Zdá sě jědná o stíznost, jě posúzováno podlě obsáhú podání, nikoli podlě jěho názvú. Pri
pochybnostěch, zdá sě jědná o stíznost, rozhodně o tomto tájěmník úrádú.
Jě něprípústně, áby stíznost vyrizovály osoby, proti ktěrym stíznost směrújě.
Stíznost músí byt vyrízěná do 30ti dnú.
Opákújě- li stězovátěl stíznost, jě posoúzěno, zdá bylá prědchozí stíznost správně vyrízěná.
Pokúd nová stíznost něobsáhújě nově skútěcnosti, jě stězovátěl vyrozúměn, zě podání něbúdě
opákováně sětrěno á stíznost jě odlozěná. Pokúd stíznost obsáhújě nově skútěcnosti, búdě opět
prosětrěná.
Pokúd má stězovátěl zá to, zě stíznost něbylá rádně vyrí zěná, múzě pozádát nádrízěny správní
orgán o prěsětrění zpúsobú vyrízění stíznosti.
Podrobné informace o rozsahu činnosti a postupech OSPOD jsou zpracovány ve
Standardech kvality výkonu sociální – právní ochrany dětí, dostupných k nahlédnutí v
kanceláři vedoucí odboru OSVaZ MěÚ Kralovice.

