Oprávnění pracovníka sociálně-právní ochrany dětí
PRACOVNÍK SPOD ŘEŠÍ MIMO JINÉ:
Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí
I. OBECNÝ VÝKON SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA Č.
359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
Přijímání oznámení o ohrožených dětech








přijímání oznámení o dětech, které jsou předmětem SPO §10, 4
přijímání oznámení o dítěti, jehož se chce matka vzdát po narození §10a, 1
přijímání oznámení o převzetí dítěte do péče §10a, 2
přijímání oznámení občanů o porušení rodičovské zodpovědnosti § 7
přijímání žádosti dítěte o pomoc při ochraně jeho práv § 8, 1
přijímání žádostí rodičů o pomoc při výkonu rodičovské zodpovědnosti § 9
přijímání oznámení rodičům o tom, že dítě bylo předáno budoucímu osvojiteli § 10,4

Provádění šetření týkajících se dítěte a jeho rodiny






provádění šetření v rodině §52, 1
provádění šetření v místě bydliště dítěte §52, 1
provádění šetření ve škole §52,1
provádění šetření v zaměstnání dítěte §52, 1
provádění šetření v jiném prostředí §52, 1

Zajišťování práv dětí (opatrovnictví, jednání, spolupráce)


















realizace práva dítěte vyjádřit svůj názor, být slyšeno a obdržet informaci § 8,2 -3
výkon funkce opatrovníka §17, a)
výkon funkce poručníka a činění neodkladných úkonů v zájmu dítěte v době do
ustanovení poručníka §17,a), b)
jednání a spolupráce s rodiči §53, 2
jednání a spolupráce s jinými osobami odpovědnými za výchovu §53, 3
zajišťování součinnosti při výkonu rozhodnutí o výchově, účast při výkonu
soudních rozhodnutí §14, 7 až 10
sledování nepříznivých jevů, omezování jejich působení – §10, 3 a,b
vypracovává formulář hodnocení situace dítěte, který pravidelně aktualizuje,
zpracovává individuální plán ochrany dítěte, který pravidelně vyhodnocuje § 10, 3 c,d
pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí § 10, 3 e
poskytnutí neodkladné pomoci dítěte bez odpovídající péče, posuzování situace
dítěte bez péče – §15, 1, 2
účast na činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí a příprava podkladů pro
jednání komise – §38
držení pohotovostí v rámci systému vyrozumění a úkony dle Metodického pokynu
MPSV ze dne 2. 11. 1995 (ve znění z 15. 3. 2007) k postupu obecních úřadů

Podávání návrhů a podnětů soudu








podávání návrhu soudu § 14, 1,4 s náležitostmi dle § 14, 2,3
podávání návrhů soudu § 14, 5
podávání návrhu na předběžné opatření § 16
účast na jednání soudu
podávání návrhu soudu na výkon rozhodnutí § 28
sepisování návrhů a jiných podání k soudům v rámci poradenské činnosti § 11

Poradenství a odborná pomoc






pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů §11, 1a
poskytování/zprostředkování poradenství rodičům §11, 1b
pořádání přednášek a kurzů §11, 1c
poskytování pomoci při vymáhání výživného pro dítě § 11, 1e
odborná pomoc dítěti či rodiči při výkonu rozhodnutí § 14, 9

Vedení a správa spisové dokumentace






vedení spisové dokumentace o dětech vhodných do NRP §21, 4
vedení spisové dokumentace o žadatelích o NRP §21, 5
vedení spisové dokumentace o dětech §55, 1-4
předávání žádosti o nahlížení do spisové dokumentace Om dle § 55,5 vedoucímu
odboru
vedení rejstříků dle Směrnice MPSV ČR č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 s
účinností od 1.1. 2014 k vedení spisové dokumentace

Poskytování zpráv a sdílení informací












sdílení informací z evidence a spis. dokumentace §51,1
poskytování zpráv soudu na vyžádání (vých. opatření) §51, 4a
poskytování zpráv st. zastupitelství na vyžádání §51, 4b
poskytování statistických informací a spisové dokumentace KÚ a MPSV §51, 4c
poskytování informací pověřeným osobám §51, 4d
poskytování informací na žádost oprávněným orgánům §51, 5a 1-9
přijímání informací na základě výzvy od povinných orgánů §53, 1
zajištění stanoviska pro účely vydání pověření k výkonu SPO §49,3
zajištění lékařského posudku a písemné zprávy lékaře § 28
vydávání potvrzení pro účely nároku na výživné z/do ciziny §35a
poskytování dožádaných informací Veřejnému ochránci práv §51, 5e

Výkon dožádání



převzetí zastupování dítěte na základě dožádání jiného OSPOD §62, 1, 2, 5
provádění šetření na základě dožádání §62, 3

II. SPECIALIZOVANÝ VÝKON SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

Vyhledávání dětí a rodičů vhodných pro NRP






přijímání oznámení o dětech vhodných pro NRP § 21, 1, § 29, 6c
vyhledávání dětí vhodných pro osvojení/pěstounskou péči §19a, 1a, § 21, 1
vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli/pěstouny §19a, 1b, § 21, 1
činění opatření k ochraně dětí převzatých do péče cizí osoby §16a, 1
přijímání žádostí o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče § 20, 1, § 21,2

Zpracování dokumentace a rozhodování pro účely NRP
















shromažďování podkladů a posuzování žádosti o zařazení do evidence žadatelů o
NRP, rozhodování o zamítnutí žádosti §21, 3
rozhodování o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů §19,1a
rozhodování o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů §19,1b
přijímání písemného souhlasu rodičů s osvojením dítěte §19, 3
rozhodování o zastavení řízení o zařazení do evidence NRP §21, 7
účast na činnosti poradních sborů §38a, 38b
spolupráce s KÚ a MPSV na odborném posuzování žadatelů §27, 5
zpracování stanoviska k žádosti o zprostředkování NRP §21, 5 j (§27a, 3d)
komunikace ve věci posouzení zdr. stavu žadatelů o NRP §53, 4
vypracování podkladů pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče 47b, 1 a jejich
předání vedoucímu k podpisu nebo předání podnětu vedoucímu k zahájení řízení o
stanovení práv a povinností dle § 47a rozhodnutím 47b, 2
sledování výkonu pěstounské péče § 47b 5, nahlášení skutečností zakládajících
ohlašovací povinnost dle § 47d, 5 směrem k KrP ÚP ve věci pěstounské péče
vedoucímu odboru
podávání vyjádření KrP ÚP ve věci přiznání/nepřiznání odměny pěstouna, je-li osobou
pečující prarodič/prarodiče § 47j,3

Provádění šetření, poradenství a doprovázení náhradních rodin






poradenství náhradním rodičům §11, 1d
pomoc osobě, která převzala dítě do péče §16a,2
doprovázení a asistence při seznámení žadatelů NRP s dítětem §24,3
podávání žádostí o přezkoumání osoby, u níž má dítě pobývat, krajským úřadem
§ 30 odst. 3

ÚSTAVNÍ PÉČE A ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC
Práce s dětmi v ústavní péči a s jejich rodinami








organizace a asistence u předání dítěte rodiči do ústavní péče §28
pomoc rodičům po umístění dítěte do ústavní výchovy §12, 2
pomoc uspořádat rodinné poměry §12, 2
řešení životní a sociální situace, včetně hmotné §12, 2
pomoc při spolupráci s orgány soc. zabezpečení, úřady práce atp. §12, 2
zprostředkování pomoci poradenského zařízení §12, 2
pomoc dítěti ve spolupráci s ústavním zařízením při zajištění bydlení a práce § 33



ZÚV

Spolupráce s ústavem, sdílení informací













dožadování informací od ústavu §24, 1h ZÚV
přijímání informací o nadcházejícím propuštění dítěte §24, 1j ZÚV, § 29, 6f
přijímání informací o útěku dítěte z ústavu §29, 6g
přijímání oznámení DÚ o přijetí, umístění nebo přemístění dítěte § 5 odst. 10 ZÚV
shromažďování dokumentů a zpracování osobních listů pro potřeby diagnostického
ústavu § 5 odst. 5 ZÚV
oznamování zřizovateli zařízení/soudu porušení povinností zařízením §29,4
projednávání ukončení ústavní výchovy §24, 1f ZÚV
projednávání prodloužení ústavní výchovy §24, 1g ZÚV96
projednávání umístění dítěte do DgÚ §4 VZÚV
vyjádření k umístění dítěte do zařízení v územním obvodu jiného DgÚ § 5 odst. 7
ZÚV

Provádění šetření, vydávání stanovisek souvisejících s ústavní péčí








provádění šetření pro účely pobytu dítěte mimo ústav §30, 1, 5
vydávání písemného souhlasu s pobytem dítěte mimo ústav §30, 1
sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy §29, 1,2
sledování odstranění nedostatků zjištěných v zařízení §29,5
korespondence/pohovory s dětmi v ústavní péči §20, 1i ZÚV
provádění šetření ve školském zařízení §52, 1
provádění šetření ve zdravotnickém zařízení §52, 1

Výkon SPO v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc






přijímání informace o dětech umístěných do ZDVOP §10, 4, § 42, 12
návštěvy dítěte v ZDVOP §42, 7 a
povolování návštěv dítěte mimo ZDVOP §42, 7 b
podávání žádosti o umístění dítěte v ZDVOP §42, 2b
vydávání vyjádření o důvodnosti umístění dítěte v ZDVOP § 42g, 1

Ostatní


Vykonává pohotovost dle rozpisu služeb, § 16, § 37

