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14a
Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných
fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory
stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.
Pracovníci orgánu SPOD zprostředkovávají a doporučují klientům služby jiných fyzických
a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými
v individuálním plánu ochrany dítěte. Jedná se např. odborné sociální poradenství, ranou
péči, pečovatelskou službu, azylové domy či sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
v rámci sociálních služeb, dále služby pedagogicko-psychologických poraden, mediace,
poraden pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a další.
Výčet sociálních služeb a odborných zařízení/pracovníků je uveden v Přehledu sociálních
služeb a odborných zařízení/pracovníků navazujících na výkon SPOD, který je přílohou
tohoto standardu. Obsahuje základní informace o dané službě/zařízení (náplň činnosti,
podmínky poskytování služeb, kontakty). Veřejnosti je dostupný v elektronické podobě
na webových stránkách OSPOD ospod.trebic.cz.
Seznam spolupracujících subjektů vedený v listinné i elektronické verzi má k dispozici každý
zaměstnanec orgánu SPOD. Přehled koresponduje s Mapou sociálních služeb – viz
Standard č.7b. Za aktuálnost obou dokumentů odpovídá vedoucí oddělení sociální kurately
pro děti a mládež.
Výběr služeb je volen s ohledem na individuální potřeby dítěte a rodiny. Pracovníci orgánu
sociálně-právní ochrany dětí klienty k využití vhodných služeb náležitě motivují. Služby
doporučují v takovém rozsahu, aby jejich množství bylo pro klienta reálné
a nepřekračovalo kapacitu a možnosti.
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-

Související předpisy

-

zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů
vyhl. č. 473/2012 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů

Související interní
dokumenty dostupné
pracovníkům na Portálu
úřadu

Přílohy

1. Přehled sociálních služeb a odborných
zařízení/pracovníků navazujících na výkon SPOD
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