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14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další 
subjekty  

 
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.  
 

 

Obsah kritéria standardu 
 

Role orgánu SPOD je v první řadě koordinační. 

 

OSPOD Tanvald má k dispozici aktuální seznam subjektů (viz. příloha č. 1), které poskytují 

sociální služby. Tento seznam průběžně vyhodnocuje a aktualizuje. Přitom využívá i seznam 

vytvořený v rámci komunitního plánování sociálních služeb města Tanvald.  

 

SPOD zajišťuje spolupráci při pomoci klientům se spolupracujícími subjekty, seznamuje 

klienty s dostupnými službami a motivuje je k řešení problémů s využitím těchto služeb.   

Pracovníci SPOD znají pracovní náplň subjektů, které doporučují a jsou s nimi v kontaktu.  

Dále se zúčastňují konferencí a setkávání v rámci profesních skupin, kde získávají podrobné 

informace o nabídce služeb pro konkrétní cílové skupiny. 

 

Také lze využít registr poskytovatelů sociálních služeb, kde jsou uvedeny sociální služby 

v rámci celé ČR, dostupný na webových stránkách MPSV:  

 http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1618471310465_1 

 

Informace ohledně bezplatného právního poradenství jsou uvedené na webových stránkách 

Česká advokátní komora: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617 

Na těchto stránkách se nachází i seznam mediátorů, kteří složili zkoušky mediátora na České 

advokátní komoře v režimu zákona o mediaci č. 202/2012 Sb., v platném znění (nejedná se o 

seznam zapsaných mediátorů, který jako jediný seznam ze zákona vede Ministerstvo 

spravedlnosti ČR). 

 

Město Tanvald má uzavřenou dohodu s PhDr. Helenou Kalábovou, Ph. D., která poskytuje 

psychologické poradenství pro rodiny, které jsou pouze v evidenci OSPOD Tanvald. Paní 

doktorka poskytuje pomoc rodinám jednou měsíčně po celý den v prostorách Střediska 

volného času Tanvald, 1. patro. Tato služba je nabízená rodinám s dětmi, kteří potřebují 

pomoc ve složitých životních, partnerských a jiných situacích, zejména se zaměřuje na péči o 

děti. Výstupem konzultace pro OSPOD je dle potřeby zpracovaná písemná zpráva pro účely 

soudního řízení, policie a dalšího vhodného postupu práce s rodinou. Služba je poskytovaná 

každé rodině individuálně v rozsahu jedné hodiny, kde je na konci setkání klientům ústně 

sdělen závěr z konzultace a popřípadě dána různá další možná doporučení. Dále paní 

doktorka v tento den poskytuje dvouhodinovou skupinovou terapii pro 6 - 8 dětí, nebo 

rodičům, manželským párům v evidenci SPOD.  
 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1618471310465_1
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14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další 
subjekty  

 
14b  

Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u 

dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v 

péči kurátorů.  

Obsah kritéria standardu 
 

Pracoviště SPOD Tanvald přijímá opatření a poskytuje různé druhy pomoci dětem výše uvedené 

cílové skupiny. Doporučuje a zprostředkovává navazující potřebnou pomoc v podobě sociálních 

služeb pro rodiny s dětmi, podává návrhy či podněty k soudu nebo hledá jiné způsoby řešení. Pomoc 

a doprovázení se poskytuje a zprostředkovává zejména tam, kde děti nemají vlastní rodinné zázemí, 

kde je třeba jim věnovat zvýšenou péči a pozornost pro jejich ohrožení a poruchy chování. 

Děti umístěné v ústavním zařízení pracovník SPOD pravidelně navštěvuje, získává podrobné 

informace o jejich pobytu, jednání, o dalším pobytu v zařízení. Zjišťuje možnosti spolupráce s 

kurátorem pro dospělé. Pravidelně navštěvuje rodiče dítěte nebo osoby odpovědné za výchovu, 

monitoruje celkovou situaci. Veškeré aktivity provádí v součinnosti s ústavním zařízením. V rámci 

pohovorů ve spolupráci s dítětem a rodiči jsou cíle zaznamenávány do individuálních plánů.  

 

Před dosažením zletilosti OSPOD spolupracuje s  kurátorem pro dospělé, oddělení sociální práce a 

sociálních služeb. V současné době je tato spolupráce směrována k vedoucí oddělení.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


