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7. Prevence  
 

7a  

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně 

koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním obvodu.   

Obsah kritéria standardu 
 

 Orgán sociálně právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) Městského úřadu Tanvald (dále jen 

„MěÚ Tanvald“) aktivně vyhledává ohrožené děti uvedené v § 6 zákona o SPOD vyžadující 

pomoc v průběhu svých pracovních činností v rámci práce v terénu i na pracovišti. Všichni 

zaměstnanci sociálně právní ochrany dětí v rámci sociálního šetření aktivně sledují 

přítomnost a chování dětí a jejich okolí v přirozeném prostředí. 

 Prevence předpokládá spolupráci řady struktur, institucí a složek. Vedle obecně známých 

prvků systému, jakými jsou rodina, škola a školská zařízení, jsou velice důležité různé 

zájmové organizace, občanská sdružení, místní samosprávy, zdravotnická zařízení, 

nízkoprahové centrum, různé podnikatelské subjekty a podobně. 

 Úzká multidisciplinární spolupráce OSPOD MěÚ Tanvald s fyzickými osobami, právnickými 

osobami, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských 

zařízení, Policií České republiky (dále jen „PČR“), Probační a mediační službou (dále jen 

„PMS“), soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb a dalšími 

subjekty umožňuje zaměstnancům OSPOD monitorovat oblasti vyššího výskytu ohrožených 

dětí. Cílem této spolupráce je předcházení nežádoucím jevům v oblastech souvisejících se 

SPOD. 

 Každé oznámení od právnických osob, konkrétních zaměstnanci OSPOD prověří a zvolí 

vhodný postup pomoci dítěti či celé rodině, který respektuje potřeby rodiny a místní specifika 

OSPOD MěÚ Tanvald je stálým členem pracovní skupiny Rodina, děti a mládež a skupiny 

Osoby sociálně vyloučené a ohrožené rizikovým způsobem života, pravidelně se účastní 

všech schůzek. Pracovní skupiny byly vytvořeny v rámci Komunitního plánování sociálních 

služeb v mikroregionu Tanvaldsko na rok  2011-2015 a  II. Komunitního plánu sociálních 

služeb mikroregionu Tanvaldsko pro rok 2016 – 2020. V současné době se realizuje nový 

komunitní plán  (k dispozici na www.tanvald.cz).  

 OSPOD Tanvald je členem multidisciplinárního týmů, který tvoří odborníci pro rodiny 

s dětmi. Tým je zaměřen na prevenci, ale zejména k řešení aktuálních případů, jak z okruhu 

opatrovnického, tak trestního řízení. Tým tvoří zástupci Magistrátu města Jablonec n. N. – 

OSPOD, MěÚ Železný Brod – OSPOD, zástupci soudu opatrovnického a trestního oddělení 

Okresního soudu v Jablonci n. N., státní zastupitelství, městská policie Jablonec n. N., 

kriminální policie pro děti a mládež, PMS. Tým se stýká pravidelně nejméně jednou měsíčně. 
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OSPOD MěÚ Tanvald zajišťuje následující preventivní aktivity: 

 spolupráce se zástupci škol a školských zařízení, PČR, PMS, soudem, státním 

zastupitelstvím, dětskými domovy, dětskými diagnostickými ústavy, výchovnými ústavy pro 

mládež, Nízkoprahovým zařízením, Středisko volného času, Rodinné centrum Maják, 

Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, ROMODROM, doprovázející organizace 

pěstounských rodin, odd. sociální práce a sociálních služeb MěÚ Tanvald 

 Rodinné centrum Maják v Tanvaldu a  Centrum zdravotně postižených Libereckého kraje, 

mají obě organizace pověření SPOD. 

 činnost Komise pro sociálně právní ochranu dětí, 

 pořádání případových konferencí, 

 jednání pracovních skupin odborné spolupráce, 

 poskytuje nebo zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, uplatňování 

nároku dítěte na výživné, vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, 

 odd. SPOD se podílí na monitorování rizikových oblastí v rámci protidrogové prevence. Při 

činnosti spolupracuje s Policií ČR, Živnostenským úřadem, zejména v případech 

nezákonného prodeje alkoholických nápojů dětem, dále spolupracuje se správním odborem, 

městskou policií, včetně propojení činnosti na kuratelu pro dospělé. 

 spolupráce při zajištění pobytu dětí na příměstských táborech  vedených Mateřským centrem 

Maják o.s. 

 spolupráce (účast) s pracovní skupinou Komunitního plánování sociálních služeb – Rodina, 

děti a mládež 

 účast na metodických a jiných odborných setkání s pověřenými osobami (metodické dny na 

KÚ Liberec) poskytovateli sociálních služeb a jiných spolupracujících subjektů 

 multidisciplinární spolupráce, např. formou kulatých stolů 

 

Pracovníci odd. SPOD se prokazují zvláštním oprávněním vydaným MěÚ Tanvald (průkaz). Kurátor 

pro děti a mládež se rovněž prokazuje průkazem, který obsahuje jméno a příjmení, titul, označení 

zaměstnavatele a vymezení činností, které může vykonávat.  

Příloha č. 1 - Šikana mezi dětmi 

Příloha č. 2 - Záškoláctví 

Příloha č. 3 -  Koncepce prevence kriminality města Tanvaldu na období 2016 až 2020.6  (V současné 

době se realizuje nová koncepce).  
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7. Prevence  
 

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, Policií 

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.   

Obsah kritéria standardu 
 

 OSPOD MěÚ Tanvald v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými 

osobami, právnickými osobami, orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, 

pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, 

PČR, PMS, soudem, státním zastupitelstvím, poskytovateli zdravotních služeb a dalšími 

subjekty zúčastněnými na péči o ohrožené děti. 

 V návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochrany dětí, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) byla zřízena Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

při MěÚ Tanvald. Komise posuzuje jednotlivé případy provádění výkonu SPOD, vydává k 

nim stanoviska a koordinuje výkon SPOD na území správního obvodu ORP Tanvald.. 

 Vedoucí odd. SPOD při MěÚ Tanvald pravidelně svolává pracovní poradu, jíž se účastní 

všichni přítomní zaměstnanci OSPOD. Na těchto pracovních poradách jsou projednávány 

aktuální informace týkající se chodu MěÚ a aktuality v oblasti SPOD. 

 Rodinné centrum Maják o.s. a Středisko volného času organizují pro děti ze sociálně slabých 

a neúplných rodin, ze sociálně vyloučených lokalit či dětem vyrůstajících v rizikovém 

prostředí smysluplné a aktivní využití volného času v období letních prázdnin formou 

příměstských táborů s možností rozšířeného hlídání dětí  od 3 – 4 let. 

 Organizace ROMODROM, ROMA Tanvald a Romany art workshop (RAW) se zabývají 

prevencí kriminality mládeže, zdravotnickou osvětou, doučováním, mají pracovní skupina, 

volnočasové aktivity pro děti ze sociálně slabých a neúplných rodin, ze sociálně vyloučených 

lokalit či dětem vyrůstajících v rizikovém prostředí.  

 Zaměstnanci OSPOD MěÚ Tanvald aktivně vyhledávají  a monitorují a koordinují, případně 

spolupracují na preventivních aktivitách v našem správním obvodu. 

 

 

 


