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Orgány sociálně-právní ochrany dětí mají zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, stanovenou působnost, v jejímž rámci přijímají 

určitá opatření a poskytují různé formy pomoci.  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou doporučuje a zprostředkovává 

navazující služby. Podporuje a motivuje rodiče a jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte 

v tom, aby v případě potřeby vyhledali odbornou pomoc. Je-li třeba, nabízí jim kontakt na 

terénní sociální pracovnici Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, která jim pomáhá v jejich 

životní situaci a může je též doprovázet do konkrétních zařízení a k jednotlivým odborníkům.  

 

Rodiče či jiné osoby zodpovědné za výchovu dítěte seznámí pracovníci orgánu sociálně-

právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou s možnostmi poskytnutí odborné pomoci, seznámí je 

se základními informacemi o jednotlivých pracovištích ve spádové oblasti zabývajících se 

problematikou, která konkrétní rodinu tíží. Rodiče si mohou na základě doporučení orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou vybrat. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou spolupracuje s organizacemi, které 

pracují v Kralupech nad Vltavou, např. Charita Kralupy nad Vltavou, v Mělníku (MUDr. 

Bínová – psychiatr, AT poradna, Probační a mediační služba atd.), nebo se Střediskem 

výchovné péče ve Slaném a zejména potom s organizacemi, které pracují v Praze (Diakonie 

Praha, Dětské krizové centrum a další).  

 

Ve většině případů se rodiče s danou navazující službou kontaktují sami. Orgánu sociálně-

právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou sdělí termín návštěvy a po uskutečnění schůzky 

s odborníkem dají koordinátorce případu zpětnou vazbu (doporučení odborníkem apod.).  
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V některých případech, když rodiče či osoby zodpovědné za výchovu nespolupracují a nejsou 

motivováni svou situaci změnit, a vyžaduje-li to zájem dítěte, využije orgán sociálně-právní 

ochrany dětí zákonem stanovená výchovná opatření. 

 

Každá pracovnice si může na svém počítači online najít např. na stránkách Krajského úřadu 

Středočeského kraje katalog „Sociální služby pro Středočeský kraj“, kde jsou uvedeny 

kontakty na všechny organizace poskytující sociální služby ve Středočeském kraji. 

 

V rámci Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou byl vytvořen 

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb viz. www.socialnipomockralupy.cz. 

 

Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Kralupech nad Vltavou mají k dispozici 

odkaz na „Interaktivní katalog služeb sociálně-právní ochrany dětí“ 

(http://katalog.pravonadetstvi.cz). 

 

Každá pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí si vytváří svůj seznam 

spolupracujících odborníků a organizací na základě zkušeností s nimi a dle informací od 

klientů. 
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Název standardu 14.  Návaznost výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí na další subjekty 

Kritérium standardu 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 

 

Závazné pro pracovníky poskytující sociálně-právní 

ochranu dětí Městského úřadu Kralupy nad 

Vltavou 

 

Vypracoval Bc. Lucie Forintová 

 

Schválil 

 

Datum a podpis 

Mgr. Eva Ivanová (vedoucí odboru) 

Eva Kutinová (vedoucí OSPOD) 

22. 12. 2014 

Platnost kritéria od 1. 1. 2015 

 

Platnost kritéria do do odvolání 

 

Datum revize duben 2016 

květen 2017 

leden 2020 
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Orgány sociálně-právní ochrany dětí mají zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, stanovené oprávnění sledovat dodržování práv 

dítěte v ústavní péči. Koordinátorka případu má povinnost pravidelně minimálně 1x za 3 

měsíce navštěvovat dítě umístěné v ústavním zařízení a spolupracovat s rodinou na možném 

návratu dítěte do rodiny. Koordinátorka také úzce spolupracuje s pracovníky zařízení, ve 

kterém je dítě umístěno. Vzájemně spolupracují při tvorbě individuálního plánu. V případě, že 

se nezletilé dítě nachází v náhradní rodinné péči, koordinátorka případu spolupracuje 

s dítětem a s osobami, u kterých nezletilé dítě žije, popř. s doprovázející organizací. 

 

Pokud je dítě starší 16 let, koordinátorka při svých návštěvách v zařízení či v náhradní rodině 

podporuje mladistvého v plánování budoucnosti. V individuálním plánu jsou cíle týkající se 

nácviků dovedností potřebných pro běžný samostatný život (hospodaření s finančními 

prostředky, nakupování, vaření apod.). Na nácviku těchto dovedností spolupracují pracovníci 

zařízení nebo pěstouni. 

 

Koordinátorka případu ještě před dosažením zletilosti pomůže navázat spolupráci mladistvého 

se sociální kurátorkou, která ve spolupráci s koordinátorkou případu dítěti pomůže hledat 

ubytování, seznámí ho s možnostmi finanční podpory, s činností úřadu práce apod. 

 

Koordinátorka případu také zajišťuje návaznou péči ve spolupráci s obcemi v samostatné i 

přenesené působnosti, úřadem práce, poskytovateli sociálních služeb a jinými organizacemi. 

Jedná se o instituce a organizace, které mohou předcházet, zmírnit či pomoci odstranit 

následky náročné životní situace dítěte či jeho rodiny. 

 

 


