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Název standardu 7. Prevence 

 

Kritérium standardu 7a) 

Orgán sociálně-právní ochrany aktivně 

vyhledává a monitoruje ohrožené děti. 

Prokazatelně koordinuje, případně vytváří 

podmínky pro preventivní aktivity ve svém 

správním obvodu 

 

Závazné pro pracovníky poskytující sociálně-právní 

ochranu dětí Městského úřadu Kralupy nad 

Vltavou 

Vypracoval Tamara Musilová 

diplomovaná sociální pracovnice 

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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Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou aktivně vyhledává ohrožené děti 

uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

právních předpisů. 

 

Aktivní vyhledávání se děje ve spolupráci s obecními úřady, pověřenými osobami a dalšími 

institucemi. Spolupracuje se též s poskytovateli sociálních služeb, lékaři, školami a dalšími 

zařízeními pro děti a mladistvé.  

 

Aktivní vyhledávání se také děje v návaznosti na plnění oznamovací povinnosti subjekty 

uvedenými v § 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

právních předpisů. 

 

V rámci prevence je nejdůležitějším kritériem pro úspěšné plnění společná týmová práce 

nejen v rámci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, ale zejména pak spolupráce a kooperace 

všech zainteresovaných a spolupracujících složek orgánu sociálně – právní ochrany dětí.  

 

V rámci preventivních aktivit spolupracuje orgán sociálně-právní ochrany Kralupy nad 

Vltavou s: 

- pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zařízeními pro děti a mládež, a 

dalšími subjekty při realizaci sociální práce za účelem předcházení ohrožení dětí a za 

účelem sanace rodiny 

- pověřenými osobami při organizování výchovně rekreačních táborů a víkendových 

pobytů pro děti s programy zaměřenými na prevenci v různých oblastech 

- poskytovateli sociálně aktivizačních služeb, s azylovými domy, s domy na půl cesty, 

s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, středisky výchovné péče  

- rodiči a jinými osobami odpovědnými za výchovu dětí a doporučuje jim odbornou 

pomoc 

- poskytovateli zdravotních služeb 

- zástupci škol a školských zařízení, 
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- účastní se spolu s Městkou policií Kralupy nad Vltavou nebo Policií ČR vyhledávání 

ohrožených dětí v restauracích, hernách, diskotékách. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou prokazatelně monitoruje preventivní 

aktivity prostřednictvím:  

- porad odboru sociálních věcí školství a kultury Městského úřadu Kralupy nad Vltavou 

- porad orgánu sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou 

- Komise pro sociálně právní ochranu dětí (ve smyslu § 38, odst. 2, písm. e) zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

- odborných týmů a odborných komisí zřízených za účelem prevence, jejichž členy 

nebo spolupracujícími osobami jsou zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

(např. Komise školská a prevence kriminality Rady města Kralupy nad Vltavou, 

Komise sociální, zdravotní a bytová Rady města Kralupy nad Vltavou, Pracovní 

skupina prevence kriminality Městského úřadu Kralupy nad Vltavou apod.) 

- metodických a jiných setkání s pověřenými osobami a poskytovateli sociálních služeb, 

- jiných spolupracujících subjektů (např. Městská policie Kralupy nad Vltavou, Policie 

ČR, Probační a mediační služba) 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou vytváří podmínky pro preventivní 

aktivity prostřednictvím: 

- osvětové činnosti (přednášková činnost) 

- webových stránek města, na kterých jsou občanům předávány informace o orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí včetně příkladů životních situací, při kterých se mohou 

obrátit na orgán sociálně-právní ochrany dětí 

- spolupráce s  nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, středisky výchovné péče, 

- účasti na poradách ředitelů základních a mateřských škol, výchovných poradců, 

pracovníků pedagogicko-psychologické poradny 
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- setkávání se zástupci obecních úřadů podle § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

- spolupráce s  koordinátorem/koordinátorkou prevence kriminality a to nejen při 

realizaci preventivního programu Paprsek, ale i při tvorbě Plánu prevence kriminality 

města apod. 

 

V rámci vlastní činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou 

provádí jeho jednotliví pracovníci šetření, a to dle znalostí svého obvodu. Při šetřeních se 

věnuje pozornost všem dětem, se kterými se dostanou do kontaktu. Dle míry závažnosti 

věnují pozornost především:  

- dětem evidovaných pro CAN 

- dětem traumatizovaným 

- dětem s handicapem 

- dětem s problémovým chováním. 

Zvýšenou pozornost věnují též ohroženým lokalitám. Důkladně prověřují podněty a 

oznámení, spolupracují s ostatními institucemi v lokalitě.  

 

Důležité informace pro kvalitní zajištění sociálně-právní ochrany lze získat prostřednictvím 

jiných subjektů, jako školských a zdravotnických zařízení, justičních orgánů, neziskových 

organizací a jiných subjektů působících v předmětné oblasti nebo v oblasti péče o děti jako 

jsou církevní spolky, zájmové a sportovní organizace apod.  

 

Ve školských zařízeních spolupracují pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí zejména 

s třídními učiteli, řediteli, výchovnými poradci, s preventisty kriminality a pracovníky 

školních družin a školních klubů. 

 

Základní školy si podle svých potřeb vytváří svůj minimální preventivní program – 

Program prevence kriminality. Z rozpočtu města Kralupy nad Vltavou dostávají školy 

příspěvek, který musí vždy vyúčtovat do 31. 10. příslušného kalendářního roku. Výši 

příspěvku doporučuje Radě města Kralupy nad Vltavou Komise školská a prevence 

kriminality Rady města Kralup nad Vltavou. 
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou úzce spolupracuje s pediatry a 

dalšími specialisty, kteří oznamují důležité informace potřebné k poskytování sociálně-

právní ochrany dětí. Ti poskytují potřebné zprávy, dle potřeby se účastní případových 

konferencí apod. 
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Název standardu 7. Prevence 

 

Kritérium standardu 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 

soc. 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. 

 

Závazné pro pracovníky poskytující sociálně-právní ochranu 

dětí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou 

Vypracoval Tamara Musilová, 

diplomovaná sociální pracovnice 

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 

duben 2020 
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou úzce spolupracuje s justičními 

orgány (okresní soud, krajský soud, státní zastupitelství).   

 

Jednou ročně se konají interdisciplinární porady se soudci, státními zástupci, zástupci 

Policie ČR, zástupci Probační a mediační služby Mělník a zaměstnanci orgánů sociálně-

právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou, Mělník a Neratovice. Interdisciplinární porady se 

týkají pracovníků a institucí bývalého okresu Mělník. Probírají se aktuální problémy, hovoří 

se o nových možnostech rozšíření a zkvalitnění další vzájemné spolupráce, a z rozhovorů 

vyplývají i společné postupy při výkonu jednotlivých či některých činností. Slouží též i 

k vytváření osobní zkušenosti s konkrétními pracovníky jednotlivých resortů.   

 

Obdobná setkání se konají i u Okresního soudu v Kladně, Okresního soudu Praha-východ a 

Praha - západ. 

 

Pro zajišťování výkonu sociálně-právní ochrany byla podle § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zřízena Komise pro sociálně-

právní ochranu dětí. Komise koordinuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na území města 

Kralupy nad Vltavou a jeho správního obvodu a mapuje návazné sociální služby na orgán 

sociálně - právní ochrany dětí. Členy Komise jsou zástupci orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí, lékaři, zaměstnanci neziskových organizací a policisté. Komise zasedá každý měsíc 

vyjma letních měsíců. 

 

Pracovníci odboru sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad 

Vltavou se setkávají dle potřeby (minimálně však 2x za rok) na Městském úřadě Kralupy 

nad Vltavou se zaměstnanci: 

1. Úřadu práce ČR, krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Kralupy nad Vltavou 

2. Charity Kralupy nad Vltavou 

3. RHG spol. s r.o. Kralupy nad Vltavou (sociální pracovník) 

4. Poskytovatelů sociálních služeb působících v ORP 

5. PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou 
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6. Dalších neziskových organizací, které působí na území Kralup nad Vltavou a spádové 

oblasti 

 

Setkání se také účastní dle potřeby příslušníci Policie ČR, obvodní oddělení, Kralupy nad 

Vltavou, a členové Městské policie Kralupy nad Vltavou. 

 

Při těchto setkáních se všichni zúčastnění zabývají řešením problematiky, která se týká osob 

v nepříznivé životní situaci v návaznosti na dávky pomoci v hmotné či sociální nouzi. Cílem 

těchto setkání je: 

- zkvalitnění komunikace mezi dotčenými institucemi 

- komplexní řešení situace osob v hmotné či sociální nouzi  

- předání důležitých informací pro další činnost zúčastněných subjektů 

 

Městská policie v Kralupech nad Vltavou provádí v pravidelných intervalech preventivní 

činnost zaměřenou na prověřování požívání a nalévání alkoholu u dětí a mladistvých podle 

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 

pozdějších předpisů. Městská policie Kralupy nad Vltavou navštěvuje za asistence pracovníků 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí restaurační zařízení. Zjištěné skutečnosti jsou poté řešeny 

s rodiči i s nezletilými dětmi.  

 

Městská policie Kralupy nad Vltavou provádí na stejné úrovni i akci nazvanou JOKER, která 

je zaměřena na herny. Při zjištění porušení zákona o loteriích (přítomnost osob do 18. let) 

ukládá provozovatelům výherních hracích přístrojů Obecní živnostenský úřad Městského 

úřadu Kralupy nad Vltavou sankce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 202/1991 

Sb., o loteriích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou spolupracují se 

zaměstnanci Charity Kralupy nad Vltavou jako největším poskytovatelem sociálních služeb 

na území města v oblasti péče o rodinu a dítě. 

  

Město Kralupy nad Vltavou každý rok vyhlašuje Programové dotace na podporu zájmových 

a sportovních aktivit v Kralupech nad Vltavou. V rámci individuálních dotací podporuje 

poskytovatele sociálních služeb, kteří spolupracují s občany města. 

 

Město Kralupy nad Vltavou má vytvořen Komunitní plán sociálních služeb na rok 2020-

2024.  

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou spolupracuje s mladistvými od 16 

let, kteří jsou umístěni v ústavní výchově. Mapuje vnitřní a vnější zdroje mladistvého za 

pomoci zařízení, ve kterém je umístěno. Definuje rizika, nastavuje individuální plán ve 

spolupráci s mladistvým tak, aby byl po odchodu ze zařízení schopen dalšího samostatného 

života. 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí dále spolupracuje: 

- se Střediskem pomoci ohroženým dětem Rosa, Římská č. 2846, Kladno 

- s Centrem D8, o.p.s., Roudnice nad Labem 

- s Poradenským centrem pro rodinu a děti Úsměv Říčany 

- se z. s. Rozum a Cit Říčany 

- s Centrem pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., Terezín atd. 

  

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Kralupy nad Vltavou spolupracuje se SEMIRAMIS, z. ú. 

se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, který ve městě poskytuje služby Centra terénních 

programů. Toto centrum se zaměřuje na poskytování: 

- sociálních a adiktologických služeb uživatelům drog v jejich 

přirozeném prostředí na území Středočeského kraje za účelem 

minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného 

zdraví 
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 terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují 

s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. 

Klienty motivují ke změně životního stylu. 

 

Centrum poskytuje: 

 výměnný injekční program 

 testy na infekční choroby 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávají osobních záležitostí 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím/odkaz na zdravotnické a 

sociální služby, kontakt s úřady, zaměstnavateli apod.) 

 základní sociální poradenství 

 pomoc v krizi 

 služby pro veřejnost, vzdělávací a osvětová činnost 

 

Orgán sociálně – právní ochrany dětí dále spolupracuje s mediátorkami a facilitátorkami, 

např.: s Mgr. Michaelou Kopalovou (mediátorka a facilitátorka) či Mgr. Věrou Ansorgovou 

(facilitátorkou případových konferencí) aj. 

 


