SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ V SITUACI PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ
Úkolem orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i v době omezujících opaření ZŮSTÁVÁ

OCHRANA OHROŽENÝCH DĚTÍ, ZEJMÉNA OCHRANA JEJICH PRÁV A
OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ.
V případě potřeby je možné nás kontaktovat.
V situaci omezujících opatření není možné omezit rozsah výkonu SPOD daný zákonem o SPOD, ale je
možné s ohledem na individuální potřeby modifikovat míru výkonu SPOD u jednotlivých dětí.
Výkon SPOD je i v situaci omezujících opatření zabezpečován:
•
•
•

v pracovní dny (v rámci povozní doby MěÚ) - v úředních hodinách MěÚ Dobruška,
v pracovní dny (v rámci povozní doby MěÚ) - v neúředních hodinách jsou řešeny neodkladné
záležitosti na základě objednávky předem a akutní, nouzové a krizové případy,
mimo pracovní dobu, ve svátky a ve dnech pracovního klidu je zajištěna pracovní pohotovost,
v součinnosti zejména s policií, soudy - odkaz na Dokumenty a formuláře - Standardy kvality
SPOD - např. standard č. 1.

Možné způsoby komunikace:
S ohledem na epidemiologickou situaci se doporučuje omezit osobní kontakt na nezbytně nutnou
úroveň, doporučuje se využívat např. písemného, elektronického či telefonického kontaktu před
osobním ve všech případech, kdy je to s ohledem na povahu případu a řešenou situaci možné.
•
•

zprostředkovaná, vzdálená, distanční forma (telefon, e-mail, on - line komunikace, video
komunikace apod.)
osobní forma (za 100 % dodržení bezpečnostních podmínek, nezbytné je vybavení pracovníků
ochrannými pomůckami)

Pracovnice OSPOD spolupracují s pomáhajícími službami, odborníky a dokáží zprostředkovat pomoc
různých podpůrných služeb k zajištění potřeb ohrožených dětí, sociálních služeb (např. sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, azylové domy,
intervenční centrum, terénní programy, služby rané péče), navazujících služeb (např. aktivity osob
pověřených k výkonu SPOD, rodinné centrum, volnočasový klub) a dalších odborných služeb (např.
místně dostupné služby z oboru psychologie, psychiatrie, terapeutické služby, pedagogicko
psychologická poradna, mediace/rodinná, služby středisek výchovné péče).
Základní adresář spolupracujících subjektů je k dispozici v sekci Dokumenty a formuláře.
Souhrnný materiál k problematice ochrany dětí je k dispozici na www.pravonadetstvi.cz. WEB
provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Letáky přinášející důležité informace o koronaviru určené přímo dětem a jejich pečovatelům:
Děti - Kdo mi pomůže? Co dělat, když potřebuji pomoc v době karantény
Děti - Nejsem doma a něco se děje (tématika pobytové péče)
Dospělí - Jak můžeme děti a dospívající podpořit

