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Název standardu 7. Prevence 

Kritéria standardu 

7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává 
a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně 
koordinuje, případně vytváří podmínky pro 
preventivní aktivity ve svém správním obvodu. 

 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. 
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STANDARD č. 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. 
 

Pracovník OSPOD aktivně vyhledává ohrožené děti uvedené v § 6 zákona o SPOD v rámci 
následujících činností:  

• prověřování přijatých oznámení  

• sociálních šetření v rodinách  

• pohovorů s klienty 

• poradenské činnosti  

• preventivních programů a přednášek ve školách  

• zapojení v systému včasné intervence 

• ve spolupráci s obecními úřady, pověřenými osobami, nestátními neziskovými organizacemi 
či poskytovateli sociálních a zdravotních služeb (viz příloha standardu č. 14) 

 

OSPOD realizuje a vyhledávání také v návaznosti na plnění oznamovací povinnosti subjekty uvedenými 
v § 10 a dále v § 7 a § 8 zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD, distribuci letáků do míst, kde se mohou 
nacházet ohrožené osoby.  

Informace o výskytu ohrožených dětí a preventivních aktivitách získává OSPOD prostřednictvím 
případových konferencí, komise pro sociálně-právní ochranu dětí, komise pro prevenci kriminality a 
drogové problematiky, škol a školských zařízení, obcí a obecních úřadů, metodických a jiných 
odborných setkání, pověřených pracovníků a poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb a jiných 
spolupracujících subjektů.   

V případě realizace plošných kontrolních akcí Policie ČR (např. zaměřených na podávání alkoholu a 
jiných návykových látek nezletilým), rozhoduje o účasti OSPOD vedoucí pracovník.  

Podněty k šetření zpracovává pověřený pracovník OSPOD dle místa oznámené situace. Podle 
vyhodnocení situace posoudí vhodnost použití záznamových médií, v případě potřeby požádá o 
součinnost městkou či státní policii. V průběhu vyhledávání dbá bezpečnosti své a svých kolegů. 
V případě, že se vyskytne závažnější problém (ohrožení pracovníka, etický problém apod.) informuje o 
tom svého nadřízeného (např. telefonicky) a vyčká jeho pokynů. Při podezření, že je na dítěti páchána 
trestná činnost, je zákonnou povinností pracovníka OSPOD tuto skutečnost oznámit orgánům činným 
v trestním řízení. Konzultace závažných problémů probíhají na pravidelných interních poradách, 
supervizích a v rámci individuálních jednání s vedoucím pracovníkem.    

Koordinace a vytváření podmínek pro preventivní aktivity 

Výkon sociálně-právní ochrany dětí a preventivní aktivity koordinuje komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí, která je zvláštním orgánem obce a je zřízena starostou města Litoměřice.  

OSPOD má zastoupení v komisích a orgánech měst, které působí v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů. Zde aktivně působí při vytváření podmínek pro vznik a realizaci preventivních 
aktivit a potřebných sociálních služeb. Je členem skupin komunitního plánování sociálních služeb města 
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Litoměřice, skupiny prevence kriminality města Štětí a Litoměřice, účastní se hodnocení projektů 
v rámci grantového systému města Litoměřice v oblasti prevence kriminality a drogové problematiky 
apod. Prokazatelnost koordinace je dokladována např. v zápisech z jednání jednotlivých komisí a 
orgánů, v koncepčních materiálech, v grantových programech města, a dalších.  

OSPOD má zastoupení v těchto orgánech a komisích města:  

• komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

• komise prevence kriminality a drogové problematiky města Litoměřice 

• komise prevence kriminality a drogové problematiky města Štětí 

• komunitní plánování sociálních služeb města Litoměřice – pracovní skupina „Občané 
v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobiví občané a osoby ohrožené závislostmi, 
etnické menšiny“  

V rámci projektu MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, Klíčová 
aktivita 1: Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD vznikly v působnosti obecního úřadu ORP Litoměřice 
lokální skupiny (skupina Úštěcko, Polepsko, Terezínsko, Litoměřice), jejímiž členy pracovníci OSPOD. 
Ve správním obvodu města Štětí se pracovnice OSPOD pravidelně účastní setkání terénních sociálních 
pracovníků a expertních případových konferencí pořádaných sociálním odborem MěÚ Štětí. Činnosti 
skupin jsou závislé na aktuálních omezeních vyhlášených vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID 19. 

Městský úřad Litoměřice pravidelně od roku 2018 pořádá letní výchovně preventivní tábor pro děti ze 
sociálně znevýhodněného rodinného prostředí. V roce 2020 i přes nepříznivé dotační podmínky ze 
strany MV ČR byl tento tábor realizován pouze z finančních zdrojů města Litoměřice. 

 

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. 
 

Orgán sociálně-právní ochrany v rámci preventivních aktivit spolupracuje s:  

a) Právnickými osobami a orgány veřejné moci – obecními úřady ve správním obvodu, provádí 
vyhodnocování a dává zpětnou vazbu. 

b) Poskytovateli sociálních služeb ve správním obvodu i mimo něj (např. s azylovými domy pro 
matky s dětmi, nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a kontaktním centrem). 
Doporučuje klientům další služby s ohledem na jejich specifické problémy. 

c) Školskými zařízeními – svou osobní účastí, prostřednictvím písemné formy. Spolupracuje 
v rámci činnosti komise sociálně-právní ochrany dětí. V rámci prevence pořádá přednášky a 
besedy se žáky základních a středních škol. 

d) Městskou policií – při organizování výchovně-preventivních výjezdů.  
e) Policií ČR – v komisích obecních a městských úřadů. Spolupracuje při organizování výchovně-

preventivních výjezdů. Účastní se depistážních akcí (kontrola požití alkoholu a OPL u dětí). 
f) Je součástí multidisciplinárního týmu, který svolává PMS v součinnosti s PČR, OSZ a OS. 

  

http://www.pravonadetstvi.cz/aktualni-projekty/systemovy-rozvoj-a-podpora-nastroju-socialne-pravni-ochrany-deti/klicove-aktivity-1/ka-01-podpora-a-rozvoj-sluzeb-v-oblasti-socialne-pravni-ochrany-deti/
http://www.pravonadetstvi.cz/aktualni-projekty/systemovy-rozvoj-a-podpora-nastroju-socialne-pravni-ochrany-deti/klicove-aktivity-1/ka-01-podpora-a-rozvoj-sluzeb-v-oblasti-socialne-pravni-ochrany-deti/
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V rámci preventivních aktivit Komunitního plánování města Litoměřice je pracovník OSPOD členem 
pracovní skupiny „Občané v přechodné sociální krizi, společensky nepřizpůsobiví občané a osoby 
ohrožené závislostmi, etnické menšiny“.  


