
Multioborová spolupráce 

Bc. Zdeněk Chmelař, DiS. 

OSPOD, OSVZ, ÚMČ Praha 14 

 
Pracovní text – necitovat prosím 



LOKALITA 

 

• Černý Most 

• Hloubětín 

• Kyje 

• Dolní Počernice 

• Hostavice 

 
(zdroj mapy Google maps) 

https://www.google.cz/maps/place/Praha+14 

 

https://www.google.cz/maps/place/Praha+14


Legislativní rámec 

• Úmluva o právech dítěte 

• Ústava ČR (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění platných 

předpisů) 

• Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve 

znění platných předpisů) 

• Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.) 

• Občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) 

• Správní řád (č. 500/2004 Sb., ve znění platných předpisů) 

• Zákon o zvláštních řízeních soudních (č. 292/2013 Sb.) 

• Zákon o soudnictví ve věcech mládeţe (č. 218/2003 Sb., ve znění 

platných předpisů) 

• Zákon o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb., ve znění platných 

předpisů) 



§ 6 zákona č. 359/1999 Sb. 
(na jaké děti se zaměřuje SPO) 

• Rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, 
nevykonávají nebo zneuţívají práva plynoucího z rodičovské odpovědnosti 

• Jsou ve výchově jiné osoby odpovědné za výchovu a tato neplní povinnosti 
plynoucí ze svěření 

• Vedou zahálčivý nebo nemravný ţivot 

• Opakované útěky 

• Byl na nich spáchán trestný čin, nebo je podezření ze spáchání takového 
činu  

• Na základě ţádosti rodičů či osob odpovědných za výchovu umísťovány do 
zařízení s nepřetrţitou péčí (pobyt déle neţ 6 měsíců) 

• Ohroţovány násilím mezi rodiči nebo osobami odpovědnými za výchovu 

• Ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany, azyl, atd. 

 

 

Předpoklad trvání po takovou dobu nebo takové intenzity, ţe nepříznivě 
ovlivňují vývoj 



§ 5 zákona č. 359/1999 Sb. 

• Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je 

zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství, rodiny 

a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou 

výchovu a péči. Přitom se přihlíţí k širšímu 

sociálnímu prostředí dítěte 



§ 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. 

• Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská 

zařízení a poskytovatelé zdravotních sluţeb, 

popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou 

povinni oznámit obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, ţe jde o děti uvedené v § 6, a 

to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové 

skutečnosti dozví. … 

 



STANDARDY KVALITY SPOD 

• § 9a zákona č. 359/1999 Sb. 
    dává orgánům SPOD, zařízením pro děti vyţadující 

okamţitou pomoc a pověřeným osobám, povinnost řídit 

se „při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality 

sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími 

úroveň kvality poskytování sociálně právní ochrany“ 

 

• Prováděcí vyhláška č. 473/2012 Sb. 

    Upravuje bliţší vymezení standardů  

 



STANDARDY KVALITY SPOD 

• Zkvalitnění výkonu SPOD v obci 

• Větší přehlednost o výkonu SPOD 

klientům 

• Uzákonění personálního zajištění (téţ s 

ohledem na socio-demografické sloţení 

obyvatelstva v obci) 

• Technické zajištění pracoviště (pro větší 

flexibilitu a dostupnost SPOD) 



STANDARDY KVALITY SPOD 

 

14 okruhů,  

které se dále člení na jednotlivá kriteria 



STANDARDY KVALITY SPOD 

upravují a řeší 

1. Místní a časovou dostupnost výkonu 

2. Prostředí a podmínky poskytování 

3. Informovanost o výkonu SPOD 

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 

5. Přijímání a zaškolování pracovníků 

6. Profesní rozvoj zaměstnanců 

7. Problematika prevence ve správním obvodů a 

preventivní aktivity 

 

 



STANDARDY KVALITY SPOD 

upravují a řeší 

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a 
přidělení případu 

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán 
ochrany dítěte 

10. Kontrola případu 

11. Rizikové a nouzové situace 

12. Dokumentace o výkonu SPOD 

13. Vyřizování stíţností a pravidla pro jejich 
podávání 

14. Návaznost výkonu SPOD na další subjekty 

 



Spolupráce se soudy 

• Spolupráce v rámci výkonu role kolizního 

opatrovníka nezl. dítěte  

• Prošetřování poměrů nezl. dětí a jejich rodičů 

pro soudní řízení 

• Podávání podnětů a návrhů k soudu 



Spolupráce s policií 

• Účast u výslechu nezl. ( nezl. v postavení 

pachatele / oběti) 

• Podávání podnětů k prošetření, zda nebyl 

spáchán trestný čin na nezl.  

• Součinnost při šetření poměrů a terénní práci 

• Součinnost při depistáţi – ubytovny, restaurační 

zařízení (alkohol a mladiství) 

• Spolupráce na případových konferencích 

• Společná školení  
 



Výslechová místnost 

Speciálně upravená místnost  

k dispozici pro účely OSPODů a PČR 







Spolupráce se školou 

• Doţádání zpráv 

• Účast na výchovných komisích 

• Případové konference 

• Společný postup při řešení výchovných 

problémů nezl., podezření ze zanedbávání péče 

o nezl., týrání či zneuţívání nezl., záškoláctví, 

šikany  

• Účast na případových konferencích 

• Společná školení 



Mezioborová spolupráce  

OSPOD a NEZISKOVÝ SEKTOR 

 

 

Proč je důleţitá mezioborová spolupráce? 
(specializované sluţby, poradenství, know how, časová flexibilita a personální zajištění) 

 

„Sluţby šité klientovi na míru“ 

 



 

 

Sociální pracovník OSPOD jako 

koordinátor multioborové spolupráce 

  

- Řízení spolupráce 

- Zprostředkování cílených sluţeb klientovi  

- Multidisciplinární a případové konference 

- Informační schůzky 

- Spolupráce při tvorbě IPOD 

- Spolupráce v rámci projektů 



Multioborová spolupráce a 

případové konference 

 

Zjednodušeně:  

     

   cílem případové konference na OSPOD je 

dohodnutí společného  postupu všech 

zainteresovaných subjektů při řešení situace v 

rodině nezl. dítěte 



STŘEP, o.s.  
české centrum pro sanaci rodiny 

(Řehořova 10, Praha 3) 

Středisko pomoci dětem a rodinám Praha 
 

• Sanace rodiny (0 – 15 let) 

• Zabránit odebrání dítěte z rodiny, případně návrat dítěte zpět do rodiny 

• Sociální sluţby a probační programy 

• Sociálně aktivizační sluţby pro rodiče s dětmi 

• Sociálně terapeutické sluţby 

• Doprovod na úřady, do školských a zdravotnických zařízení a jiných institucí 

• Moderování případových konferencí pro OSPOD Praha 14 a účast 
mobilního týmu na PK 

• Spolupráce v rámci projektu mobilního týmu 

• Vzdělávací programy pro veřejnost  

• Výcvikové programy pro veřejnost 

• Semináře a odborné konference  



KC Motýlek 
(Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most) 

 
- Pomoc a podpora rodin s dětmi do cca 12 let, které se nacházejí v náročné 

ţivotní situaci. 

- Pomoc a podpora rodin, jímţ jejich aktuální situace stěţuje péči o děti. 

- Pomoc a podpora v přirozeném prostředí rodiny – terénní práce. 

- cílené poradenství rodinám s nízkým socioekonomickým statutem 

(sociálně-právní, finanční, bytové …). 

- Doprovod na úřady. 

- Školička pro děti od 3 do 7 let 

- Tvořivé dílny pro děti od ţ do 12 let 

- Herny s programem pro předškolní děti a jejich rodiče 

- Pomoc dětem od 6 do 12 let se školní přípravou 

- Mateřské centrum Motýlek 

- Nízkoprahový klub Pacific (pro děti a mladé dospělé od 6 do 22 let) 



KC Motýlek  

a spolupráce s OSPOD 

• Vytipování rodin a vzájemná informovanost  

• Motivace ke spolupráci 

• Terénní práce včetně asistence v rodinách 

• Vyhledání a zprostředkování návazných sluţeb 

• Doprovod na úřady a další instituce 

• Pomoc při zlepšování rodičovských dovedností 

• Spolupráce na případových konferencích a při 

tvorbě IPOD 



Integrační centrum Praha 
pobočka ICP Praha 14 – Černý Most 

(Bratří Venclíků 1072/6, Praha 14 – Černý Most) 

• Pobočka otevřena od poloviny roku 2012 

• Výhoda: sídlí přímo v budově úřadu v dostupnosti 

sociálního odboru 

• Cílová skupina: příslušníci třetích zemí (tedy mimo EU) s 

legálním pobytem na území ČR 

 

• Sociální poradenství 

• Právní poradenství 

• Kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace 

• Doprovod na úřady, tlumočení 

• Spolupráce na případových konferencích 

 



Jahoda 
(Vybíralova 969/2, Praha 14 – Černý Most) 

 

Nízkoprahové programy pro děti a mládeţ 

• Nízkoprahový klub Jahoda (od 6 do 15 let) 

• Nízkoprahový klub Dţagoda (od 12 do 18 let) 

 

• Terénní program (od 12 do 18 let) 

• Rodinné centrum Jahůdka 

 

- Aktivní trávení volného času 

- Doučování 

- Poradenství a podpora 

- spolupráce na případových konferencích 



DC Paprsek  

• Komplexní péče o děti a mládeţ s postiţením a 

jejich rodiny (mentální a kombinované) 

• Poradenství (pedagogika, psychologie, 

logopedie…) 

• Terapie 

• Denní stacionář  

• Chráněné bydlení 



LATA 
(Senováţné nám. 24, Praha 1) 

• Projekt ve dvou se to lépe táhne – (vrstevnická 

podpora prostřednictvím dobrovolníka, cílová 

skupina: 13 – 26 let) 

• Projekt individuální podpůrná práce s rodinou 

(sociální práce a poradenství, cílová skupina:  

rodiny s dětmi do 18 let) 

• Rodinné případové konference (zapojení širší 

rodiny do řešení náročné situace rodiny) 



Dětské krizové centrum 
(V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle) 

• Problematika syndromu CAN 

• Prevence, diagnostika a terapie  

• Právní a sociálně právní poradenství 

• Pomoc rodičům při řešení výchovných a 

sociálních problémů 

• Vyšetření dětí, terapie 

• Spolupráce na případových konferencích 



Dům tří přání 
(Karlovarská 337/18, Praha 6 – Ruzyně) 

• Dům Přemysla Pittra pro děti: Karlovarská 337/18, Praha 

6 (krizové pobyty do max 3 měsíců, pro děti 3 – 18 let) 

• Ambulantně terénní centrum: Terronská 727/7, Praha 6 

• Centrum pro děti Mezipatro: Svatovítská 682/7, Praha 6 

 

• Sociální rehabilitace 

• Krizová pomoc, včetně ZDVOP 

• Sociálně aktivizační sluţby 



CSSP 

Centrum sociálních služeb Praha 
 

• Příspěvková organizace hl.m. Prahy 

• Zastřešuje odborná pracoviště 

• Azylové domy, noclehárny 

• Terénní sociální práce 

• Krizové centrum Riaps 

• Triangl – centrum pro rodinu 

• Intervenční centrum Praha (krizová pomoc 
ohroţeným domácím násilím, krizová 
intervence, sociální a právní poradenství 

• a další 

 

 



Některé další organizace  

• Občanské sdruţení HoST – Home – Start ČR – 

terénní sociálně aktivizační sluţby (do 6 let) 

• Hestia – Program Pět P (pomoc, přátelství, 

podpora, péče a prevence, 6 – 15 let) 

• Člověk v tísni – sociální integrace 

• Acorus – poradenství, AD, krizová pomoc 

• Informační středisko Mikuláš, o.p.s – řešení 

rozvodových situací, kluby rodičů, asistovaný 

styk 



Děkuji za pozornost 

Zdenek.Chmelar@praha14.cz 


