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Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně 

koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve své správním obvodu. 

Vyhledávání a monitorování ohrožených dětí 

 

 

Vyhledávání ohrožených dětí a jejich monitorování probíhá aktivně a systematicky.  

 

 Při každém šetření sociální pracovník OSPOD monitoruje i dění kolem. Všímá si především 

hluku, nepřiměřeného dětského pláče v okolních domácnostech, potulujících se dětí v době, 

kdy by měly být ve škole, apod.  

 Rovněž přijímá připomínky od klientů k chování ostatních lidí, či dětí, nebagatelizuje je, ale 

věnuje jim pozornost a prošetří je. Obdobně nakládá s připomínkami, které zaznamená 

v průběhu šetření od ostatních občanů. 

 Zákon o SPOD zakotvuje oprávnění každého upozornit rodiče na závadové chování jejich 

dětí a také oprávnění každého upozornit kterýkoliv z orgánů SPO na skutečnost, že došlo k 

porušení nebo zneužití rodičovské odpovědnosti, na skutečnost, že jde o další situace, které 

děti ohrožují nebo narušují. Toto oprávnění má velký význam pro zjišťování porušování 

práv dětí zejména v rodině, kde s ohledem na rodinné soukromí jen osoby z nejbližšího 

okolí o takové skutečnosti vědí a obávají se tyto skutečnosti sdělit, natož zasáhnout. Osoba, 

která na takto ohrožené dítě upozorní, má zaručenu anonymitu, nebo OSPOD MěÚ 

postupuje v souladu se zákonem o SPOD. 

 Každý sociální pracovník je ve svém správním obvodu v kontaktu s výchovným poradcem, 

školním preventistou místní základní, popř. střední školy. Přijímá od nich oznámení o dětech 

s projevy rizikového chování, nebo o dětech s podezřením, že jsou ze strany rodičů, nebo 

jiných osob týrány, zneužívány, nebo zanedbávány. 

 Obdobně pracuje s místními obecními úřady, neziskovými organizacemi, poskytovateli 

sociálních služeb, apod.  

 Pracovník sociálního odboru se zúčastňuje preventivních akcí Policie ČR, na úseku ochrany 

před požíváním alkoholu, omamných a psychotropních látek a tabáku 

 Kurátor pro děti a mládež zajištuje přednášky pro školy v rámci prevence nežádoucích jevů 

 Je zřízená komise pro sociálně právní ochranu dětí, která: 

A) navrhuje a posuzuje sociálně-preventivní programy na ochranu dětí s CAN a zajišťuje 

projednání jednotlivých případů  dětí s CAN v komisi za účelem navržení opatření k účinné 

pomoci dítěti 

B) doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před 

sociálně-patologickými jevy a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí. 

C) Na žádost tajemníka obecního úřadu komise posuzuje jednotlivé případy provádění 

sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        


