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.
OSPOD postupuje dle Zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném
znění.

Zdrojem informací o ohrožených dětech mohou být:
 Informace získané v rámci spolupráce se školami a zdrav.zařízeními
 Informace získané z úřadu práce
 Z anonymních zdrojů
 Informace z řad občanů
 Informace z PČR, MP
 Dotazy prováděny u OÚ, MěÚ
Aktivity OSPOD:
 2x ročně setkávání s výchovnými poradci ZŠ a městskou policií
 2x ročně zástupce OSPOD v týmu pro mládež zřízeného Probační a mediační službou
 2x do roka jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 1x ročně výchovně-rekreační tábor pro děti OSPOD
 Průběžně setkávání s org. Člověk v tísni, KOTEC, Valika, doprovázející organizace
pro pěstouny, Dům pro matky s dětmi
 V případě potřeby účast na výchovných komisích ve školách
OSPOD má k dispozici:
 Letáčky pro děti
 Letáčky pro rodiče
 Seznam organizací poskytující služby rodinám s dětmi
 Přehled spolupracujících fyzických a právnických osob
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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.

Město Sokolov má zpracován katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb
města Sokolov, který je k dispozici na stránkách města Sokolov.
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