14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a
právnické osoby
Popis naplnění standardu:
14a Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby
fyzických a právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory
stanovenými v individuálním plánu ochrany dítěte.
Seznam odborných služeb
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Orgán sociálně-právní ochrany dětí má přehled o dostupných službách v regionu –
v rámci procesu spolupráce města Sedlčany s poskytovateli sociálních služeb a služeb
návazných je zpracováván od roku 2020 elektronický katalog poskytovatelů sociálních
služeb.
Město Sedlčany pravidelně pořádá setkávání poskytovatelů služeb a služeb návazných,
tzn. instituce, organizace i fyzické osoby mají možnost sebeprezentace, dodávají
pracovníkům OSPOD vlastní propagační materiály, které mají pracovníci OSPOD ve
svých příručních knihovničkách k využití nebo k předání klientům.
O službách, které je třeba vyhledávat v rámci krajské nebo celostátní sítě sociálních
služeb lze informace získat na webu MPSV ČR (http://iregistr.mpsv.cz) – registr
poskytovatelů sociálních služeb, webu Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz) –
poskytovatelé sociálních služeb pro rodiče s dětmi, osoby pověřené k výkonu sociálněprávní ochrany dětí, webu MSMT ČR (www.rejskol.msmt.cz) - rejstřík školských
zařízení.
Přehled o službách fyzických a právnických osob, které by mohly být využívány klienty
orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a které nejsou/nemohou být registrovanými
poskytovateli sociálních služeb tak, jak tyto definuje legislativa (zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), nejsou zapracovány do katalogu
regionálních poskytovatelů sociálních služeb – pracují a jsou zřizovány v rámci jiných
rezortů (zdravotnictví, školství, justice), ale se kterými zaměstnanci orgánu sociálněprávní ochrany dětí spolupracují, např. v rozsahu krajské působnosti mají, dle svých
specializací, tito zaměstnanci ve svých příručních materiálech k využití.
Kontakty na poskytovatele zdravotnických a školských zařízení, případně další
spolupracující subjekty v regionu jsou zpracovány formou interního materiálu
Odboru/OSPOD. Odpovědná pracovnice (mimo OSPOD) cyklicky kontroluje aktuálnost,
doplňuje údaje. Všem zaměstnancům je seznam k dispozici.
Klientům jsou, dle zjištěných potřeb, odborné služby doporučovány koordinátorem
případu, případně zaměstnancem, který poskytuje sociální poradenství - tato
skutečnost je zaznamenána ve spisové dokumentaci, pokud je k případu vedena.
Materiály s informativním posláním a funkcí, které jsou zaměstnancům orgánu sociálněprávní ochrany dětí předávány jednotlivými poskytovateli služeb a služeb návazných
k využití pro práci s klienty, i pro obecnou informovanost veřejnosti, jsou k dispozici i
volně přístupně (na chodbě Odboru).
V rámci pořádaných setkávání poskytovatelů služeb a služeb návazných regionu
Sedlčanska (každoroční cyklická setkávání) jsou služby pro rodiny s dětmi
představovány veřejnosti.

Související odkaz
* registr poskytovatelů sociálních služeb – elektronická verze - web MPSV ČR
(http://iregistr.mpsv.cz)
* registr poskytovatelů sociálních služeb pro rodiče s dětmi – příspěvkové organizace
Středočeského kraje - web Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz)

* osoby pověřené k výkonu sociálně právní ochrany dětí - web Středočeského kraje (www.krstredocesky.cz)
* rejstřík školských zařízení - web MŠMT ČR (www.rejskol.msmt.cz)

