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Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 
1 a) 

Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady 

své činnosti, a to formou srozumitelnou cílové skupině, se kterou pracuje. Pověřená osoba má 

zveřejněn seznam činností, které vykonává na základě pověření. 

 

Poslání 
Chráníme práva a potřeby dětí v ohrožených rodinách v evidenci sociálně právní ochrany, kde 

rodiče bez pomoci a podpory odborníků nejsou schopni vytvořit svým dětem takové podmínky 

a šance do života, jaké mají děti vyrůstající ve funkčních neohrožených rodinách. 

Cílenou, účinnou a intenzivní podporou při řešení aktuálních problémů v rodině usilujeme 

o posílení schopností a dovedností rodičů tak, aby dítě se svými rodiči mohlo zůstat doma 

a domov byl pro něj domovem… 

Činnosti v rámci sociálně-právní ochrany dětí vykonáváme na základě rozhodnutí Krajského 

úřadu Libereckého kraje o výkonu sociálně právní ochrany č. j. OSV 122/2012 za finanční 

podpory MPSV Rodina a ochrana práv dětí. 

 

Požadované služby a činnosti dle pověření Krajského úřadu Libereckého kraje, č. j. 

OSV 122/2012 

• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

(§ 11 odst. 1 písm. a zákona); 

• poskytovat nebo zprostředkovat poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 ods. 1 písm. b zákona); 

• pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení 

výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou 

(§ 11 odst. 1. písm. c zákona); 

• zřizovat a provozovat zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40 zákona) 
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Cíle 

• Podpora prohloubení vztahu rodičů s dětmi. 

Podpora prohloubení vztahů rodičů s dětmi je zásadním cílem aktivit projektu jako 

účinné preventivní opatření před odebráním dítěte do náhradní výchovné péče. Terénní 

sociální pracovník má díky pravidelnému a intenzivnímu kontaktu s rodinou možnost 

na rodinu během intervencí působit, motivovat a podpořit ji v efektivní komunikaci 

nejen mezi rodiči a dětmi, ale také mezi samotnými rodiči a to zejména za účelem 

sjednocení jejich výchovných postojů. Podpora prohloubení vztahů mezi rodiči a dětmi 

je v tomto umocněna také intenzivní odbornou psychologickou pomocí, která 

je poskytována dle individuálních potřeb ohrožených rodin. Odborná psychologická 

pomoc je orientována na řešení osobních, vztahových a dalších specifických problémů 

ohrožených rodin, které mohou negativně ovlivňovat život nezletilého dítěte, respektive 

všechny členy ohrožené rodiny. 

• Prevence zanedbání péče o děti a podpora vytváření sítě na ochranu práv a potřeb 

dětí. 

Prevence zanedbání péče o děti jako nástroj, který má předcházet zanedbání péče o děti 

a odstraňování možných následků zanedbání péče a současně ušetřit vysoké náklady 

spojené s odstraňováním těchto škod v rodinách s dětmi. V rámci přímých intervencí 

v přirozeném prostředí je kladen důraz na důslednější péči rodičů o děti, zvýšení jejich 

finanční gramotnosti, aktivizace rodiny ke smysluplnému trávení volného času s dětmi 

a individuální podporu vývoje dovedností a osobnosti dítěte. Probíhají regionální 

konference pro odbornou veřejnost za účasti pracovníků OSPOD, pracovníků NNO 

a dalších subjektů působících v oblasti péče o děti. Vzdělávání pracovníků projektu 

a jejich pravidelné supervizní vedení přispělo ke zvýšení jejich odborných kompetencí. 

 

 

 

 



 

„Aktivity projektu KOMPLEXNÍ ODBORNÁ TERÉNNÍ AMBULANTNÍ POMOC OHROŽENÝM RODINÁM S DĚTMI V LIBERECKÉM KRAJI jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“ 

 
„Aktivity projektu KOMPLEXNÍ ODBORNÁ TERÉNNÍ AMBULANTNÍ POMOC OHROŽENÝM RODINÁM S DĚTMI V LIBERECKÉM KRAJI 

jsou dále podpořeny Statutárním městem Liberec, Statutárním městem Jablonec nad Nisou, Městem Česká Lípa, Městem Nový Bor, 
Městem Železný Brod a Městem Frýdlant. 

 

 

• Zvýšení rodičovských kompetencí v péči o děti 

Zvýšení rodičovských kompetencí směřujících k řádné péči o děti a posilování jejich 

kompetencí v oblasti zabezpečování rodičovských práv patří mezi hlavní cíle projektu. 

Velký důraz je v praxi kladen na prevenci zanedbávání, týrání či zneužívání dětí 

a v konečném důsledku i předcházení odebírání dětí z rodiny. Terénní sociální práce 

v rodinách zahrnuje přímý nácvik praktických dovedností v péči o domácnost i o děti 

a poskytování podpory rodičům k tomu, aby byli schopni tuto péči zvládnout. V rámci 

projektu je dostupná intenzivní přímá práce s ohroženými rodinami, tréninkové aktivity, 

doprovázení rodin na jednání na úřady či instituce, odborná psychologická pomoc, 

odborná právní a dluhová pomoc a další. 

• Zvýšení „životaschopnosti“ rodiny 

Zvýšení „životaschopnosti“ rodiny je cílem zejména tréninkových aktivit rodiny 

v rámci přímé terénní práce v rodinách s dětmi a odborné psychologické, právní 

a finanční pomoci. Jejich součástí je trénink rodiny k větší samostatnosti, tak aby byla 

rodina schopná samostatně řešit svou situaci (nespoléhat na pomoc institucí…) 

a v přebírání odpovědnosti za své jednání a chování, trénink řešit „věci“ včas (dluhy, 

splátky, odvolání, schůzky atd.) v úzké souvislosti s cílem zvyšování rodičovských 

kompetencí v péči o děti. To má také pozitivní vliv v oblasti začleňování rodiny 

do komunity a přispívá také k prohloubení vzájemného vztahu rodičů s dětmi 

a důslednějšímu přístupu rodičů k výchově a péči o děti v ohrožených rodinách, zvýšení 

schopností rodičů zabezpečovat a chránit práva a potřeby dětí a v konečném důsledku 

zajištění ochrany vlastních práv a potřeb dětí. 

 

Zásady poskytování služby SPOD 

• Intenzivní terénní služby poskytujeme v přirozeném prostředí klientů. 

• Respektujeme životní styl klientů s ohledem na příznivý vývoj a řádnou výchovu dětí.  

• Neřešíme nepříznivou situaci za klienta, ale u klientů podporujeme jejich aktivní účast 

na dosažení stanoveného cíle.  

• Vždy se řídíme individuálními potřebami dané rodiny.     
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• Sociální služby včetně odborného poradenství poskytujeme bezplatně.  

• Vzájemná spolupráce probíhá na základě uzavřené podepsané smlouvy. 

• Zahájení spolupráce se vždy řídí doporučením z OSPOD. 

• Sociální pracovníci se řídí etickým kodexem sociálních pracovníků 

► Etický kodex C8010 

► Sdílené hodnoty v Centru G9100  

 

Cílová skupina 

• Cílovou skupinou projektu jsou rodiny s dětmi žijící na území Libereckého kraje, které 

se ocitají nebo se mohou ocitnout v ohrožení a vždy se jedná o rodiny v evidenci 

sociálně právní ochrany. Do cílové skupiny projektu patří zejména rodiny s různými 

skupinami ohrožených dětí (děti zanedbávané, týrané, zneužívané, ohrožené sociálně 

patologickými jevy, páchající trestnou činnost, děti závislé, děti závislých rodičů, děti 

se ZP, s opožděným psychosociálním vývojem, s poruchami učení, s psychiatrickým 

onemocněním a další). Jedná se zejména o rodiny, kde hrozí odebrání dětí z rodin 

(prevence odebrání dítěte) nebo tam, kde je dítě dočasně umístěno mimo rodinu 

a existuje možnost brzkého návratu do bezpečného prostředí rodiny nebo širší rodiny. 

 

Popis činností vykonávaných na základě pověření 

• V ohrožených rodinách prostřednictvím intenzivní terénní činnosti chráníme práva 

a potřeby dětí.  

• Terénní služby jsou přizpůsobeny potřebám konkrétní rodiny a jsou poskytovány 

v jejich přirozeném prostředí.  

• V rámci terénních sociálních služeb ohroženým rodinám poskytujeme tréninkové 

aktivity s cílem podpoření efektivního rodičovství a pozitivní výchovy. 

• Ohroženým rodinám zajištujeme odborné sociální poradenství podle individuálních 

potřeb ohrožených rodin s dětmi. Odborné sociální poradenství poskytují sociální 

pracovníci ve spolupráci s odborníky (psycholog, právník, dluhový poradce).  

• V rámci terénních sociálních služeb ohroženým rodinám poskytujeme doprovody, 

které jsou řízeny zájmy dítěte.  
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1 b) 

Pověřená osoba má písemně zpracována vnitřní pravidla vymezující možný střet zájmů 

zaměstnanců pověřené osoby a osob z cílové skupiny, včetně pravidel pro řešení těchto situací. 

 

Definování možných střetů zájmů 

• Klient žádá o konkrétního sociálního pracovníka. 

Příklad: Klient dává přednost konkrétnímu TSP, z organizačních důvodů mu byla 

přidělen jiný. 

Postup řešení: O personálním zajištění rozhoduje vedoucí sociální pracovník SPOD. 

Vedoucí SP zohledňuje osobnostní dispozice klienta a určí klíčového sociálního 

pracovníka ohrožené rodiny, který nejúčinněji podpoří klienta v dosažení jeho 

rodičovských kompetencí.  

 
• Klient požaduje po TSP činnosti, které nesouvisí s poskytovanou službou.  

 Příklad: Klient TSP požádá, aby se cestou k němu zastavil v např. lékárně (např. stavte 

se cestou ke mně v lékárně a vyzvedněte mi léky, atd.) 

 Postup řešení: Organizace neposkytuje činnosti, které nesouvisí s poskytovanou 

službou. 

 Příklady činností, které nesouvisejí s poskytovanou službou: 

 Intervence a doprovody dítěte bez přítomnosti zákonného zástupce. 

 Nákupy a pochůzky pro klienta bez jeho přítomnosti. 

 Půjčky. 

 Přímá obslužná péče. 

 

• Klient terénní sociální službu nepotřebuje, ale trvá na jejím poskytování. 

Příklad: U klientky po několika měsících poskytování intervencí došlo k pokroku a již 

zvládá dosahovat domluvených cílů samostatně, nadále však vyžaduje kontakt s TSP.  

Postup řešení: TSP postupně snižuje intervaly intervencí do úplného ukončení služby. 

Situaci konzultuje s OSPOD.  
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• Klient je zodpovědný za své rozhodnutí; TSP je odpovědný za vytvoření takových 

podmínek, aby se klient mohl rozhodnout informovaně (poskytne dostupné informace, 

nabídne konzultace u odborníku – právník, psycholog, dluhový poradce apod.  

Příklad: TSP se s klientem v rámci doprovodu účastní jednání. Během jednání 

na instituci vyvstane situace, kdy nesouhlasí s jednáním klienta.  

Postup řešení: TSP nebude do jednání zasahovat, pokud situace nebude přímo ohrožovat 

řádný vývoj dítěte. Respektuje jednání klienta. 

 
• Klient, případně jiná osoba zainteresovaná v zakázce OSPODU je v blízkém či jiném 

vztahu s TSP poskytujícím službu. 

Příklad: TSP při předání zakázky zjistí, že klient je jeho bývalý spolužák, mají tedy 

společnou minulost.  

Postup řešení: TSP v týmu seznámí ostatní se situací, která by mohla ohrozit jeho 

nezaujatý postoj a přístup ke klientovi. Následně předá zakázku jinému TSP.  

 
• TSP upřednostňuje některého klienta před ostatními. 

Příklad: TSP chodí ke klientovi častěji na sociální šetření, nabízí mu nadstandartní péči 

(doručování dokumentů, sepisování tiskopisů za klienta apod.) 

Postup řešení: Vedoucí sociální pracovník si všímá chování TSP vůči klientům 

a vyhodnocuje jeho spolupráci s klienty, provádí častou kontrolu práce TSP, jeho 

záznamů a v případě podezření využije častějších hospitací, při kterých hovoří s klienty. 

V případě zjištění, že je klient upřednostňován, je možné změnit klíčového pracovníka 

u daného klienta. Dané situaci lze předcházet pravidelnými supervizemi, odborným 

vzděláváním TSP, apod. 

 

• TSP nabízí podporu a pomoc, klient o poradenství nestojí.  

Příklad: TSP nabízí pomoc při řešení nezaměstnanosti, pomoc při sepsání životopisu, 

doprovod na úřad práce, doprovod na personální agentury, klient odmítá. 

Postup řešení: TSP poučí klienta o důsledcích (nedostatek financí, možná ztráta bydlení, 

apod.) a informuje příslušného pracovníka OSPOD. 
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Příklad: TSP chce, aby klientka podala žalobu na určení otcovství, matka žalobu podat 

nechce. 

Postup řešení: TSP poučí klienta o důsledcích (zamítnutí žádosti o dávky hmotné nouze 

nebo její snížení, apod.) a informuje příslušného pracovníka OSPOD. 

Příklad: TSP chce, aby rodič hradil nájem, klient chce použít finance na jiné účely. 

Postup řešení: TSP poučí klienta o důsledcích (možná ztráta bydlení, apod.) a informuje 

příslušného pracovníka OSPOD. 

Příklad: TSP radí, aby se ohrožený rodič obrátil na policii nebo na jinou organizaci, 

např. Bílý kruh bezpečí, ohrožený rodič nechce. 

Postup řešení: TSP poučí klienta o důsledcích (hrozící stupňování ohrožení, možný 

PTSD, apod.) a informuje příslušného pracovníka OSPOD. 

Příklad: TSP chce, aby se rodič přestěhoval do bytu s lepšími hygienickými 

podmínkami (tekoucí voda, zapojená elektrika, plyn), rodič nechce. 

Postup řešení: TSP poučí klienta o důsledcích (vyčleňování dítěte ze společnosti 

vrstevníků, epidemie infekčních chorob, v krajním případě i ohrožení rodičovských 

práv, apod.) a informuje příslušného pracovníka OSPOD. 

 
• TSP chce od klienta zjistit konkrétní informaci, klient ji nechce sdělit, nebo raději zalže, 

než aby informaci sdělil. 

Příklad: TSP chce zjistit, zda byl klient s dítětem na kontrole u lékaře. Klient informaci 

sdělit odmítá. 

Postup řešení: TSP poučí klienta o důsledcích (sociální pracovník nemůže poskytnout 

další pomoc při podpoře lékařské péče, vyřazení dítěte z evidence lékaře pokud 

nedochází, zdravotní ohrožení dítěte, apod.) a informuje příslušného pracovníka 

OSPOD. 

 
• Klient mluví sprostě a hodlá sprostě mluvit i nadále, TSP chce, aby klient způsob mluvy 

změnil. 

Příklad: Klient opakovaně při intervenci používá vulgární výrazy. 

Postup řešení: TSP klienta upozorní, že mu jsou takové projevy nepříjemné, požádá 

ho změnu způsobu mluvy s tím, že pokud tak neučiní, bude smlouva ukončena dle  



 

„Aktivity projektu KOMPLEXNÍ ODBORNÁ TERÉNNÍ AMBULANTNÍ POMOC OHROŽENÝM RODINÁM S DĚTMI V LIBERECKÉM KRAJI jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“ 

 
„Aktivity projektu KOMPLEXNÍ ODBORNÁ TERÉNNÍ AMBULANTNÍ POMOC OHROŽENÝM RODINÁM S DĚTMI V LIBERECKÉM KRAJI 

jsou dále podpořeny Statutárním městem Liberec, Statutárním městem Jablonec nad Nisou, Městem Česká Lípa, Městem Nový Bor, 
Městem Železný Brod a Městem Frýdlant. 

 

 

smluvních podmínek odst. VIII. 2d) - Poskytovatel může smlouvu písemně vypovědět 

z těchto důvodů: pokud se Osoba chová k pracovníkovi způsobem, který vede ke snížení  

lidské důstojnosti pracovníka nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího prostředí, pokud Osoba úmyslně ztěžuje nebo znemožňuje poskytnutí 

služby. 

                 
Monitorování a dokumentování střetů zájmů: 

• Každý vedoucí pracovník SPOD monitoruje oblast střetů zájmů a dokumentuje vybrané 

situace v šanonu SPOD „Střety zájmů“. 

• V tomto sešitě jsou dokumentovány všechny střety zájmů. Záznam musí obsahovat: 

 datum, kdy ke střetu došlo,  

 popis situace, 

 popis dosavadního postupu řešení a informace o tom, co řešení brání, 

 návrh na opatření z pohledu celé organizace, 

 podpisy oprávněných pracovníků.  

• Záznam provádí TSP (v nepřítomnosti vedoucí nebo ředitel) Záznam se předloží 

vedoucímu pracovníkovi SPOD a na nejbližší poradě SPOD řediteli organizace. Dále 

se postupuje dle pokynů ředitele. 
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