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7. Prevence

Kritérium standardu

7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně
vyhledává a monitoruje ohrožené děti.
Prokazatelně koordinuje, případně vytváří
podmínky pro preventivní aktivity ve svém
správním obvodu.
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, 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.
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Platnost kritéria od:

2.1.2018

Platnost kritéria:

doba neurčitá

Datum revize:

oddělení

Rokytnice

v Orlických

Sociální pracovník sociálního oddělení je v pravidelném kontaktu
s pracovníkem OSPOD Rychnov nad Kněžnou pro správní obvod Města
Rokytnice v Orlických horách.
Při prevenci je využívána zejména znalost místních poměrů, život na malém
městě, obci, není v porovnání s městy tak anonymní, lidé se zde většinou
znají, komunikují spolu, a proto mohou lépe vyhodnotit, zda se v jejich
okolí nevyskytuje nějakým způsobem ohrožené dítě.
Je zde úzká spolupráce s mateřskou školou, základní školou, Obvodní
oddělení Policie ČR, obvodní lékař, dětská lékařka a sociální službapečovatelská služba.
Jsou prováděny návštěvy v rodinách, vedena jednání na úřadě, většinou ve
spolupráci s OSPOD Rychnov nad Kněžnou.
Sociální pracovník spolupracuje s Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště
Rychnov nad Kněžnou a zejména v agendě dávek hmotné nouze. Poskytuje
rodičům základní přehled o dávkách státní sociální podpory a dávkách
důchodového zabezpečení.
V případě potřeby svolává, nebo se účastní případové konference.

