
STANDARD 
Č. 3 

 
 
 

INFORMOVANOST           
O VÝKONU SOCIÁLN Ě 

PRÁVNÍ OCHRANY D ĚTÍ 
(SPOD) 

 

 

 



3a Orgán sociálně- právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či 
jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění 
těchto standardů kvality sociálně- právní ochrany při poskytování sociálně-právní 
ochrany.  

OSPOD při MěÚ Varnsdorf má písemně zpracovaný přehled vytvořených postupů a pravidel 
pro naplnění jednotlivých kritérií standardů.  
 
Tento přehled povinně zveřejňovaných standardů je: 
 
v elektronické podobě umístěn na internetových stránkách  
 
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi/standardy-
kvality-spod.html. 
 
V listinné podobě je soubor standardů vytištěn ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je 
uložené v kanceláři č. 11, druhé vyhotovení je uložené v kanceláři č. 17 v sídle OSPOD. 
 

3b Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách 
poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto 
informace jsou veřejně dostupné.  
OSPOD při MěÚ Varnsdorf zveřejňuje informace o výkonu sociálně-právní ochrany 
následovně:  
 
Elektronická podoba: 

• prostřednictvím webových stránkách Města Varnsdorf v následujících odkazech: 
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-socialnich-veci-zdravotnictvi/ 
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-socialnich-veci-
zdravotnictvi/kontakty.html 
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/odbory_meu/odbor-socialnich-veci-
zdravotnictvi/standardy-kvality-spod.html 
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/formulare/formulare-osvz.html 
http://www.varnsdorf.cz/cz/urad/zivotni_stituace/socialni_oblast/socialne-pravni-
ochrana-deti.html 
 

Tištěná podoba: 
• V budovách MěÚ Varnsdorf jsou pro dětské i dospělé klienty přístupny informační 

letáky, týkající se problematiky OSPOD, na veřejně přístupných nástěnkách. 
V hlavní budově na nástěnce ve vestibulu a dále pak v přízemí i v patře na 
odkládacích stolcích pro klienty.  
Ve vedlejší budově (v místě sídla OSPOD) ve vestibulu na odkládací ploše, dále ve 
druhém patře na 3 nástěnkách před kancelářemi OSPOD a na odkládacích stolcích 
pro klienty umístěných před kancelářemi OSPOD.  
Informační leták má dvě podoby a to informační pouze s textem a dále ve zkrácené 
podobě formou obrazového sdělení- piktogramů s textem.  
 

Přílohy:  
• Leták OSPOD- piktogramy + text (viz příloha č. 3.1)  
• Leták OSPOD- text (viz příloha č. 3.2) 
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P íloha 3.1



Příloha č. 3.2- Leták OSPOD text  
 

Sociálně-právní ochrana dětí 
     

Městský úřad Varnsdorf 
 

Adresa sídla OSPOD:  T.G. Masaryka 1838, 40747 
Varnsdorf 
Web:   www.varnsdorf.cz 
Telefon:   417 545 111 

Úřední hodiny:  

 
 
 
 
*ve čtvrtek pouze pro objednané klienty.  
 
 
Z jakých obcí se na nás můžete obrátit? 
 
Dolní Podluží, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod 
Jedlovou, Rybniště, Varnsdorf. 
 
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 
 

• Cílem SPOD je zajistit všem dětem ochranu a 
vhodné podmínky pro to, aby mohly své dětství 

pondělí   08:00 – 17:00 
Úterý 08:00 – 15:30 
Středa 08:00 – 17:00 
čtvrtek Zavřeno* 
pátek 08:00 – 14:30 



prožívat šťastně a spokojeně a nedostávaly se do 
konfliktu se svým okolím a širší společností. 

• Zaměstnanec OSPOD je zde v roli rádce, 
konzultanta, zprostředkovatele a řešitele.  

• OSPOD řeší všechny oblasti života dítěte, 
zejména sociální, zdravotní, vzdělávací, trestě-
právní a rodině-právní. 

 
Co můžete od našeho pracovního kolektivu očekávat? 
 
Budeme Vás pozorně poslouchat, promluvíme si s Vámi 
o tom, co Vás trápí, budeme s Vámi hledat řešení, 
doporučíme Vám další odborníky, kteří mohou dopomoci 
ke zlepšení Vaší situace. 
 
S kým nejčastěji spolupracujeme? 
 

� CEDR – komunitní spolek, Krásná Lípa 
� Centrum sociálních služeb, Varnsdorf 
� Domov Sv. Máří Magdaleny, Jiřetín pod Jedlovou 
� Domov Sv. Vincenta de Paul, Dolní Podluží 
� K- centrum – WHITE LIGHT I., Rumburk 
� Pediatři a zdravotnická zařízení  
� Policie České republiky – oddělení Rumburk, 

Varnsdorf, Městská policie Varnsdorf 
� Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy, Česká Lípa 
� Probační a mediační služba Rumburk 



� Soudy, Státní zastupitelství, Dětské domovy a 
výchovné ústavy, Diagnostická zařízení 

� Spirála o.s. – Centrum krizové intervence, Ústí 
nad Labem 

� Středisko výchovné péče, Děčín, Liberec, Jiříkov 
� Školy 

 
 
Kdy se na nás můžete obrátit? 
 

• Sociálně-právní ochrana dětí  

Cílem SPOD je zájem a blaho dítěte, ochrana 
rodičovství, rodiny a vzájemné právo rodičů i dětí na 
rodičovskou výchovu a péči.  

� Řešíte rozpad rodiny? 
� Nemůžete se domluvit, který z rodičů bude dítě 

vychovávat? 
� Styk mezi rodičem a dítětem nefunguje podle 

společné domluvy? 
� Nedává Vám rodič dostatek financí pro potřeby 

Vašeho dítěte? 
� Řešíte problémy s otcovstvím? 
� Nemůžete se právě nyní starat o dítě? 
� Je Vaše dítě v ústavní péči? 
� Domníváte se, že víte o rodině, která nefunguje 

správně? 



� Máte pocit, že dítě ve Vašem okolí je 
ohroženo?(týrání, zneužívání, zanedbání, 
sebepoškozování…) 
 

• Náhradní rodinná péče 
 

Zaměřuje se na děti, které nemají zázemí ve vlastní 
rodině (svěření dítěte do péče jiné osoby, pěstounství, 
osvojení, poručenství). 

� Uvažujete o osvojení či pěstounské péči? 
� Domníváte se, že by dítě (vnuk, vnučka, neteř, 

synovec,…) mělo být svěřeno jiné osobě? 
� Máte pocit, že péči o Vaše dítě nezvládáte a 

chcete, aby dítě vychovával někdo cizí? 
� Potřebujete uzavřít dohodu o výkonu pěstounské 

péče? 
 

• Kuratela pro děti a mládež 

Vykonává sociálně-právní ochranu dětí se zaměřením na 
nezletilé, které mají výchovné problémy, páchají trestnou 
činnost a přestupky, nerespektují rodiče a jiné odpovědné 
osoby za výchovu, dopouštějí se záškoláctví, užívají 
alkohol a jiné návykové látky apod.  

� Utíká Vaše dítě z domova? 
� Nechce chodit do školy, zhoršil se jeho prospěch 

a chování? 



� Nerespektuje Vaše dítě domluvená pravidla? 
� Komunikace mezi Vámi a dítětem je 

problémová? 
� Máte podezření, že dítě užívá drogy, pije alkohol 

nebo je závislé na počítači? 
� Nestačíte na výchovu dítěte? 

 

Co není možné na OSPOD vyřídit? 

� Žádost o uplatnění dávek státní sociální podpory a 
dávek hmotné nouze, dávek pro osoby se 
zdravotním postižením. 

� Žádost o uplatnění dávek nemocenského 
pojištění. 

� Žádost o uplatnění dávek důchodového pojištění. 
� Konzultace v rámci rozvodového řízení a 

vzájemných majetkoprávních vztahů manželů. 
� Zprostředkování bydlení. 
� Pomoc a podpora v rámci sociální práce 

jednotlivcům starším 18 ti let. 
� Finanční nebo materiální pomoc rodinám s dětmi. 
� Sepsání návrhů za rodiče nebo jiné odpovědné 

osoby za výchovu dítěte. 
� Nařízení nebo vystavení doporučení na odborná 

lékařská vyšetření. 
� Zjištění údajů z veřejných registrů pro potřeby 

jednoho z rodičů. 
 


