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7a Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. 
Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém 
správním obvodu. 
 
Aktivní vyhledávání a monitoring ohrožených dětí 
 
OSPOD při MěÚ Varnsdorf provádí výše uvedené následovně: 
 

o Aktivně při šetření pracovníků SPOD po celém správním obvodu. 
o Při spolupráci se sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách 

působících v sociálních službách zdejšího správního obvodu.     
o Při spolupráci se zaměstnanci ÚP ČR, kontaktního pracoviště Varnsdorf.  
o Informace a podněty od občanů. 
o Informace a podněty od lékařů a zdravotnických zařízení. 
o Informace a podněty od školských zařízení. 
o Informace z jednání komise sociálně-právní ochrany dětí. 
o Informace z jednání komise prevence kriminality, bezpečnostní a sociální 

situace. 
o Informace z jednání bytové komise. 
o Informace od MP a PČR a společně prováděných preventivních aktivit.  
o Informace od asistentů prevence kriminality významně působících ve 

vyloučených lokalitách. 
 
Koordinace a vytváření podmínek pro preventivní aktivity 
 
OSPOD při MěÚ Varnsdorf koordinuje jednání komise sociálně-právní ochrany dětí (plánuje, 
svolává a řídí jednání, projednává jednotlivé případy, vyhotovuje zápis, následně přijímá 
nezletilé do evidence OSPOD a přistupuje k řešení případů). Zápisy z konání zasedání komise 
sociálně-právní ochrany včetně prezenčních listin jsou založeny v šanonu v kanceláři OSPOD 
č. 13. 

 
Pravidelně se OSPOD při MěÚ Varnsdorf zapojuje do plánování aktivit programu prevence 
kriminality města na daný rok. Zaměstnanci OSPOD ve spolupráci s manažerem PK volí 
vhodné účastníky pobytových akcí PK. Dále je zaměstnanec OSPOD aktivním členem 
Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (dále jen BESOS). Zápisy 
z konání zasedání komise BESOS včetně prezenčních listin jsou založeny v šanonu 
v kanceláři OSPOD č. 11. 
 
Každoročně vždy v měsíci lednu jsou zvoleni členové grantové komise, která posuzuje 
žádosti o příspěvky v oblasti kultury a vzdělávání, tělovýchovy a sportu a z oblasti sociální    
a zdravotní. Jedná se především o podporu volnočasových a preventivních aktivit určených 
nejen pro cílovou skupinu OSPOD. Minimálně jeden zaměstnanec OSVZ je vždy členem této 
komise a má povinnost se s podanými projekty seznámit a bodově ohodnotit jejich přínos, 
čímž vyjádří své preference k podpoře projektu. 
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Členství v grantové komisi podléhá jmenování RM Varnsdorf. Shromážděním podkladů 
(žádostí o příspěvky, jmenování členství, prezenční listiny aj.) je pověřen OŠKT při MěÚ 
Varnsdorf.  
 
Zdejší město uzavřelo v roce 2016 smlouvu o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR na dobu neurčitou.  
Zaměstnanci OSPOD při MěÚ Varnsdorf jsou členy Lokálního partnerství Varnsdorf. 
V rámci tohoto partnerství byli nominováni zaměstnanci OSPOD  do pracovních skupin (1. 
bezpečnost; 2. rodina, sociální služby; zdraví a vzdělávání), ve kterých aktivně navrhují a 
vyjadřují se k plánovaným aktivitám. V rámci realizace schválených opatření bude OSPOD 
plnit požadované. Zápisy z konání jednání lokálního partnerství a dále zápisy z uvedených 
dvou pracovních skupin, zpracovává a elektronicky eviduje spoluprací pověřený zaměstnanec 
OSVZ. Kopie prezenčních listin jsou založeny v šanonu v kanceláři OSVZ č. 12. 
 
V období tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních služeb je zaměstnanec OSPOD 
aktivním členem pracovní skupiny. Zápisy z průběhu jednání shromažďuje zaměstnanec 
OSPOD pověřený členstvím v pracovní skupině.   
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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. 

 OSPOD při MěÚ Varnsdorf spolupracuje s:  
 

• Fyzickými osobami  
o zabývá se všemi podněty fyzických osob, vč. anonymních. 

 
• Právnickými osobami a orgány veřejné moci  

o spolupracuje s obecními, městskými úřady a magistráty;  
o Probační a mediační službou ČR; 
o soudy a státním zastupitelstvím. 

 
• Pověřenými osobami  

o spolupracuje v oblasti NRP. 
 

• Poskytovateli sociálních služeb  
o aktivně spolupracuje s poskytovateli sociálních a dobrovolnických služeb            

na úseku OSPOD. 
 

• Zástupci škol, školských poradenských zařízení a zařízení pro výkon ústavní  
a ochranné výchovy  

o spolupracuje se školskými zařízeními prostřednictvím osobního  
a telefonického kontaktu s učiteli a řediteli, účastí na výchovných komisích, 
účastí na případových konferencí aj.  

 
• Městskou policií a Policií ČR 

o přijímá a vyhodnocuje přijaté podněty od MP a PČR; 
o realizuje společná místní šetření dle aktuální potřeby;  
o spolupráce v rámci výkonu činnosti SPOD a dále též výkonu pohotovosti 

SPOD.  
 

• Poskytovateli zdravotních služeb  
o Spolupracuje s lékaři a zdravotnickými zařízeními. 

 


