
 

Pro účely monitorování a vyhledávání ohrožených dětí sociální pracovník POU: 

a) aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti dle §10 odst. 1; písm. a) zák. č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména ve spolupráci s OSPOD Kostelec nad Orlicí 

 

 je v pravidelném kontaktu s pracovníkem OSPOD Kostelec nad Orlicí pro správní 

obvod města Týniště nad Orlicí 

 

 monitoruje terén ve spolupráci s městskou policií ve správním obvodu města 

Týniště nad Orlicí  

 

 správní obvod města Týniště nad Orlicí rovněž pomáhá monitorovat organizace 

Aufori, se kterou sociální pracovník POU spolupracuje 

 

 dále spolupracuje s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, školami a 

školskými zařízeními, poskytovateli zdravotních služeb, poskytovateli sociálních 

služeb, Policií ČR, se soudy, se státními zastupitelstvími, s Probační a mediační 

službou ČR 

 

 informace od těchto subjektů jsou zejména součástí agendy OSPOD Kostelec nad 

Orlicí, ale jsou součástí i spisové dokumentace sociálního pracovníka POU, pokud 

by se ohrožené dítě vyskytovalo ve správním obvodu města Týniště nad Orlicí 

 

b) působí na rodiče dětí, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské 

odpovědnosti a projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte; 

projednává s dítětem nedostatky v jeho chování 

 

 provádí návštěvy v rodinách a vede jednání na městském úřadě (většinou ve 

spolupráci s OSPOD Kostelec nad Orlicí), případně po dohodě s OSPOD vykonává 

uložená opatření daná tímto pracovištěm  
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c) sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do 

prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující 

 

 sociální pracovník POU monitoruje potenciálně sociálně vyloučené lokality, a to 

převážně ve spolupráci s městskou policií  

 

d) poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při 

uplatňování nároků dítěte na dávky SSP, dávky HN, dávky plynoucí z 

důchodového pojištění 

 

 sociální pracovník POU aktivně spolupracuje s Úřadem práce ČR (dale jen ÚP), 

kontaktním pracovištěm Kostelec nad Orlicí, a to zejména v agendě hmotné nouze 

 

 sociální pracovník POU poskytuje rodičům základní přehled o dávkách ze SSP, 

poskytuje jim formuláře potřebné k těmto dávkám a odkazuje je na pracoviště ÚP 

Kostelec nad Orlicí 

 

 sociální pracovník rovněž zprostředkovává základní informace o dávkách 

důchodového pojištění a odkazuje rodiče na OSSZ Rychnov nad Kněžnou, 

případně rodičům sám zajišťuje informace od OSSZ Rychnov nad Kněžnou či 

ČSSZ 

 

e) oznamuje Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, pracovišti OSPOD, skutečnosti, 

které nasvědčují, že jde o dítě ohrožené ve smyslu ustanovení § 6 ZOSPOD 

 

 sociální pracovník POU aktivně spolupracuje s týmem OSPOD Kostelec nad Orlicí  

- kromě telefonického kontaktu se pořádají společná setkání 

 

 v případě potřeby se zúčastňuje jednání na OSPOD Kostelec nad Orlicí a 

případových konferencí 

 

Postup jednání s dítětem, které se obrátí na úřad, a to i bez vědomí rodičů 

 

- sociální pracovník POU naváže kontakt s dítětem a snaží se být trpělivý, přizpůsobivý, 

poté vede rozhovor s dítětem s ohledem na jeho věk a mentální schopnosti 

 

- v úvodu rozhovoru se snaží zaujmout dítě pro spolupráci, naladit ho, než přejde ke 

všeobecným otázkám; snaží klást otázky ke zjištění situace a následně sdělí dítěti, jak 

bude dál postupovat a vždy informuje OSPOD Kostelec nad Orlicí, se kterým se 

dohodne na dalším postupu (spolupracuje s PČR, městskou policií) 

 

Sociální pracovník POU podporuje preventivní projekty a programy (účastní se Komise 

prevence kriminality a sociální a zdravotní komise), podává návrhy na realizaci 

preventivních projektů v rámci komunitního plánování sociálních služeb a spolupracuje 

s organizacemi zaměřených na preventivní aktivity pro ohrožené děti (viz kritérium 7b). 

 


