Základní principy a činnosti zajišťované orgánem sociálně-právní ochrany dětí
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Základní principy poskytování sociálně-právní ochrany
-

-

-

Sociálně-právní ochrana (dále SPO) je poskytována vždy s ohledem na zájem,
prospěch a blaho dítěte, ochranu rodiny, rodičovství a právo dítěte na péči a výchovu
rodičů,
SPO je poskytována všem dětem bez rozdílu, tedy bez diskriminace rasy, barvy pleti,
pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního,
etnického nebo sociálního původu,
SPO je poskytována bezplatně,
SPO je poskytována nezletilým dětem mladším 18 let, pokud zletilosti nenabyly dříve.

Stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich
zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity
dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou a práv vyplývajících z mezinárodních
závazků ČR. Stát však nenahrazuje plnění povinností a odpovědnost rodičů, ani nezasahuje
do jejich postavení jako nositelů rodičovské zodpovědnosti, nejsou-li práva nebo vývoj dítěte
ohroženy.
Orgány s obecnou působností na úseku ochrany dítěte jsou soudy a orgány určené zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce České republiky, krajské a obecní úřady
a ve vztahu k zahraničí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Sociálně-právní
ochranu dětí zabezpečují též kraje a obce v samostatné působnosti a fyzické a právnické
osoby, pokud obdrží pověření k výkonu sociálně právní ochrany.
Činnosti zajišťované odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
jakožto orgánu sociálně-právní ochrany dětí
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

zprostředkování osvojení a pěstounské péče;
odborné posuzování žadatelů o osvojení a pěstounskou péči;
zajišťování odborné přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči;
výběr fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny;
vedení evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinou péči;
vedení evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči;
vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny;
vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou
pěstounské péče nebo osvojení;
zajišťování konzultační činnosti k náhradní rodinné péči;
uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a jejich plnění;
rozhodování o státním příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc
a jeho poskytování včetně kontroly způsobu jeho využití;
rozhodování o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) fyzickým
a právnickým osobám;
kontrolní činnost a metodické vedení orgánů sociálně-právní ochrany dětí obcí
s rozšířenou působností Ústeckého kraje a pověřených osob k výkonu SPOD;
vyřizování stížností na způsob vyřízení stížnosti na výkon SPO OSPOD Ústeckého kraje;
odvolací správní řízení na úseku SPO;

p) analyzování situace v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhování
preventivních opatření;
q) zajišťování činnosti Poradního sboru hejtmana k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na
úseku SPO,
r) přestupkové řízení na úseku SPOD.
s) komplexní zajišťování psychoterapeutických služeb, rodinného, předmanželského
a manželského poradenství. Poskytování edukativního, psychologického i speciálního
poradenství a psychoterapie. Odborná pomoc specialistům poradenské služby v daném
regionu. Metodická pomoc sociálním pracovníkům.
t) provádění komplexní psychologické diagnostiky a náročného psychologického
poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole
a v rodině.

