KDO JE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK SPOD?
Sociální pracovník SPOD zastává klíčovou roli při hodnocení ohrožení dítěte a
stanovení intervenčních strategií. Poskytuje poradenství o možnostech řešení
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení

Na které děti se zaměřuje?
Zaměřuje se zejména na děti:
• jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti,
nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
• které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, případně násilím mezi dalšími
fyzickými osobami
• na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich
lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání
takového činu
• které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osobo odpovědných za
výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou
péči o děti

Jaká je činnost sociálního pracovníka SPOD?
-vyhledává ohrožené děti
-působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
-poskytuje rodičům pomoc a poradenství
-projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
-poskytuje a zprostředkovává rodičům poradenství
-sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku
-činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
-zpracovává na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální
plán
-pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a
jejich rodin
-pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě
- poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

Jaká je činnost sociálního pracovníka pro oblast NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
(NRP)?

-vyhledává děti, pro které je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
-vyhledává fyzické osoby vhodné stát se pěstouny nebo osvojiteli
-podává zprávy k návrhu na svěření dítěte do péče
- vede spisovou dokumentaci žadatele o náhradní rodinnou péči
-podává návrhy k okresnímu soud v souvislosti s náhradní rodinnou péčí
-vykonává funkci kolizního opatrovníka dětí v řízení před soudem případně
poručníka, a to do doby než je soudem ustanovena poručníkem jiná osoba
-sleduje vývoj dítěte svěřeného do pěstounské péče nebo do péče jiné fyzické
osoby než rodiče
-poskytuje pomoc a poradenství fyzickým osobám nahrazujícím péči rodičů při
řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti
-poskytuje poradenskou pomoci související s osvojením nebo svěřením do
pěstounské péče
-uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a zajišťují doprovázení těchto osob
-připravuje podklady pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
-vede spisovou dokumentaci dohod NRP dle platné směrnice MPSV
-spolupracuje s dalšími organizacemi, NNO poskytujícími služby pro pěstouny

