Standard č. 8: Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení
případu
8b) Každý případ orgánu sociálně-právní ochrany je posouzen s ohledem na
jeho naléhavost.
Kritéria naléhavosti případu:
Klíčový pracovník při posuzování naléhavosti případu bere především na zřetel míru ohrožení
života dítěte, jeho bezpečí a zdravý vývoj. Toto posouzení se řadí na samý začátek práce s dítětem a
jeho rodinou.
Při posuzování naléhavosti jednotlivého případu se vychází z § 6 zákona č. 359/1999 Sb., zákon o
sociáln-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Za naléhavý případ je považována
situace nezl. dětí vymezená v § 6 ZSPOD.
Dítě neohrožené
Jedná se o rodiny, v níž se mohou vyskytovat poruchy některých funkcí, které však neohrožují
vývoj dítěte. Rodiny jsou schopny problémy vlastními silami řešit. Jedná se např. o rodiče v
rozvodovém řízení, změny ve výživném apod. Patří sem také případy schválování právního jednání
za nezletilé dítě apod. Ze strany OSPOD je jim poskytnuto poradenství, edukace, pohovory,
doporučení potřebných služeb (psycholog, mediátor apod.). Jedná se o úkony jak jednorázové, tak i
opakované. Další kontakty ze strany OSPOD většinou neprobíhají. Podrobné vyhodnocení dítěte a
IPOD se nevypracovává, vypracovává se úvodní vyhodnocení.
Dítě ohrožené
Za naléhavý případ je považována situace nezl. dětí vymezená v § 6 ZSPOD.
Podrobné vyhodnocování a IPOD se vždy vypracovává.
Do této skupiny spadají případy, v nichž se jedná o vážnější problémy. Např. takové, které ohrožují
rodinu jako celek a zvláště vývoj a prospěch dítěte. Jedná se např. o rodiny, kde mají děti výchovné
problémy, rodiny s nestabilní finanční situací, které jsou dlouhodobě na dávkách HN a SSP, kde
dochází k násilí jednoho rodiče na druhém apod. Do práce s rodinou jsou často zapojeny sociálněaktivizační služby a další odborníci.
Dále jde o případy, kdy rodina přestává plnit svoji základní funkci a dítě závažným způsobem
poškozuje nebo jej dokonce ohrožuje na životě. V případě potřeby jsou zjištěné poznatky předány
orgánům činným v trestním řízení.

