Standard č. 9: Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany
dítěte
9c) Orgán sociálně-právní ochrany provádí u všech případů, zejména v
okamžiku zavedení dítěte do evidence dětí uvedených v § 54 zákona, základní
vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny (dále jen "vyhodnocování"),
zaměřené na skutečnost, zda se jedná o dítě vymezené v § 6 a § 54 písm. a)
zákona, o dítě uvedené v § 54 písm. b) zákona, nebo o dítě zařazené do evidence
dětí z jiného důvodu. Jestliže ze závěru vyhodnocování vyplývá, že se jedná o
dítě vymezené v § 6 zákona, provádí orgán sociálně-právní ochrany podrobné
vyhodnocování.
Základní schéma zpracování podnětu:
1) Přijetí podnětu
2) Prvotní zhodnocení podnětu
a) nezařazení dítěte do evidence dle § 54 ZSPOD (např. jednorázové úkony evidovány jako Sp Om
či Sp NOm)
• zpracování podnětu a ukončení případu
b) zařazení dítěte do evidence dle § 54 ZSPOD
• základní vyhodnocení potřeb dítěte:
• nejedná se o ohrožené dítě ve smyslu § 6 ZSPOD:
• zpracování podnětu a ukončení případu
•

změna situace dítěte a následné zjištění ohrožení dítěte dle § 6 ZSPOD (viz níže)

•

jedná se nebo by se mohlo jednat o ohrožené dítě ve smyslu § 6 ZSPOD:
• podrobné vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a tvorba
individuálního plánu ochrany dítěte (dále jen IPOD)

Postup při vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny
1) Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny ukládá § 10 odst. 3 písm. c) ZSPOD.
2) Pracovník OSPOD mapuje situaci dítěte a jeho rodiny formou sběru relevantních informací a
jejich analýzy za účelem objektivního vyhodnocení situace konkrétního dítěte, určení míry jeho
ohrožení, zmapování kapacity a zdrojů v rodině i v širším sociálním okolí dítěte a rodiny.
3) Pracovník OSPOD naplánuje a přijme opatření, intervenci, zprostředkování služeb a dalších
aktivit směřujících k adekvátní podpoře dítěte a jeho rodiny.
4) Vyhodnocení se provádí pro každé dítě zvlášť.
5) Vyhodnocení se provádí na formulář doporučený NNO Lumos, který obsahuje i IPOD.
6) Vyhodnocení se provádí v co nejkratším možném termínu v rozsahu potřebném ke zjištění a
řádnému posouzení všech významných skutečností, nejpozději však do jednoho měsíce od zařazení
dítěte do evidence dle § 54 ZSPOD.
7) Pokud v průběhu vedení případu dojde k významné změně situace, je nutné přistoupit k
opětovnému vyhodnocení

