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Zpráva

Orgán sociálně-právní ochrany dětí a základní školy chtějí rozvíjet
spolupráci pro účinnou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám
Pilotním setkáním zástupců základních škol z Hlinecka a orgánu sociálně-právní
ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Hlinsko odstartovala jejich pravidelná
spolupráce. Vzájemná znalost jejich možností a limitů při práci s ohroženými dětmi
bude východiskem pro společné vytváření praktických postupů jejich spolupráce.
Obě strany věří, že tato činnost přispěje k větší ochraně dětí, jež potřebují pomoci.

Dne 3. 11. se v dopoledních hodinách v zasedací místnosti hlinecké radnice setkali
zástupci téměř všech základních škol správního obvodu obce s rozšířenou působností
(ORP) Hlinsko včetně místního gymnázia a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Na akci
nazvané Místní spolupráce škol a OSPOD mluvili o svých postupech, zkušenostech
a dilematech při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami.

Jak k setkání došlo
Setkání bylo připravováno dlouhodobě. OSPOD se v loňském roce zapojil do projektu
Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce
a sociálních věcí (MPSV). Jedna z jeho aktivit se zaměřuje na podporu rozvoje místní sítě
aktérů (osob a institucí), kteří pomáhají chránit práva dětí. Projektový pracovník MPSV,
tzv. lokální síťař, vedl rozhovory s mnoha aktéry sítě služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny napříč všemi resorty. A právě v oblasti spolupráce škol a OSPOD si všiml jak řady
nevyjasněných témat, tak i potenciálu na obou stranách k jejich řešení. Organizace
setkání se ujal Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko,
k němuž OSPOD náleží. Lokální síťař konzultoval s organizátory a některými dalšími
účastníky koncepci setkání a samotnou akci následně moderoval.

O čem setkání bylo
Cílem úvodního setkání bylo vzájemně se seznámit s kompetencemi, postupy a dilematy
obou stran při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami a touto cestou zahájit
pravidelnou spolupráci pro účinnější ochranu práv dětí. Lokální síťař uvedl setkání

rámcovým příspěvkem o tom, jaké dítě lze vnímat jako ohrožené, kdo může aktivně
chránit jeho práva a jaké jsou principy a trendy v ochraně práv dětí. Vedoucí OSPOD
Martin Vtípil seznámil přítomné s činnostmi a oprávněními OSPOD a možnostmi
využití náhradní rodinné péče při práci s ohroženými dětmi. Jeho kolegyně Kristýna
Benešová a Yvona Ondráková pak hovořily o dalších postupech v sociálně-právní ochraně
dětí včetně činnosti sociálního kurátora. Uvedly i případy, kdy je OSPOD soudem
jmenován tzv. kolizním opatrovníkem dítěte (např. při rozvodových situacích). Tomáš
Louda a Jana Kavalírová ze Základní školy Ležáků v Hlinsku představili svůj pohled a
zkušenosti s prací s ohroženými dětmi ve školním prostředí. Během samotných příspěvků
i následné diskuse bylo zaznamenáno množství témat, jimž se budou chtít přítomní
účastníci věnovat na příštích společných setkáních. Zájem účastnit se jich vyjádřili
v závěru setkání všichni z přítomných.

Co je v plánu dále
Úvodní setkání bylo účastníky hodnoceno kladně. Další setkání již budou věnována
společnému hledání řešení konkrétních témat. První z nich se uskuteční v novém
kalendářním roce. Pro volbu termínu, tématu a plánování průběhu následujícího setkání
budou zájemci dopředu osloveni organizátory.
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