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Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační strukury

určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých

zaměstnanců zařazených vorgánech sociálně-právní ochrany kvýkonu

sociálně-právní ochrany.

Počet pracovních míst pro agendu SPOD

P 3 pracovní místa oSPo

Specializace pracovníků SPOD

terén ní sociá ln í pracovník SPOD

kurátor pro děti a mládež

pracovník agendy náhradní rodinné péče

.|. Organizační struktura OSPOD

} odbor sociálních věcí a zdravotnictví

. Vedoucí odboru OSVZ - Mgr, Michaela Brázdilová

. Mgr. Michaela Brázdilová - OSPOD

. Mgr.Pavlína Procházková - OSPOD

. Bc. zuzana Klementová, DiS. - osPoD

4b

Počet zaměstnanců ie přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní

ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců OSPOD je zohledněno

kritérium ovlivňující-náročnost výkonu SPOD ve správním obvodu OSPOD.
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4. personální zabezpečení výkonu spoD



Sociálně-právní ochrana dětí

- Je cílená činnost, která zahrnuje především zajištění práva

dítěte na ieho příznivý vývoj a řádnou v,ýchovu, ochranu zájmů

a práv dítěte, dále zahrnuje i působení směřující k obnovení
narušených funkcí rodiny

sociálně-právní ochrana se vztahuie v čR především na děti v následuiících
případech:

y Rodiče détí zemřeli
) Rodiče nevykonávají nebo zneužívaji svá rodičovskú práva
Y Děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodíčům

Y Děti výrozně zanedbávají školní docházku

> Děti nemaií dostatďný zdroi obživy
> Děti, keré požívaJí alkohol nebo návykové látl<y

> Děti se opakovaně dopouštějí útěků od rodiěů

> Děti, na kerých byl spóchán tre§ni án ohrožujici život, zdraví, svobodu, jejich

lldskou dŮstoinost
> Děti, které jsou na základě žádostí rodíčů nebo iiných osob odpovědných za výchovu

diĚte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti
> Děti, keré jsou ohrožovóny násilím mezí rodiči nebo jinými osobami odpovědnými

zo výchow díĚte
> Děti, keré jsou žadotelt o azyl odloučenými od svých rodičů

Sociálně-právní ochrana dětí ie upravena zeiména zákonem č. 359/1999 Sb..o

sociálně-právní ochraně dětí a wkonává:

ý Kolizního opatrovníko v opatrovnických řízeních - úpravy poměrů k nezl. dětem,

schvdleni právniho iednání za nezl. děď
Y Sanaci rodiny
Y Nóhradní rodinnou péči - pěstounskú péče, osvojenl

> Kurótora pro děti a mládež
y poradenskou činnost



Kontakty:

ÚMč Praha 19

osPoD
Detašované pracoviště

Železnobrodská 764

Praha 19 - Kbely
Fax: 286 010 155

http://www.praha19.cz/documents/osocveci.html

vedoucí odboru:
Mgr. Michaela Brázdilová
TeI.: 286 010 152

Mobilní tel.: 734752 49L
E-maih Brazdilova.Michaela@kbely.mepnet.cz

sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor, náhradní rodinná
péče:

Mgr, Michaela BrázdiIová

Tel.: 286 010152
Mobilní tel.: 734752 49l
E-mail : Brazdilova.Michaela@kbely.mepnet.cz

sociálně-právní ochrana dětí a mládeže, kurátor:

Bc. Zuzana Klementová, DiS.

Tel.: 286 010 X54

Mobilní tel.: 734 681 680

E-mai! : Klementova.Zuzana@kbely.mepnet.cz

sociálně-právní ochrana dětí a mládeže. kurátor:

Mgr. Pavlína Procházková
Tel.: 286 OtO !47
Mobilní tel.: 734 681 585

E-mai]: Prochazkova.Pavlina@kbely.mepnet.cz


