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Registrační číslo: CZ 1.04/3.103/C2.00083 

 

Klíčové aktivity: 

 

 

 Materiální a technické vybavení pro výkon sociálně-právní ochrany 
 
V rámci této klíčové aktivity byl realizován průzkum trhu a následně zakoupeno následující 
materiálně technické vybavení pro výkon SPO: 1x PC sestava, 1x multifunkce HP Lasser Jet, 
1x diktafon, 1x mobilní telefon Alcatel, 1x flashdisc, 1x kancelářská židle, 1x stůl pracovní, 1x 
stolek pod počítač, 1x skříň vysoká, 1x skříňka nízká, 1x kontejner 4 zásuvkový, 1x police na 
stěnu, 1x skříňka nízká dvoudveřová, 1x digitální fotoaparát, 1x videokamera.  
 

 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
 
Sociální pracovnice, jejíž pozice byla vytvořena  na úvazek 1,0 - členka realizačního týmu 
projektu (13.2.2014 – 30.6.2015) v rámci projektu trvale poskytuje výkon sociálně právní 
ochrany dětí a mládeže v souladu se standardy kvality. Tato pracovnice se podílí na 
standardizaci výkonu SPO, účastní se supervizích setkání a rovněž se spolupodílí na tvorbě 
vnitřních dokumentů k standardizaci a vnitřních metodik.  
 

 Profesní rozvoj zaměstnanců 
 
V rámci této klíčové aktivity byl  realizován průzkum trhu se zaměřením na standardy SPOD, 
na pěstounskou péči, kuratelu, sociálně –právní ochranu dětí. Následně byly objednány a 
zakoupeny následující vzdělávací kurzy: Úvod do specifik pěstounské péče na přechodnou 
dobu (14.7.2014), Základy vedení rozhovoru s dítětem (17.6.2014), Náhradní rodinná péče a 
kontakty s biologickými rodiči, Základní otázky SPOD, SPOD – rodinné právo, aktuality a 
praxe, Právní praxe OSPOD při podávání návrhů dle OSŘ a dalších zvláštních právních 
předpisů (3.6.2014), Standardy SPOD (3.6.2014), Trestní odpovědnost mládeže (22.5.2014), 
Znalecké posudky při sporech o děti (22.5.2014) . Celkem byli vzděláváním podpořeni 4 soc. 
pracovníci . Dále byla v rámci dané klíčové aktivity zakoupena následující odborná literatura: 
Sanace rodiny, Hodnocení ohrožené rodiny a dítěte, Sociální práce v praxi, Rodinné právo –
ÚZ, Náhradní rodinná péče, Právo sociálního zabezpečení, Kriminalita páchaná na mládeži, 
Znalecké posudky dětí pod drobnohledem, Sociální právo ČR, Vzory smluv a podání, 
Pěstounská péče očima dospělých. 
V rámci „Profesního rozvoje zaměstnanců OSPOD“ se na OSPOD Ivančice uskutečnilo 
celkem 6 supervizních  setkání. 
 Celkem se uskutečnilo 42 hodin přímé supervize zaměstnanců OSPOD, tj. osob z cílové 
skupiny projektu. Formy supervize: případová sdílená ve skupině, týmová ve vazbě na 
standardizaci OSPOD. Sdílená témata případová: dilemata výkonu sociálně-právní ochrany – 
kdy a jakým způsobem intervence zasáhnout v zájmu nezletilého dítěte; potřeby nezletilých 
dětí, jejich rodičů a sociálních pracovníků;  
Sdílená témata týmová: standardy kvality výkonu SPO, kritéria 2-6; tj. prostředí a podmínky; 
informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí; personální zabezpečení výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí; přijímání a zaškolování; profesní rozvoj zaměstnanců. 
 
 



 Webový portál OSPOD 
 
V rámci realizace této klíčové aktivity bylo vytvořeno pracovní místo správce webu, a to na 
období 1.6.2014 – 30.6.2015. Správce webu  zahájil analytickou činnost stávajícího 
webového portálu OSPOD Ivančice ve vazbě na standard č.3 a)b) – zajištění přístupnosti 
informací o podmínkách poskytování SPO 
 

 Koordinace a řízení projektu 
 
V rámci klíčové aktivity koordinace a řízení projektu byly realizovány 7 pracovních porad 
realizačního týmu, na nichž vždy bylo konzultováno a kontrolováno naplňování jednotlivých 
klíčových aktivit, řešeny problémy a dále byly tříděny  podklady pro tvorbu monitorovací 
zprávy 


