v jehožpracovní
náp|nije ýkon sociálněŠumicenemázaměstnance,
obecníúřadViničné
právníochrany. 7a vykon odpovídástarosta obce Josef Drápa|, a to v úředníchdnech,
tj. pondělía středa od 8:00 do 12:30 a od 12:30 do 17:00 hod v kance|ářistarosty
v 1. poschodí.
Starosta obce je v kontaktu s orgánem sociá|ně-právníochrany obce s rozšířenou
púsobnostíŠ|apanice,kde je Wkon agendy zajištěnkaždýden v provoznídobě úřadu
a mimopracovnídobu systémemdosďite|nosti'
Pod|e ustanovení$ 1 ákona č. 359/1999 Sb.' o sociá|ně-právníochraně, ve znění
předpisů,zajišťuje
pozdějších
obecníúřadjako orgán sociá|ně-právní
ochrany:
. ochranupráva dítětena přízniý ývoj a řádnouuýchovu
. ochranujeho oprávněnýchzájmůa jmění
. činíúkonysměřující
funkcírodiny'
k obnovení
narušených
povinnostiváahujícíse k péčio rodinua děti s trva|ýmpobýem
obecnímuúřaduvyp|ývají
úřadujako správníhoorgánu' stejnějako povinnostzajistitneodk|adnou
v územnípůsobnosti
pomoc dítěti,kterése na územíobce ocitne bez péěepřiměřenéjeho věku a trva|ýpobý
v obcinemá.
orgány sociá|ně-právniochranydětí:
. krajskéúřady
. obecníúřadyobcís rozšířenou
pŮsobností
. obecníúřady
. Ministerstvooráce a sociá|níchvěcÍ
. Úřao pro mezinárodněprávníochranu
dětí
. Úiaa práceČRajeho krajské
poboěky
ochranydětí(dálejen
obecníhoúřadu
na ěinnostorgánusociá|ně.právní
StíŽnost
''SPoD..)'
můŽepodat každýoběan' v případě'Že se cítípoškozenna právech čiprávemchráněných
zájmechsvýchčidÍtěteopatřenímnebojednánímorgánuSPoD.
Stížnost|ze podatpísemněi ústně'
StíŽnostje povinenpřijmoutkaŽdýzaměstnanecúřadu'
a evidencistíŽností
Ve Směrnici
Šumicemá vypracovánapravid|apro přijímání
obec Viničné
,|912015,
jejichevidence,způsobvyřízení,
stížností,
kde je podrobněpopsánopřijímání
ě.
|hútypro vyřízeníatp'
nez|eti|é
dítě'je nutnépouěitjej s přih|édnutím
k jeho
Je-|i k|ientem(oznamovatelem)
dá|e seznámiti jeho zákonnéhozástupce.
rozumoým schopnostema s pravidly.

7. Prevence
7a) orgán sociá|ně-právní ochrany aktivně vyh|edává a
monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně kooÍdinuje,
případněvytváří podmínkypÍo preventivníaktivity ve svém
správnímobvodu.
pracovníkyposkytujíciSPo
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Vyh|edáváníohroŽenýchdětí a jejich monitorováníprobíháaktivně a systematicky.Tato
obvoduobce.
situacev danémsprávním
činnost
směřujeke z|epšení
sociá|ně-právní
ochranu znajÍ místa a ob|astivyššíhouýskytu
Pracovníciposkytující
s
adekvátnípreventivnÍ
aktivity(spo|upracují
dětía na těchtomístechup|atňují
ohrožených
poskýovate|isociá|níchs|uŽeb, ško|amia ško|skýmizařízenÍmi,spo|ky a obecně
pomoc
prospěšnýmispo|ečnostmi,
zařÍzen|mipro rea|izacivo|noěasovýchaktivit,vyuŽívají
při douěovánÍ
dětíapod.).
ve svémsprávním
obvoduakce na podporurodiny.'. '. . ..'.
obec rea|izuje
projektů
ško|y,nev|ádníchneziskovýchorganizací... ...
Aktivněse zapojujedo preventivních

9. Jednáni' vyhodnocování a individuální p|án ochrany
dítěte
9b) orgán sociá|ně-právní ochrany zajišťuje s|užby
potřebnépro jednání s osobami se specific|oýmipotřebami'
nebo má dojednanou spo|upráci s fyzickými osobami a
právnichými osobami. kterétvto s|užbvzaiistí externě.

pracovníkyposkytující
sPo
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je moŽné
do znakové
řeěi.
zajistitk jednánÍ
t|umočníka
Pro osobynes|yšící
Brno,o.s.
Unienes|yšících
114
Pa|ackéhotřída
61200 Brno
TeL541245321,725605216
php
czlkontaktv.
http://www.
unieneslvsicichbrno.
je pňjednánÍ
např'zvukového
záznamu,vyuŽít
moŽnovyuŽít
s|užeb
U osobnevidomých
osobníasistence.
Brno,o.p.s.
Tyflocentrum
7
Chaloupkova
61200 Brno
Te.515919770
locentrum.c/brno/index.
ohp
http://www.tvf

í3. Vyřizování a podávánístiŽností

í3a) orgán sociálně-právníochrany má zpracována
pravid|apro podávání,vyřizovánía evidenci stiŽnostív
pro všechnyk|iený.
podoběsrozumitelné
pracovníkyposkytující
SPo
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při přijÍmánÍ,
postupuje
Šumice
vyřizovánÍ
a evidencistížností
obecníúřadViničné
v souladu
sb.').
se správnÍm
řádem($ 175- s 178'zákonaě. 500/2004

í3. Vyřizování a podávánístižností

í3b) orgán sociá|ně.právní
ochrany informujek|iený a
podat
možnosti
stížnost,a to způsobem
da|šl osoby o
k|ientům
a dalšimosobám'
srozumite|ným
pracovniky poskytujícíSPo
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postupujev souladu
vyřizovánía evidencistíŽností
Šumicepři přijímání'
obecníúřadViničné
,l78'
($
sb.').
zákonaě.500/2004
se správnímřádem 175- s
neby|ařádně vyřízena,má moŽnostse obrátit
Pokud se stěŽovateldomnÍvá,žejeho stížnost
na nadřízenýsprávníorgán, aby způsobvyřízenístíŽnostipřešetři|.Nadřízenýmsprávním
orgánemje:
kraje
KraiskýúřadJihomoravského
Žeótiňovo náměstÍ449/3
601 82 Brno
8 tel:541 651 '111
czl
htto://www.
kr-iihomoravskv.
takév Brně:
StěŽovate|se můŽetakéobrátitna Veřejnouochránkynipráv'jejíŽúřadsíd|í
Veřejná ochránkyněpráV
Udo|ní
39
602 00 Brno
@ tel.:542 542 888
www.ochrance.cz.
Podrobnéúdajeo postupu při podávánístíŽnostíu Veřejnéochránkyně práv jsou všem
oběanůmČeskérepub|ikyk dispozicina webovýchstránkáchwww.ochrance.cz.
Lze se takéobrátitna:
věcÍÓeské repub|iky
Ministerstvopráce a sociá|nÍch
právu1/376'
Na Poříčním
'12801Přaha2
8 tel.:221 921 111.
WWW.MDSV.CZ

í4. Návaznostýkonu sociá|ně.právníochrany dětína da|ší
subjekty
í4a) orgán sociá|ně-právní ochrany zprostředkovává a
doporučujeklientůms|užbyjiných fyzických a právnických
osob pod|e jejich potřeb' a to v sou|adu s cí|i podpory
p|ánuochranvdítěte.
stanovenýmiv individuá|ním
pracovníkyposkytujicíSPo
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předevšíms orgánemsociá|ně.
sociá|ně.právníochranuspo|upracují
Pracovníciposkytující
Brno:
právníochranypři MěÚ Š|apanice
- pracoviště
MěÚ Šlapanice
sociá|nÍodbor,vedoucíodboruMgr.Soňa Střechovská
tel:533 304 600
cz
strechovska@slapanice.
oouštěná9/2
656 70 Brno
oddělenípéěeo děti:
Mgr.RadmiIaŠmédeková
VedoucÍoádětení
Tel:533 304 660
smedekova@slapanice.cz
oddě|eni sociá|níprevence (kuratelapro děti a m|ádeŽ)
Mgr.DanaZednÍková
vedoucíoddě|ení
tel:533 304 623
zednikova@slapanice.cz
organizacemi,státnÍmii nestátními
se ško|skýmia zdravotnickými
Dá|e spo|upracují
sektorem.
neziskouým
organizacemia
Seznam veškerýchorganizací,jenž poskýují sociá|nís|užby|ze na|éAna internetových

stránkáchMPSV-!$p!!!rssisÍÍ.,Eow.cz

