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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 
 

• Personální obsazení – 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci  
s pěstounskými rodinami /do konce r. 2014/ 

• Běžná agenda bez výrazných změn: soc.-práv. ochrana – terénní 
sociální práce, kuratela pro děti a mládež – výchovné problémy nezl. 
dětí, sledování dohledu nad výchovou dětí, náhradní rodinná péče  

• Trvale malý zájem o osvojení i pěstounskou péči – PP převážně 
příbuzenská, 1 pěstounka na přechodnou dobu 

• Dohody o výkonu pěstounské péče – pověření k uzavírání dohod nově 
O.s. LECCOS, většina pěstounů uzavřela dohodu s tímto o.s.  
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STANDARDY KVALITY SPO 
 
• Intenzivní tvorba Standardů kvality sociálně-právní ochrany, které  

do činnosti OSPOD zavedla novela z. o sociálně-právní ochraně dětí,           
od 1. 1. 2015 

• Soubor kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality 
poskytované sociálně-právní ochrany ve vztahu k dětem, rodičům  
a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně vnitřních postupů 
orgánu sociálně-právní ochrany. Oblast – práce s klientem, personální 
a organizační zajištění SPO, technicko-provozní zajištění SPO 

• V souvislosti se zavedením Standardů kvality SPO rozšířeny webové 
stránky města – odboru soc. věcí – sociálně-právní ochrana: 
http://www.cesbrod.cz/category/socialne-pravni-ochrana-deti,  
o důležité informace související s výkonem SPOD 
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STANDARDY KVALITY SPO 
• Z dotace na výkon SPO bylo možné zútulnit v letošním roce dětský 

koutek v kanceláři č. 28 
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PROGRAM PODPORY AKTIVIT V SOCIÁLNÍ OBLASTI  
PRO ROK 2014 
 

• Poprvé přidělovány finančních prostředků z rozpočtu města  
na základě dotačního programu, na který byla schválena částka 
350.000 Kč 

• Přihlásily se čtyři NNO – O. s. LECCOS se čtyřmi projekty – Sanace 
rodiny, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, NZD Klub 
Zvonice, Aktivity pro posílení rodičovských kompetencí, dále Prostor 
plus, o.  p.  s. s Terénními programy, O. s. Život 90 – tísňová péče pro 
seniory a OZP a Tři, o. p. s. – projekt Hospic Dobrého Pastýře 

• V letošním roce již dvojnásobný počet žadatelů 
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Z rozpočtu na komunitní plánování bylo např. financováno:  

• Volnočasové aktivity O. s. LECCOS – hippoterapie – 9.600 Kč  
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Financovány volnočasové aktivity O. s. LECCOS: 

• Permanentky pro 10 dětí na míčové hry do Sokola – 5.000 Kč 

• Programy primární prevence na základních školách – 50.000 Kč   
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Z rozpočtu na komunitní plánování dále financováno:  

• Seminář O. s. Společně k bezpečí, Mgr. M. Veselé, na téma Prevence 
školního násilí – 10.000 Kč 
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

• Přednáška Probační a mediační služby Kolín a Poradny  pro oběti 
trestných činů za účasti zástupců policie městské i státní, majitelů 

ubytoven a odboru sociálních věcí   
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KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – BEZPLATNÉ 
DLUHOVÉHO A MAJETKOVÉHO PORADENSTVÍ 
 

• Město Český Brod získalo dotaci ve výši 50.000 Kč  z účelové dotace z 
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského  Humanitárního fondu 
na provozování bezplatného dluhového a majetkového poradenství.  

• Poradna je v provozu od ledna roku 2015. Služby na odboru sociálních 
věcí poskytuje Bc. E. Dobiašová 
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SOCIÁLNÍ PRÁCE 
• Agenda – sociální poradenství (104 klientů), sociální kurátor  

(33 klientů), koordinátor komunitního plánování  
– vykonává Bc. J. Novotná 
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Další agendy vykonávané odborem sociálních věcí 

Zajištění sociálních pohřbů 13 

Výkon veřejného opatrovnictví 19 

Přestupky na úseku školství a alkohol-toxikomanie 16 

Parkovací průkazy pro OZP 48 

Rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu 3 
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Děkuji za pozornost 

 

Bc. Martina Fejfarová, DiS 
 
 


