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Aktualizace : 17.8.2018
Agenda sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD) je v Přelouči vykonávána v přenesené
působnosti. Místem kontaktního pracoviště a sídlem orgánu sociálně-právní ochrany dětí je
Městský úřad, Československé armády 1665, 535 01 Přelouč.
Do správního obvodu agendy sociálně právní ochrany dětí patří níže uvedené obce:
Brloh, Benešovice, Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Holotín, Choltice, Podhorky,
Ledec, Chrtníky, Chvaletice, Jankovice, Kozašice, Seník, Jedousov, Loděnice, Jeníkovice,
Kladruby nad Labem, Bílé Vchýnice, Kolesa, Komárov, Kojice, Labské Chrčice, Lipoltice,
Pelechov, Sovoluská Lhota, Litošice, Mokošín, Morašice, Poběžovice u Přelouče, Přelouč,
Klenovka, Lhota, Lohenice, Mělice, Škudly, Štěpánov, Tupesy, Přelovice, Přepychy, Řečany
nad Labem, Labětín, Selmice, Semín, Sopřeč, Sovolusky, Stojice, Strašov, Svinčany, Dolní
Raškovice, Horní Raškovice, Svojšice, Tetov, Trnávka, Turkovice, Bumbálka, Rašovy, Újezd u
Přelouče, Urbanice, Valy, Vápno, Veselí, Vyšehněvice, Zdechovice, Žáravice
Správní obvod je pro pracovníky rozdělen dle vykonávané agendy a to takto:
Kancelář 2.12.- 2 pracovníci agendy „Péče o dítě“
- péče o dítě
- zastupování agend v případě nutnosti ostatní agendy
Kancelář 2.13. - vedoucí oddělení
- agenda náhradní rodinné péče
- agenda týraných a zneužívaných dětí
- zastupování v případě nutnosti ostatní agendy
Kancelář 2.14. – pracovník agendy „Náhradní rodinné péče“
- náhradní rodinná péče
- zastupování agend v případě nutnosti ostatní agendy
Kancelář 2.14.- „Kurátor pro děti a mládež“
-

kurátor pro děti a mládež
klienti, kteří mají trvalé bydliště mimo správní obvod obce
zastupování agend v případě nutnosti ostatní agendy

Místní příslušnost orgánu sociálně-právní ochrany se řídí §61 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí, v platném znění tj. trvalým pobytem dítěte.
Klienti, kteří přijdou na městský úřad, poznají příslušného pracovníka podle označené cedulky
vedle dveří pracovníka, kde je jméno a příslušná agenda, kterou pracovnice vykonává.
Vedoucí oddělení také může dle uvážení přidělení agendy změnit v rámci zastupování
jednotlivých agend (např. střet zájmů, předchozí spolupráce s rodinou, atd.).

Tyto
informace
jsou
uvedené
na
webových
stránkách
Města
Přelouč
http://www.mestoprelouc.cz/urad-2/odbory/subjekt-oddeleni-socialne-pravni-ochrany-deti22.html, kde jsou také kontakty na jednotlivé pracovnice.
Postup pro zajištění zastupitelnosti jednotlivých pracovníků
V případě nedostupnosti zaměstnance (dlouhodobá i krátkodobá nepřítomnost na pracovišti),
je určitý konkrétní případ či tematická oblast tohoto zaměstnance přidělen/a
jiné dostupné pracovnici. Tento zástup určuje vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
a v případě její nepřítomnosti vedoucí sociálního odboru.
Informaci o zastupování nepřítomné pracovnice získají klienti u dveří příslušné kanceláře,
do které běžně docházejí. Na dveřích kanceláře je umístěn lístek, kde je označená kancelář
zastupující kolegyně.
Město Přelouč je dobře dostupné vlakovým i autobusovým spojením. U úřadu je dostatek
parkovacích míst, kdy návštěvník úřadu má hodinu parkování zdarma. Budova, kde sídlí
oddělení SPOD, je bezbariérová.
SPOD je zajišťována v celém správním obvodu ve stejné kvalitě. Oddělení má k dispozici
osobní automobil, který je určen pouze SPOD. V případě, kdy není vůz k dispozici k akutnímu
případu, můžou zaměstnanci OSPOD použít některý z vozů úřadu. Tento vůz je zajištěn po
domluvě s vedoucím oddělení hospodářské správy, příp. s řidičem a údržbářem.
V případě náhlého převozu dítěte autem - pracovník OSPOD běžně nepřeváží dítě, ale
domlouvá intervenci u neziskových organizací, které jsou na převoz dětí vybaveni. Pokud
nelze přepravu takto zajistit, může pracovník využít služby taxislužby, OSPOD má k dispozici
dětské autosedačky.

