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„Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního  rozpočtu." 
 

 

 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Velké Meziříčí (dále jen OSPOD MěÚ VM) by 
veřejnost rád informoval o průběhu projektu „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MÚ 
ORP Velké Meziříčí“, který byl zahájen dne 1. 2. 2014 pod reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00004. Tento 
projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR a bude ukončen 30. 6. 2015. 
Mezi hlavní cíle projektu patří vytvoření podmínek pro systematickou práci sociálně-právní ochrany 
s rodinami a dětmi, zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve Velkém Meziříčí a naplnění 
standardů kvality sociálně-právní ochrany daných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Z tohoto 
důvodu došlo k navýšení počtu pracovníků a pořízení nového materiálního vybavení, především pak 
záznamové techniky pro umožnění efektivní práce v terénu. 
U nových i stávajících pracovníků probíhá další vzdělávání přispívající k prohlubování znalostí v dané 
problematice. Během uplynulého období byl uskutečněn vzdělávací kurz Dávky pomoci v hmotné 
nouzi I. zaměřený na zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, který definuje termíny 
životního a existenčního minima a podmínky jejich uplatňování v praxi, a na zákon č. 111/2006 Sb., o 
pomoci v hmotné nouzi zahrnující příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou 
okamžitou pomoc. Dále jsou naplánovány vzdělávací kurzy např. o ochraně týraných dětí, metodách 
práce s traumatizovanými dětmi, řešení konfliktů a o efektivní komunikaci s rodinou a dětmi.  
Pracovníci se také pravidelně aktivně zúčastní supervizních setkání, která přispívají ke zvyšování 
kvality a profesionality práce v oblasti pomáhající profese. Jedná se o rozvíjení sebereflexe vedoucí 
k pochopení souvislostí, vztahů, pocitů, pracovních dovedností, kompetencí i konkrétních problémů 
při řešení případů. Díky této sebereflexi dochází k výrazné aktivizaci osobního potenciálu pracovníků. 
Supervize má podpůrnou, vzdělávací i řídící funkci a může probíhat jak ve skupinové tak individuální 
formě. Na OSPOD MěÚ VM je supervize prováděna neziskovou organizací TreMediaS. 
V regionu je také mapována síť služeb určených pro cílovou skupinu OSPOD MěÚ VM za účelem lepší 
multidisciplinární spolupráce a poskytování kvalitní péče a poradenství. V měsíci květnu byl 
uskutečněn první kulatý stůl, u kterého se sešli pracovníci sociálně-právní ochrany z celého území 
bývalého okresu Žďár nad Sázavou, aby diskutovali a sdíleli své postřehy k dané problematice.  
V rámci projektu se pracuje i na metodice naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, 
Tento dokument klade důraz na propojení metodiky ministerstva práce a sociálních věcí ČR s praxí 
tak, aby byl pro pracovníky užitečný při jejich každodenní práci a stal se orientačním vodítkem mezi 
zákony, vyhláškami i vnitřními předpisy Městského úřadu Velké Meziříčí. Zároveň se do něj 
zaznamenávají i postupy, které dosud nebyly písemně zpracovány a vycházely ze zkušeností 
pracovníků. 
 
 
 
 


