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Projekt „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MÚ ORP Velké Meziříčí“ 
 

 
Na základě projektové žádosti o finanční podporu z OP LZZ  podané v prosinci roku 2013 
Městem Velké Meziříčí, byla Městu Velké Meziříčí přidělena finanční podpora na grantový 
projekt  „Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí MÚ ORP Velké Meziříčí“. 
 
 
Identifikace operačního programu a výzvy:  
 
Číslo operačního programu:     CZ.1.04  

Název operačního programu:   OP Lidské zdroje a zaměstnanost  

Číslo globálního grantu:            CZ.1.04/3.1.03  

Název globálního grantu:         Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách  

Prioritní osa:                                  4.3 

Název prioritní osy:                       sociální integrace a sociálních služeb 

Oblast podpory:                        4.5a.1 – Mezinárodní spolupráce  

Číslo výzvy:                                 C2 

Název výzvy:                             Výzva pro předkládání GP 3.1 – Podpora standardizace   

orgánů sociálně-právní ochrany  

 
 
Stručný obsah projektu:  

Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu orgánu sociálně-právní ochrany dětí 
Městského úřadu ve Velkém Meziříčí (dále jen OSPOD MÚ VM). Zajistí zkvalitnění výkonu 
samostatné činnosti SPOD, přispěje k vytvoření podmínek pro systematickou práci sociálně-
právní ochrany s rodinami a dětmi. 
 
Obsahem projektu je posílení personálního obsazení OSPOD MÚ VM. Dále vzdělávání 
stávajících a nových pracovníků, vytvoření standardů výkonu SPOD, supervize, nákup 
literatury, nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány SPOD a fyzickými  
a právnickými osobami a orgány veřejné moci, materiální a technické vybavení pracovníků 
OSPOD pro nové zaměstnance a doplnění webu města o činnosti orgánu. 
 
MÚ Velké Meziříčí chce prostřednictvím projektu personálně posílit OSPOD, zajistit profesní 
rozvoj pracovníků na tomto úseku, rozvíjet preventivní a poradenskou činnost, využívat 



všech opatření na ochranu dětí, aktivně vyhledávat a monitorovat ohrožené děti, 
koordinovat, popř. vytvářet podmínky pro preventivní aktivity, spolupracovat s dalšími 
fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci na území ORP MÚ Velké Meziříčí. 
Dále chce profesionálně rozvíjet zaměstnance na úseku SPOD formou profesního vzdělávání 
a supervize, materiálně a technicky vybavit nové pracovníky, zvýšit informovanost veřejnosti 
na webu města.  
 

 

Cíl projektu:  

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro systematickou práci sociálně-právní ochrany 

s rodinami a dětmi OSPOD Velké Meziříčí naplněním standardů kvality sociálně-právní 

ochrany.  

 

Dílčí cíle projektu:  

1. Navýšení počtu pracovníků na úseku SPOD 

2. Profesní rozvoj formou profesního vzdělávání stávajících i nových pracovníků, 

vytvoření vnitřních pravidel pro výkon SPOD 

3. Nastavení odborné spolupráce mezi orgány SPOD a fyzickými a právnickými osobami 

a orgány veřejné moci 

4. Materiální a technické vybavení nových zaměstnanců 

5. Tvorba metodiky ve vazbě na standardy OSPOD 

 

 

Cílová skupina:  

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace 
 

 

Klíčové aktivity: 

01 Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

02 Profesní rozvoj zaměstnanců 

03 Nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany  

a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci 

04 Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany 

05  Tvorba metodiky ve vazbě na standardy OSPOD  

06   Řízení projektu  

 
 
 
 

 


