
obecní úřad Viničné Šumice nemá zaměstnance, v jehož pracovní náp|ni je ýkon sociálně-
právní ochrany. 7a vykon odpovídá starosta obce Josef Drápa|, a to v úředních dnech,
tj. pondělí a středa od 8:00 do 12:30 a od 12:30 do 17:00 hod v kance|áři starosty
v 1. poschodí.
Starosta obce je v kontaktu s orgánem sociá|ně-právní ochrany obce s rozšířenou
púsobností Š|apanice, kde je Wkon agendy zajištěn každý den v provozní době úřadu
a mimo pracovní dobu systémem dosďite|nosti'

Pod|e ustanovení $ 1 ákona č. 359/1999 Sb.' o sociá|ně-právní ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociá|ně-právní ochrany:

. ochranu práva dítěte na přízniý ývoj a řádnou uýchovu

. ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění

. činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny'

obecnímu úřadu vyp|ývají povinnosti váahující se k péči o rodinu a děti s trva|ým pobýem
v územní působnosti úřadu jako správního orgánu' stejně jako povinnost zajistit neodk|adnou
pomoc dítěti, které se na území obce ocitne bez péěe přiměřené jeho věku a trva|ý pobý
v obci nemá.

orgány sociá|ně-právni ochrany dětí:
. krajské úřady
. obecní úřady obcí s rozšířenou pŮsobností
. obecní úřady
. Ministerstvo oráce a sociá|ních věcÍ
. Úřao pro mezinárodněprávníochranu dětí
. Úiaa práce ČR ajeho krajské poboěky

StíŽnost na ěinnost orgánu sociá|ně.právní ochrany dětí (dále jen 
''SPoD..)' obecního úřadu

můŽe podat každý oběan' v případě' Že se cítí poškozen na právech či právem chráněných
zájmech svých či dÍtěte opatřením nebo jednáním orgánu SPoD.
Stížnost |ze podat písemně i ústně'
StíŽnost je povinen přijmout kaŽdý zaměstnanec úřadu'
obec Viničné Šumice má vypracována pravid|a pro přijímání a evidenci stíŽností Ve Směrnici
ě. ,|912015, kde je podrobně popsáno přijímání stížností, jejich evidence, způsob vyřízení,
|húty pro vyřízení atp'
Je-|i k|ientem (oznamovatelem) nez|eti|é dítě' je nutné pouěit jej s přih|édnutím k jeho
rozumoým schopnostem a s pravidly. dá|e seznámit i jeho zákonného zástupce.



7. Prevence

7a) orgán sociá|ně-právní ochrany aktivně vyh|edává a
monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně kooÍdinuje,
případně vytváří podmínky pÍo preventivní aktivity ve svém
správním obvodu.
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Vyh|edávání ohroŽených dětí a jejich monitorování probíhá aktivně a systematicky. Tato
činnost směřuje ke z|epšení situace v daném správním obvodu obce.

Pracovníci poskytující sociá|ně-právní ochranu znajÍ místa a ob|asti vyššího uýskytu
ohrožených dětí a na těchto místech up|atňují adekvátní preventivnÍ aktivity (spo|upracují s
poskýovate|i sociá|ních s|uŽeb, ško|ami a ško|skými zařízenÍmi, spo|ky a obecně
prospěšnými spo|ečnostmi, zařÍzen|mi pro rea|izaci vo|noěasových aktivit, vyuŽívají pomoc
při douěovánÍ dětí apod.).

obec rea|izuje ve svém správním obvodu akce na podporu rodiny . '. '. . .. '.
Aktivně se zapojuje do preventivních projektů ško|y, nev|ádních neziskových organizací .. . . ..



9. Jednáni' vyhodnocování a individuální p|án ochrany
dítěte

9b) orgán sociá|ně-právní ochrany zajišťuje s|užby
potřebné pro jednání s osobami se specific|oými potřebami'
nebo má dojednanou spo|upráci s fyzickými osobami a
právnichými osobami. které tvto s|užbv zaiistí externě.
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Pro osoby nes|yšící je moŽné zajistit k jednánÍ t|umočníka do znakové řeěi.

Unie nes|yšících Brno, o.s.
Pa|ackéhotřída 114
612 00 Brno
TeL541 245 321,725 605 216
http://www. unieneslvsicichbrno. czlkontaktv. php

U osob nevidomých je pň jednánÍ moŽno vyuŽít např' zvukového záznamu, vyuŽít s|užeb
osobní asistence.

Tyflocentrum Brno, o.p.s.
Chaloupkova 7
612 00 Brno
Te. 515 919 770
http://www.tvf locentrum.c/brno/index. oh p



í3. Vyřizování a podávání stiŽností

í3a) orgán sociálně-právní ochrany má zpracována
pravid|a pro podávání, vyřizování a evidenci stiŽností v
podobě srozumitelné pro všechny k|iený.
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obecní úřad Viničné Šumice při přijÍmánÍ, vyřizovánÍ a evidenci stížností postupuje v souladu
se správnÍm řádem ($ 175 - s 178' zákona ě. 500/2004 sb.').



í3. Vyřizování a podávání stižností

í3b) orgán sociá|ně.právní ochrany informuje k|iený a
da|šl osoby o možnosti podat stížnost, a to způsobem
srozumite|ným k|ientům a dalšim osobám'
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obecní úřad Viničné Šumice při přijímání' vyřizování a evidenci stíŽností postupuje v souladu
se správním řádem ($ 175 - s ,l78' zákonaě.500/2004 sb.').

Pokud se stěŽovatel domnÍvá, že jeho stížnost neby|a řádně vyřízena, má moŽnost se obrátit
na nadřízený správní orgán, aby způsob vyřízení stíŽnosti přešetři|. Nadřízeným správním
orgánem je:
Kraiský úřad Jihomoravského kraje
Žeótiňovo náměstÍ 449/3
601 82 Brno
8 tel: 541 651 '111
htto://www. kr-i i homoravskv. czl

StěŽovate| se můŽe také obrátit na Veřejnou ochránkyni práv' jejíŽ úřad síd|í také v Brně:
Veřejná ochránkyně práV
Udo|ní 39
602 00 Brno
@ tel.: 542 542 888
www.ochrance.cz.
Podrobné údaje o postupu při podávání stíŽností u Veřejné ochránkyně práv jsou všem
oběanům České repub|iky k dispozici na webových stránkách www.ochrance.cz.

Lze se také obrátit na:
Ministerstvo práce a sociá|nÍch věcÍ Óeské repub|iky
Na Poříčním právu 1/376'
'12801 Přaha2
8 tel.: 221 921 111.
WWW.MDSV.CZ



í4. Návaznost ýkonu sociá|ně.právní ochrany dětí na da|ší
subjekty
í4a) orgán sociá|ně-právní ochrany zprostředkovává a
doporučuje klientům s|užby jiných fyzických a právnických
osob pod|e jejich potřeb' a to v sou|adu s cí|i podpory
stanovenými v individuá|ním p|ánu ochranv dítěte.
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Pracovníci poskytující sociá|ně.právní ochranu spo|upracují především s orgánem sociá|ně.
právní ochrany při MěÚ Š|apanice - pracoviště Brno:

MěÚ Šlapanice
sociá|nÍ odbor, vedoucí odboru Mgr. Soňa Střechovská
tel: 533 304 600
strechovska@slapanice. cz
oouštěná 9/2
656 70 Brno

oddělení péěe o děti:
VedoucÍ oádětení Mgr. RadmiIa Šmédeková
Tel: 533 304 660
smedekova@slapanice.cz

oddě|eni sociá|ní prevence (kuratela pro děti a m|ádeŽ)
vedoucí oddě|ení Mgr. Dana ZednÍková
tel: 533 304 623
zednikova@slapanice.cz

Dá|e spo|upracují se ško|skými a zdravotnickými organizacemi, státnÍmi i nestátními
organizacemi a neziskouým sektorem.
Seznam veškerých organizací, jenž poskýují sociá|ní s|užby |ze na|éA na internetových
stránkách MPSV- !$p!!!rssisÍÍ.,Eow.cz


