Název dokumentu:

Standardy kvality sociálně-právní ochrany
Městského úřadu Vamberk
Číslo dokumentu:

SPO06

Vydání č.:

1

Počet výtisků:

Účinnost od:

01.01.2018

Platnost do:

Předmět
dokumentu:

Standard č. 9 – Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Rozdělovník:

Správní odbor

Použité pojmy SPO – sociálně–právní ochrana
a zkratky:

Zpracoval:
(jméno a funkce)

Přezkoumal:
(jméno a funkce)

Schválil:
(jméno a funkce)

Ing. Šárka Vyskočilová, sociální
pracovnice městského úřadu

Dne:

29.12.2017

Ing. Martina Jusková, tajemnice
městského úřadu

Dne:

29.12.2017

Ing. Martina Jusková, tajemnice
městského úřadu

Dne:

29.12.2017

1

Evidenční list změn obsahu kritéria standardů kvality výkony SPO

Číslo
změny
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Předmět změny
Změnu
Platnost
změny provedl
od:
(jméno)

Schválil
(jméno)

Podpis

Název standardu

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán
ochrany dítěte.

Kritérium standardu

9b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje
služby potřebné pro jednání s osobami se
specifickými potřebami, nebo má dojednanou
spolupráci s fyzickými osobami a právnickými
osobami, které tyto služby zajistí externě.

Závazné pro:

Sociální oddělení Vamberk

Vypracovala:

Ing. Šárka Vyskočilová

Schválila:

Tajemnice Městského úřadu Vamberk

Platnost kritéria od:

02.01.2018

Platnost kritéria:

doba neurčitá

Datum revize:

Výkon sociálně-právní ochrany by měl být pro všechny stejný bez rozdílu, proto je
nezbytné brát ohledy na klienty se specifickými potřebami.
Sociální pracovník pověřeného obecního úřadu, v případě potřeby, zajistí služby
potřebné pro jednání s osobami se specifickými potřebami nebo zajistí spolupráci
s příslušnými odborníky ve spolupráci s ostatními orgány veřejné moci a dalšími
subjekty.
Sociálnímu pracovníkovi je dostupný seznam organizací, na které je možné se v
případě potřeby obrátit, např.:
Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s.
Milady Horákové 504, 500 06 Hradec Králové
Kontaktovat organizaci je možné prostřednictvím:
e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz
Skype: hradeckecentrum
ICQ: hradeckecentrum
FB: Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.
Tlumočnická služba je poskytována v době:
pondělí až pátek: 7 až 17 hod.
Vždy nutná objednávka! (alespoň 5 dní předem)
Kontakty na tlumočníka pro oblast Rychnovska a Náchodska:
Petra Zimová
Tel. 774 465 953
e-mail: petra.zimova@pdz.cz
Kontakt na tlumočníka do anglického jazyka:
Mgr. Jitka Nádvorníková
V Peklovcích 813
566 01 Vysoké Mýto
Tel. 465 423 452
Mobil: 604 581 072
e- mail: jitka.nadvornikova@seznam.cz

Průvodní list OŘD
Název
Standard č. 9
OŘD
Zaměstnanci seznámení s obsahem dokumentu
Jméno

číslo
Datum

SPO06

vydání

Podpis

Ing. Martina Jusková
Ing. Šárka Vyskočilová
Ing. Eva Forejtková

Revize dokumentu
Jméno

Datum

Výsledek

Podpis

1

