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První část 
 
KDE A KDY, JAK – jsme tu pro Vás  
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  1. Místní a časová dostupnost    
 
Kritérium 
  

1a  
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v 
potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. 

 
1b  
Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může 
být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména 
dětem (dále jen „cílová skupina“). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý 
pracovní den; mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá 
pracovní pohotovost. 

Kritéria 1a a 1b se nehodnotí u orgánu sociálně-právní ochrany, je-li jím obecní úřad, 
krajský úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 
dětí. 
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2. Prostředí a podmínky  
 
Kritérium 
 

2a  
Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci s 
ohroženými dětmi a rodinami. Orgán sociálně-právní ochrany zajistí takové prostory pro 
výkon sociálně-právní ochrany, které představují odpovídající zázemí pro výkon sociálně 
právní ochrany a jejichž kapacita odpovídá množství konzultací spojených s poskytováním 
sociálně-právní ochrany. 
 
2b  
Orgán sociálně-právní ochrany má vhodné materiální vybavení s ohledem na výkon 
sociálně - právní ochrany na pracovišti i mimo něj. K dispozici je zejména potřebný počet 
automobilů, mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších prostředků záznamové 
techniky pro práci v terénu. 

2c  
Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici vhodné materiální vybavení pro práci s 
Osobami z cílové skupiny, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana (dále jen „klient“), 
zejména s ohledem na potřeby dětí. 

2d  
Orgán sociálně-právní ochrany má k dispozici potřebné hygienické zázemí a osobní 
Ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní 
ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 

 
 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 
  

Kritérium 
 

3a 
Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným 
vhodným způsobem pravidla a postupy jím vytvořené za účelem naplnění těchto 
standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany. 

3b 
Orgán sociálně-právní ochrany má zpracovány informace o rozsahu a podmínkách 
poskytování sociálně-právní ochrany, a to ve formě srozumitelné cílové skupině. Tyto 
informace jsou veřejně dostupné. 

 
11. Rizikové a nouzové situace  

 
Kritérium 
 

11a  
Zaměstnanci zařazení v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní 
ochrany jsou připraveni na výskyt rizikových a nouzových situací a jsou prokazatelně 
seznámeni se situacemi, které mohou nastat v souvislosti s výkonem sociálně-právní 
ochrany včetně postupů při jejich řešení. 

 


