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Příloha č. 84 - Obecné cíle a pravidla fungování multidisciplinárního týmu 

 

Pravidla fungování multidisciplinárního týmu 

 

1. Tým se setkává jedenkrát za tři měsíce nebo častěji, v případě potřeby  

2. Setkání týmu svolává jeho koordinátor. Termín dalšího setkání je naplánován členy 

týmu v rámci setkání nebo mohou mít naplánován harmonogram na celý rok. 

3. Setkání týmu se svolává pozvánkovou, kterou vyhotovuje a rozesílá určený pracovník 

dle domluvy s koordinátorem nejpozději 10 dnů před zasedáním. Pozvánka obsahuje 

kromě místa a doby také program jednání. K pozvánce se připojují materiály 

k projednání, pokud nebyly členům doručeny dříve. Pozvánka a materiály mohou být 

zasílány elektronickou poštou. Na vyžádání člen týmu obdrží materiály k projednání 

v tištěné podobě. 

4. Program setkání navrhuje koordinátor a pracovníci sociálně-právní ochrany. 

Podklady připravuje koordinátor nebo určený pracovník sociálně-právní ochrany.  

5. Na setkání týmu jsou zváni členové a hosté. O přítomnosti hosta jsou vždy předem 

informováni členové týmu. 

6. Člen týmu může pro případ své neúčasti na setkání poslat písemné vyjádření 

k projednávaným záležitostem.  Písemné vyjádření se žádá poslat koordinátorovi 

nejpozději jeden pracovní den před konáním setkání.  

 

Průběh setkání multidisciplinárního týmu 

1. Setkání týmu řídí jeho koordinátor. V nepřítomnosti koordinátora (vedoucí odboru 

sociálních věcí a prevence) řídí setkání jím zvolený zástupce. 

2. Setkání týmu jsou neveřejná, pokud není rozhodnuto jinak. 

3. Hosté jsou zpravidla jen k bodu, který se jich týká. 

4. Za setkání týmu se pořizuje vždy písemný záznam. Za vyhotovení a rozeslání 

záznamu odpovídá koordinátor.  

5. Písemný záznam musí obsahovat seznam přítomných, datum a dobu konání, body 

jednání a stručné závěry o projednávaných věcných otázkách, včetně poměru 

hlasování (pro, proti, zdržel se hlasování), pokud se o návrzích hlasovalo. Dále 

záznam zpravidla obsahuje úkoly pro členy týmu, s uvedením termínu plnění,  

a jména osoby, která za splnění úkolu odpovídá. 

6. Záznam se elektronicky rozesílá členům týmu, případně dalším osobám uvedeným 

v rozdělovník, a hostům, kteří byli přítomni jednání.  
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7. Opravy záznamu se provádějí zpravidla v úvodu dalšího setkání týmu.     

Cíle multidisciplinárního týmu  

 

1. Prevence – tým se zabývá aktuální problematikou v oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí a možnostmi jejich řešení. Projednává jak problémům předcházet. V rámci 

uskutečňování multidisciplinárního týmu se předávají zkušenosti z jiných oborů. 

 

2. Vytvářet a koordinovat sítě sociálních služeb pro podporu rodiny a práci s nezletilými 

dětmi (podpora nízkoprahového klubu, volnočasových aktivit pro děti a mládež…). 

 

3. Zabývat se a řešit konkrétní individuální či skupinové kazuistiky a navrhovat možnosti 

řešení. 

 

4. Vyvažovat vhodně prevenci a represi      

 


