Odbor sociálně-právní ochrany dětí
a sociální prevence
Vedoucí odboru

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
vedoucí oddělení
referent - sociální pracovník
referent - sociální pracovník
referent - sociální pracovník
referent - sociální pracovník
referent - sociální pracovník
referent - sociální pracovník
referent - sociální pracovník
referent - sociální pracovník
referent - kurátor pro děti a mládež
referent - kurátor pro děti a mládež – sociální pracovník

Oddělení sociální prevence
vedoucí oddělení
referent - sociální pracovník
referent - administrativa, samosprávné činnosti, zdravotnictví
referent - sociální pracovník

Působnost odboru





příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu města, sledování jeho plnění (společné pro všechna
oddělení v rámci jejich působnosti);
plnění dílčích úkolů spojených s inventarizací majetku města;
zajišťování agendy vyplývající ze zřizovatelské funkce vůči příspěvkové organizaci Pečovatelská
služba Rakovník a organizační složce Jesle Rakovník včetně jejich metodického řízení a finanční
kontroly;
příprava podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí:






výkon přenesené působnosti ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, spočívající zejména v
- podávání návrhů a podnětů soudu za podmínek stanovených zvláštním předpisem (předběžné
opatření apod.);
- vykonávání funkci opatrovníka a poručníka a činí neodkladné úkony a dohled v zájmu dítěte
v době, kdy není stanoven poručník nebo dokud se neujme své funkce;
- komplexním zajištění agendy náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, cizí péče);
- činění opatření potřebných pro převzetí dítěte vracejícího se z ciziny bez doprovodu ve
spolupráci se zastupitelským úřadem České republiky;
- činění nezbytných opatření k ochraně dítěte, které nemá na území České republiky povolen
trvalý nebo dlouhodobý pobyt;
- přípravě podkladů pro jednání komise sociálně-právní ochrany dětí;
- ukládání pokut právnickým a fyzickým osobám při nesplnění některých povinností, popř.
porušení zákona o sociálně-právní ochraně dětí v případech, kdy je k projednávání výslovně
zmocněn orgán sociálně - právní ochrany dětí, uložené pokuty následně vybírá a vymáhá;
- spolupráci s úřady práce při zprostředkování zaměstnání pro mladistvé propuštěné z ústavní
výchovy, ochranné výchovy nebo z výkonu trestu odnětí svobody;
- práci s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbané děti,
mravně narušená mládež), včetně podávání podnětů k prošetření trestního oznámení;
- spolupráci s Policií ČR v oblasti prevence kriminality a při přípravě trestního řízení;
- spolupráci se školami, dětskými lékaři, psychology, supervizorem odboru a poradnou pro
mezilidské vztahy;
- komplexním zajištění agendy sociálně-právní ochrany u dětí a mladistvých, kterým byla
nařízena ústavní a ochranná výchova;
- agendě kurately dětí a mládeže;
- spolupráci s věznicemi a se státním zastupitelstvím při řešení sociálních a výchovných
problémů dětí;
spolupráce s nestátními subjekty, občanskými sdruženími apod. na úseku sociálně-právní ochrany
dětí;
vedení agendy podkladů a výstupů z jednání komise sociálně-právní ochrany dětí, zvláštního
orgánu starosty;
plnění dalších úkolů dle pokynu nadřízených.

Oddělení sociální prevence:







výkon přenesené působnosti ve smyslu zákonů č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 110/2006
Sb., o životním a existenčním minimu, a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi;
provádění pravidelných kontrol v rodinách se zaměřením na celkové sociální a majetkové poměry;
rozhodování o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění a provádění kontroly dávky,
rozhodování o stanovení úhrady za stravu a péči u dítěte s ústavní výchovou, které je umístěno
v domově pro osoby se zdravotním postižením,
spolupráce s úřadem práce (zjišťuje, zda je konkrétní osoba vedena jako uchazeč o zaměstnání),
živnostenským úřadem, finančním úřadem, dětskými domovy a podle potřeby s dalšími
organizacemi zabývajícími se sociální problematikou;
vykonávání poradenské činnosti příjemcům dávek hmotné nouze;

















napomáhání zajišťování ubytování občanům společensky nepřizpůsobivým v zařízeních sociální
péče (seznamy a kontakty), která spravuje nebo napomáhá se zajištěním ubytování v celé ČR;
napomáhání výkonu práv příslušníků romské komunity a jiných etnických menšin a integraci
těchto příslušníků do společnosti;
zajišťování agendy nesvéprávných občanů;
spolupráce s nemocnicí, domovy seniorů, ústavy sociální péče, psychiatrickými léčebnami, soudy,
OSSZ, ÚP a jinými správními orgány;
zabezpečování výroby a distribuce receptů a žádanek s modrým pruhem (přijímá požadavky
zdravotnických zařízení a lékařů v okrese Rakovník);
evidence výdeje, vrácení a zhodnocování vrácených receptů a žádanek s modrým pruhem;
znehodnocování tiskopisů a žádanek s modrým pruhem dle zákonem stanovených podmínek (při
úmrtí apod.);
přijímání informací o propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, obdobně postupuje
u dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině, spolupráce s nestátními
organizacemi na úseku zdravotnictví;
zajišťování ekonomické agendy odboru;
vedení inventáře sociálních ubytoven a provádění kontroly ubytovaných (Chlum Haná, sepisuje
smlouvy o ubytování);
provádění dílčích šetření o zaměstnanosti, sociální situaci, vzdělávání a jiných aspektech
v romských komunitách a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými Romy a romskými rodinami a
orgány státní správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi;
zajišťování a zpracovávání podkladů dotací na úseku sociálních věcí a zdravotnictví;
na úseku samosprávy plní na základě požadavku úkoly a zadání podle zákona o ochraně zdraví
před škodlivými účinky návykových látek;
evidence smluv a objednávek administrovaných odborem a zajištění jejich zveřejnění v registru
smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.;
plnění dalších úkolů dle pokynu nadřízených.

Působnost odboru je promítnuta v pracovních náplních jednotlivých referentů, vedoucích
oddělení a vedoucího odboru.

Při své činnosti se odbor řídí zejména těmito právními předpisy:
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Veškeré vyjmenované předpisy v platném znění.

