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V Praze dne: 21.9.2018

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti ze dne 10.9.2018 a doplnění žádosti ze dne 11.9.2018, o sdělení informací dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme následující:

1) Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí úseku sociálně—právní ochrany dětí Odboru

sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 19, jsou přístupné na:

http://www.praha19.cz/osvz standardy.html.

Vsouladu s ust. § 6 Inf je žadateli poskytován pouze odkaz na webové stránky úřadu, kde

jsou informace zveřejněné. Jednotlivá kritéria Standardů kvality, která nejsou zveřejněna na

uvedených stránkách ÚMČ, nejsou určena pro zveřejnění. Částečné odmítnutí žádosti o

poskytnutí informací je zdůvodněno v Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, které

Vám bylo zasláno dne 24.09.2018.

2) Písemné dokumenty a interní předpisy vztahujících se k naplnění Standardů kvality sociálně-

právní ochrany dětí úseku sociálně—právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí a

zdravotnictví ÚMČ Praha 19 jsou zveřejněny na:

0 Pracovní řád zaměstnanců MČ Praha 19 http://www.praha19.cz/documents/okancltai.html

. Kodex etiky zaměstnanců MČ Praha 19 http://www.praha19.Cz/documents/okancltai.html

. Leták SPO — součást poskytnutých Standardů kvality

http://www.prahal9.cz/osvz standardy.html

. Organizační řád MČ Praha 19 http://www.praha19.Cz/struktura.html

o Náplň činnosti OSPOD http://www.praha19.Cz/osvz standardy.html

. Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí:

SMĚRNICE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ č. ]. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013

o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány

sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace

v oblasti náhradní rodinné péče: https://www.epravou/vyhledavani-

a_spi/Ír'ld=81083&$ection=1&ldPara=1&ParaC=2

. Posouzení naléhavosti případu http:/lwww.praha19.cz/osvz standardy.html

 



3)

4)

Důvodnost založení a vedem’ spisové dokumentaci o dítěti a jeho rodině

http:/]wwwprahal9.cz/osvz standardvhtml

Listina základních práv a svobod: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č.

162/1998 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD:

mSv/www.psp.cz/docs/laws/listinahtm|

Úmluva o právech dítěte: Úmluva o právech dítěte:

https://www.mpsv.cz/files/clanky/29615/Umluva o pravech ditetepdf

Etický kodex sociálních pracovníků České republiky: Etický kodex sociálního pracovníka České

republikyzwww.apsscrcz/ckfinder/userfiles/files/Etický%20kodex Profesní%205vaz verll.pdf

Seznam poskytovatelů služeb http://www.praha19.cz/osvz standardvhtml

Katalog soc. služeb vydaný MČ Praha 19 flps//www.praha19.cz/osvz standardyhtml

Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny http://www.prahal9.cz/osvz standardvhtml

Informace k vyhodnocení situace dítěte http://www.prahal9.cz/osvz standardvhtml

Individuální plán ochrany dítěte http://www.prahal9.cz/osvz standardvhtml

Tiskopisy používané OSPOD MČ Praha 19 — poučení

http://www.praha19.cz/osvz standardyhtml

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům MČ Praha 19

http://www.prahal9.cz/documents/okancltaihtml

Tiskopis k podání stížnosti nebo záznam ústního podání stížnosti

http://www.praha19.cz/osvz standardvhtml

Tiskopisy při změně Standardu http://www.praha19.cz/osvz standardyhtml

Spisový, archivní a skartační řád MČ Praha 19: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

službě a o změně některých zákonů, v souladu s vyhláškou č. 283/2014 Sb. o podrobnostech

výkonu spisové služby ve znění pozdějšíchvpředpisů, https://www.zakonvprolidi.cz/cs/2004-

fl? - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-283 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012

Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ztěchto předpisů vychází interní předpis o

Archivnictví a spisové službě, který není určen ke zveřejnění.

Část uvedených dokumentů a interních předpisů, které jsou uvedeny v Rozhodnutí o

odmítnutí, není určena pro zveřejnění, jedná se o předpisy die § 11 odst. 1, pism. a), zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které se vztahují výlučně kvnítřním

pokynům a personálním předpisům povinného subjektu.

Částečné odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je uvedeno v Rozhodnutí o odmítnutí o

poskytnutí informace, které Vám bylo zasláno dne 24.09. 2018.

Určení agendy a pracovní náplň jednotlivých pracovnic SPOD, jsou interními dokumenty

povinného subjektu, z toho důvodu Vám nebudou jmenovitě/jednotlivě zaslány.

Poskytujeme Vám informaci o pracovní náplni pracovníků sociálně-právní ochrany dětí na

odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 19, která je uvedena ve Standardech kvality

sociálně-právní ochrany dětí na: http://www.praha19.cz/osvz standardvhtml.

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace jmenovitě pro konkrétní pracovnice Vám bylo

zasláno dne 24.09.2018.

Vzdělání jednotlivých pracovnic SPOD, a to jmenovitě/jednotlivě, jejich kvalifikační

předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a

disponibilitu zvláštní odbornou způsobilost na úseku sociálně-právní ochrany (jaké, kdy

subjekt), vč. dat ev. vykonaných zkoušek zvláštní odborné způsobilosti (jaké, kdy, u koho).

Rozhodnutí o odmítnutí, dle § 8a, zákona č. 106/1999 Sb., Vám bylo zasláno dne 24. 09.

2018.



Sděluji Vám, že všechny pracovnice SPOD ÚMČ Praha 19, splňují Wše uvedené podmínky pro

kvalifikační předpoklady pro výkon funkce sociálního pracovníka sociálně-právní ochrany

dětí.

5) Konkrétní odborné způsobilosti „vést rozhovory snezl. dětmi", a to jednotlivě u každé

pracovnice OSPOD, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

V bodu 4) mého sdělení je uvedeno, že všechny pracovnice SPOD ÚMČ Praha 19, splňují

kvalifikační předpoklady pro výkon funkce sociálního pracovníka sociálně-právní ochrany

dětí, což jim umožňuje vykonávat agendu sociálně-právní ochrany dětí včetně rozhovorů

s nezletilými dětmi.

6) Zda jednotlivě pracovnice absolvovaly vsouvislosti svýkonem své profese psychologické

vyšetření a diagnostiku osobnostních předpokladů k výkonu funkce.

Ktomuto bodu Vám sdělují, že Vámi uvedené není kritérium pro výkon funkce sociálního

pracovníka, proto Vám tyto informace nesdělujeme. Rozhodnutí o odmítnutí informace Vám

bylo zasláno dne 24.09. 2018.

Proti poskytnutým informacím lze dle § 163 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, podat stížnost a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

Případná stížnost se podává u povinného subjektu, tj. Úřadu městské části Praha 19, a

rozhodovat o ní bude nadřízený orgán, tj. Magistrát hlavního města Prahy.

Kučerová Jaroslava

vedoucí odboru

sociálních věcí a zdravotnictví

 


