Projekt „Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu Nymburk“
(CZ.1.04/3.1.03/C2.00035)

Přehled vytvořených postupů a pravidel pro
naplnění jednotlivých kritérií Standardů kvality
sociálně-právní ochrany

Kompletní standardy kvality sociálně-právní ochrany jsou k dispozici u
pracovníků Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nymburk a na internetové
adrese http://www.meu-nbk.cz/ospod/standardy/

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt „Rozvoj služeb OSPOD Městského úřadu Nymburk“
(CZ.1.04/3.1.03/C2.00035)

Pracovní postupy OSPOD Nymburk zajišťující naplnění Standardů
kvality výkonu sociálně-právní ochrany
1a: Postup pro zajištění zastupitelnosti jednotlivých pracovníků
Zajištění výkonu SPO na celém území správního obvodu
1b: Dostupnost pracovníků OSPOD v rámci stanovené pracovní doby
Zajištění pohotovosti pracovníků OSPOD Nymburk
2a: Způsob zajištění efektivního využívání prostor
Způsob zajištění ochrany pracovníků OSPOD
2b: Pravidla využívání materiálního vybavení a jejich dostupnost
Pravidla postupu v případě krádeže či ztráty techniky
Pravidla užívání služebního vozidla a služebního mobilního telefonu
2d: Způsob zajištění potřebného hygienického zázemí pro pracovníky OSPOD
Způsob zajištění potřebného hygienického zázemí pro klienty
Forma ochrany pracovníků OSPOD
3a: Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
3b: Informace pro klienty
4a: Přehled o počtu pracovních míst
Pravomoci a povinnosti jednotlivých pracovníků
4c: Přehled oprávnění a povinností k jednotlivým pracovním pozicím
5a: Kvalifikační předpoklady pracovníků OSPOD
5b: Pravidla pro výběr a přijímání pracovníků OSPOD
5d: Zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu
8a: Pravidla postupu přijímání a evidence případů
8b: Pravidla vyhodnocení naléhavosti jednotlivých případů OSPOD Nymburk
8c: Pravidla přidělování jednotlivých případů na OSPOD Nymburk
9c: Postup pro vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny
9d: Postup pro zpracování individuálního plánu ochrany dítěte
11a: Postupy při řešení rizikových situací
Postupy při řešení nouzových situací
12b: Zásady zpracování záznamů založených ve spisové dokumentaci OSPOD
13a: Pravidla a postup pro vyřizování a evidenci stížností OSPOD Nymburk
14b: Postup OSPOD upravující práci s dětmi staršími 16 let v oblasti přípravy na jejich
osamostatnění
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