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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 63686/2017
spisový znak: KHEJ 62530/2017/kakr/3

datum: 22.05.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 12.05.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12.05.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1) Je Temperi (Temperi o.p.s., Jaroslava Haška 1818/1, České Budějovice) ve stejné pozici jako KC Jiráskovo nábřeží (Krizové
centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. u. Jiráskovo nábřeží 1549/10 České Budějovice) z hlediska odbornosti a
součinnosti s OSPOD, to jest Temperi poskytuje stejné služby jako KC na Jiráskově nábřeží?
2) Je tedy jedno z hlediska poskytovaných služeb, zda klient spolupracuje s Temperi či s KC Jiráskovo nábřeží, tj. nezáleží na
tom, které zařízení si k poskytnutí služby vybere?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Váš dotaz je nutné posoudit z hlediska pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v platném znění (dále jen „zákon o SPOD“). Odbornou způsobilostí pro poskytování sociálně-právní
ochrany disponují obě organizace stejně, neboť mají od Krajského úřadu Jihočeského vydané pověření k výkonu na jednotlivé
činnosti. Avšak je nutné brát též v potaz aplikaci různých odborných metod, pomocí nichž pracují s klienty. Nelze zcela
unifikovat odborné metody na všechny klienty stejně, tudíž jejich práce nemůže být zcela totožná. Sociální práce klade velký
důraz na individuální přístup, který je nezbytný pro práci s klientem.
Pověřené osoby tzn., Vámi zmíněné organizace mají povinnost spolupracovat s orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen
„OSPOD“), s přihlédnutím na povinnost mlčenlivosti, která je dána zákonem o SPOD. Úzká spolupráce OSPOD a pověřených
osob je nezbytná pro kvalitní práci s dítětem a jeho rodinou.
Obecně vzato, klient si může vybrat pověřenou osobu, se kterou by rád spolupracoval. Ovšem tuto odpověď není zcela možné
aplikovat vždy. OSPOD může doporučit pověřenou osobu, která by s klientem pracovala, přihlíží však na proměnné, které do
rozhodování vstupují, viz místo výkonu činnosti pověřené osoby, nabízené činnosti, názor klienta a jiné. Dále může OSPOD
uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc dle § 12 zákona o SPOD.
Vaše dotazy byly zodpovězeny na obecné bázi, jelikož neznáme podrobnosti případu, proto je nutné brát výše uvedené
informace jako orientační v problematice sociální práce, jež je vykonávána orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
S pozdravem
Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky
- podepsáno elektronicky -
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