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9b
Orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje služby potřebné pro jednání s osobami
se specifickými potřebami nebo má dojednanou spolupráci s fyzickými osobami
a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě.
Osobou se specifickými osobami se myslí zejména osoba s tělesným, mentálním,
smyslovým či kombinovaným postižením.
Pracovníci org. SPOD při jednání s osobami se specifickými potřebami volí takový přístup a
způsob komunikace, který zohledňuje specifické potřeby jednotlivých osob a umožňuje tak
rovný přístup k využívání sociálně-právní ochrany dětí.
V případě, kdy není klient schopen se dorozumět a nezajistí si tlumočníka či jiného průvodce,
zprostředkuje OSPOD požadovanou službu.
Kontakty na tlumočnické služby pro klienty se ztíženou schopností komunikace:
Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Tel.: 420 567 212 257
420 778 401 089, 775 465 268
E-mail: icjihlava@suz.cz
www.integracnicentra.cz
Kontakty na tlumočníky a překladatele z Třebíče na internetu
Evidence znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR
Web: www.justice.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Základní organizace Třebíč, p.s.
IČ: 750 75 679
Sedlákova 961/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Jolana Řimková, tel.: 702 022 541, e-mail: hamien@seznam.cz
www.snncr.cz/Trebic.html
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
Sedlákova 965/1, 674 01 Třebíč
IČ: 02285266
Tel.: 732 817 118, e-mail: cnn@cnn-vysocina.cz
Tlumočnické služby
Ivana Honsová, tel./sms: 702 022 541, e-mail: ivana.honsova@cnn-vysocina.cz
Doplňkové služby: půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel, poradenství týkající se
kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům
TYFLOSERVIS, o.p.s.
Rehabilitace nevidomých a slabozrakých
JIHLAVA
Benešova 1682/46, 586 01 Jihlava
vedoucí střediska: Bc. Jana Kuczová
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tel./fax: (+420) 567 307 571
e-mail: jihlava@tyfloservis.cz
Web: www.tyfloservis.cz/
Pracovníci OSPOD mají k dispozici Přehled sociálních služeb a odborných zařízení
navazujících na výkon SPOD s kontakty služeb pro klienty se specifickými potřebami
(Příloha Standardu 14a).
Při práci s těmito klienty je vždy přísně dodržován individuální přístup se zřetelem zejména
na typ, charakter a závažnost jejich postižení nebo znevýhodnění.
Pro klienty se zdravotním postižením je na pracovišti zajištěný bezbariérový přístup včetně
bezbariérového WC. Pracovník org. SPOD realizuje také sociální šetření v místě bydliště
klienta.
V případě žádosti nevidomého klienta o seznámení s obsahem spisové dokumentace
postupuje pracovník SPOD podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Úhradu služeb za tlumočníka a překladatele na objednávku org. SPOD zajišťuje
orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Související předpisy
-

Související interní
dokumenty dostupné
pracovníkům na Portálu
úředníka

zák. č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů
vyhl. č. 473/2012 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Etický kodex zaměstnanců města.
Přehled sociálních služeb a odborných zařízení
navazujících na výkon SPOD.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb
navazujících města Třebíče 2019–2023.
Příkaz ministryně: Poskytování dotací ze státního
rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze
na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro
daný rok včetně interních dokumentů upřesňujících
úhrady za služby v daném roce.

Přílohy

3

Evidenční list změn obsahu kritéria Standardů kvality výkonu SPO
Standard č. 9b

Číslo
změny

Změnu
provedl
Předmět změny

Schválil
Změna
platná od

Jméno

1.

Změna/doplnění
definice
osoby
se
specifickými potřebami,
informací o úhradách za
služby. Doplnění výčtu
souvisejících interních
dokumentů dostupných
pracovníkům na Portálu
úředníka.

Michal Pléha

Jméno

01.09.2019

Podpis

Mgr. Martina
Machalová

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

4

