ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ŠKOLSTVÍ
HOROVA 28, 616 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

12.09.2012

MCBZAB 09965/12/OSPŠ/HORJ
INFO 26/2012

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Bc. Jitka Horáková

DATUM:

26.09.2012

549 523 531
549 257 422

horakova@zabovresky.cz

Poskytnutí informace podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane doktore,
dne 12.09.2012 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle § 13 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), která je u nás vedena pod spis. zn. INFO 26/2012. V této žádosti se dotazujete:
„jaké konkrétní právní či terapeutické kroky byly ze strany odboru sociální péěe Úřad
městské části Brno-Žabovřesky Odbor sociální péče po 11.07.2011 podniknuty
k obnovení mé komunikace s dcerou.“
K Vašemu dotazu sdělujeme následující:
Orgán sociálně-právní ochrany dětí činil v rámci své činnosti mimo jiné následující kroky:
•
•

Opakované pohovory s nezl.
bez přítomnosti jiné osoby
Opakované rozhovory s matkou dítěte mimo jiné za účelem intervence pro přípravu
dítěte ke styku s druhým rodičem
• Několikeré konzultace s odborným poradenským zařízením
• Přítomnost sociální pracovnice OSPOD při předávání nezl.
ke styku na základě
její žádosti
• Snaha o zajištění přítomnosti pracovníků pověřených výkonem sociálně-právní
ochrany při předávání nezl.
ke styku s Vámi
• Průběžné poskytování poradenské činnosti oběma rodičům
• Vyhodnocování situace nezl.
nacházející se v obtížné sociální situaci
• Doporučení matce, aby zajistila nezl.
odbornou poradenskou pomoc za účelem
zpracování
citů k Vaší osobě s tím, že byla poučena o následném postupu
v případě nerespektování našeho doporučení v souladu s ustanovením dle § 12 odst. 1
písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon SPOD)

Je zcela na místě dodat, že orgán sociálně-právní ochrany dětí při své činnosti užívá metody
sociální práce. Ve Vašem konkrétním případě se činnost OSPOD ve Vámi zmiňovaném

období zaměřila zejména na potřeby nezl.
, která konstantně vypovídala o strachu z Vaší
osoby. Tato skutečnost poté velmi komplikovala sociální práci s rodinou, zvláště poté,
Aktuálně další kroky k obnovení Vaší komunikace s nezl.
(vyjma jejích pravidelných
návštěv odborníka, viz výše) neshledáváme v zájmu nezl. dítěte. Odůvodnění lze nalézt
v písemném podnětu ze dne 10.08.2012, jenž byl podán naším orgánem k MS v Brně.
V podrobnostech si Vás dovolujeme odkázat na možnost nahlédnutí do spisové dokumentace
Vašich nezl. dětí, která je vedena při OSPOD ÚMČ Brno-Žabovřesky. A to zejména z důvodu
lepší orientace a zachování kontinuity naší činnosti sociální práce a výkonu sociálně-právní
ochrany dětí. Nicméně je třeba Vás upozornit, že dle § 55 odst. 5 věty poslední zákona SPOD,
na nahlížení do spisové dokumentace se nevztahuje zákon o svobodném přístupu
k informacím. Rovněž Vás upozorňujeme, že Vám nemusí být umožněno nahlédnout do
všech písemností tvořící podklad pro zpracování spisové dokumentace v souladu s § 55 odst.
4 zákona SPOD.
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