
Prevence 
 
1.Pravidla vyhledávání a monitoringu ohrožených dětí dle § 6 zákona č. 359/1999 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

 

1.OSPOD úzce spolupracuje se školami, mateřskými školami, Policií ČR, Městskou policií 

Mnichovo Hradiště, lékaři v rámci ORP, s PPP, s PMS Mladá Boleslav, ÚP ČR, s dalšími 

institucemi i různými neziskovými organizacemi. 

 

2.OSPOD přijme oznámení o ohroženém dítěti i od neznámého pisatele a citlivým 

způsobem oznámení prověří. 

A) dotazem ve škole, mateřské škole, u lékaře, u policie či dalších institucí 

B) OSPOD vyvodí závěr, zda se jedná o ohrožené dítě či nikoli 

C) OSPOD začne pracovat s rodinou a nabízí ji vhodnou pomoc, zejména formou    

     Poradenství. 

 

 

 

2.Návazná spolupráce s dalšími subjekty, které se spolupodílejí na činnosti směřující 

k předcházení ohrožení dětí, zajišťují poradenství, prevenci 

 

OSPOD Mnichovo Hradiště spolupracuje se všemi institucemi, které se spolupodílejí na 

činnosti směřující k předcházení ohrožení dětí: 

 

Školám jsou předávány informace o různých institucích zabývajících se ochranou dětí a 

mládeže, jsou předávány informační letáky o těchto organizacích 

 

Spolupráce s organizací Semiramis – zajišťuje programy primární prevence ve školách. 

Témata pro jednotlivé školní roky u jednotlivých škol eviduje kurátor pro mládež, závěrečnou 

roční zprávu organizace eviduje vedoucí OSVZ. 

Organizace Semiramis vykonává i terciární prevenci – v rámci terénního programu 

poskytuje sociální a adiktologické služby v přirozeném prostředí uživatelů. 

Semiramis dále v Mnichově Hradišti zajišťuje činnost nízkoprahového zařízení pro děti a 

mládež – N klub. NZDM zahájilo činnost v březnu 2020, předchozí rok probíhala činnost 

terénní formou 

 

Spolupráce s organizací Laxus – program odborného sociálního poradenství pro děti a 

mladistvé, kteří se ocítají v nepříznivé situaci způsobené svým problémovým chováním 

Ambulantní centrum Laxusu v Mladé Boleslavi poskytuje sociální a adiktologické služby pro 

uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké i v Mnichově Hradišti. 

Specifickou skupinou jsou mladí uživatelé, těhotné, matky s dětmi. 

 

Organizace Centrum pro rodinu Náruč –centrum podpory NRP, připravuje volnočasové 

programy, vzdělávání nejen pro pěstounské rodiny 

 

Organizace Respondeo – zajišťuje pomoc rodinám s dětmi, občanskou poradnu (např. 

dluhové poradenství), intervenční centrum pro oběti domácího násilí, poradnu pro oběti 

trestných činů 

1x týdně pracovník organizace jezdí do předem vytipovaných rodin v ORP Mnichovo 

Hradiště, kde probíhá spolupráce s rodinou, poradenství, doprovázení rodin za účelem 



zlepšení jejich sociální situace. Dále organizace 1x týdně nabízí službu dluhové poradenství 

v komunitním centru Mnichovo Hradiště. 

 

 

Organizace Luma MB – zajišťuje sociální služby (odborné sociální poradenství, sociálně 

aktivizační služby pro rodiny), terénní program, pomoc obětem trestních činů, potravinovou a 

materiální pomoc. 

 


