Preventivní aktivity a spolupráce s jinými subjekty
K aktivnímu vyhledáván a monitorování ohrožených dětí dochází díky aktivní spolupráci s
pediatry, školskými zařízeními, s Armádou spásy ČR - pobočkou v Kopřivnici, se zástupci
orgánů veřejné moci. Oddělení SPOD také úzce spolupracuje se zástupci jednotlivých obcí
ve správním obvodu, a to prostřednictvím pravidelných jednání Komise pro sociálně-právní
ochrany. Tato komise se schází minimálně 3x ročně, jednání probíhá v jednací místnosti
OSPOD, z jednání se pořizuje zápis. Komise je složena ze zástupců školských zařízení,
zástupců sociálních služeb, zástupce Armády spásy, ze zástupců okolních obcí a pracovníků
OSPOD.
OSPOD pořádá 1x ročně přednášky z oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro zástupce
všech základních škol, zejména pro metodiky prevence a výchovné poradce.
Aktivně vyhledávat a monitorovat ohrožené děti napomáhají také pravidelné besedy s dětmi
základních škol, které pořádají pracovnici oddělení SPOD pro žáky 8. tříd základních škol
celého správního obvodu. Besedy probíhají po dobu školního roku, vždy v každé 8. třídě
samostatně a jsou v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Besedy jsou zaměřeny na
problematiku sociálně-právní ochrany dětí a na syndrom týraných a zneužívaných dětí CAN.
Děti jsou vyzývány k aktivitě po celou dobu besedy, kdy mohou klást dotazy přímo, nebo
anonymně písemně v době přestávky. Besedy probíhají vždy na půdě základní školy.
Harmonogram besed je stanoven na začátku školního roku vždy po dohodě se zástupci
jednotlivých škol. V rámci těchto besed jsou na školy distribuovány letáky s informacemi o
orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Kopřivnici. (letáky viz příloha „Leták pro děti“).
Ve spolupráci s Policií ČR jsou také pořádány přednášky pro žáky všech 9. tříd základních
škol správního obvodu ORP. Předmětem přednášek je protiprávní jednání a trestní
odpovědnost dětí a mladistvých, řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků. Také
na těchto přednáškách jsou účastníkům předávány letáky OSPOD pro děti.
Zástupce oddělení OSPOD se podílí na realizaci Programu prevence kriminality a
protidrogové prevence v Kopřivnici – pořádání besed pro žáky základních škol.
Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí je zapojena do komunitního plánování
sociálních služeb ve městě, je členem pracovní skupiny „Osoby v tíživé životní situaci“.

