ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY, VELKOPAVLOVICKÁ 25, 628 00 BRNO

Standard č. 14
14a)
Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává a doporučuje klientům služby fyzických a
právnických osob podle jejich potřeb, a to v souladu s cíli podpory stanovenými v individuálním
plánu ochrany dítěte

NÁVAZNOST VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA DALŠÍ SUBJEKTY
(informativní materiál)
Aktuální Adresář spolupracujících subjektů má k dispozici každý zaměstnanec OSPOD a to jak
v písemné formě, tak v elektronické formě na úložišti v PC či přímo na webu městské části.
Tento seznam se dle potřeby, nejméně 1 x ročně aktualizuje, většinou podle aktuálních změn
v údajích jednotlivých subjektů. Na aktualizaci se podílí všichni pracovníci OSPOD společně.
Podpůrně se využívá i seznam vytvořený v rámci komunitního plánování sociálních služeb města
Brna, kterýž je k dispozici v podobě pravidelně aktualizovaných brožur, a to jak pracovníkům
OSPOD, tak široké veřejnosti.
Pracovníci OSPOD jsou seznámeni s nabídkou služeb spolupracujících subjektů a jsou klientům
schopni tyto služby doporučit a poskytnout jim potřebné kontakty, případně služby
zprostředkovat. Doporučení jsou v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte.
Pracovníci SPOD se zúčastňují rovněž konferencí a setkávání v rámci profesních skupin, kde
získávají podrobné informace o nabídce služeb pro konkrétní cílové skupiny.
Návazné agendy na městské části Brno-Vinohrady, které mohou být využity i v souvislosti
se SPOD:
Bc. Věra Střelcová, III. patro, dveře č. 4, tel.: 511 189 014, strelcova@vinohrady.brno.cz
vykonává agendu:
- Sociální péče o osoby omezené ve svéprávnosti,
- řízení o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění,
- rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění u občanů, kteří
nejsou schopni důchod sami přebírat,
- vede finanční a právní agendu občanů omezených ve svéprávnosti,
- zajišťuje sociální poradenství ve věci umístění do domovů pro seniory a jiných ústavních
zařízení a domů s pečovatelskou službou,
- zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání
smlouvy o poskytnutí sociální služby,
- zajišťuje sociální pohřby.
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JUDr. Ivana Crhová, II. patro, dveře č. 9, tel: 511 189 006, crhova@vinohrady.brno.cz
vykonává agendu:
- Přestupkové řízení
- řeší přestupky oznámené policií a občany, a to dle zákona o přestupcích.
Nejčastější přestupky se týkají:
- porušování občanského soužití
- poškozování majetku
- narušování veřejného pořádku
- porušování místních vyhlášek
Nataša Hornová, II. patro, dveře č. 12, tel: 511 189 027, hornova@vinohrady.brno.cz
vykonává agendu:
- řešení bytových problémů občanů
- evidence žádostí o pronájem bytu
- dohody o ukončení nájmu
- žádosti o přechod nájmu
- společný nájem bytu
- postoupení
smluv
o
nájmu
bytu
odkaz
na
stránky
MMB https://vymenabytu.brno.cz/vymena
- spravuje přehled žadatelů o byt v MČ Brno - Vinohrady
- řešení bytové otázky v městské části Brno-Vinohrady
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zřízené

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ
Externí instituce, se kterými OSPOD spolupracuje:
POMOC A PODPORA V OBLASTI VÝCHOVNÝCH PROBLÉMŮ A NÁVYKOVÝCH LÁTEK
Policie České republiky
Obvodní oddělení Brno-Židenice
Tř. Kpt. Jaroše č. 17, 602 00 Brno
telefon: 974 623 529
e-mail: mrpb.oop.zidenice.podatelna@pcr.cz
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna
Veslařská 246, 637 00 Brno
telefon: 542 518 539
e-mail: kontakt@dum-brno.cz
Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna je koedukované školské
zařízení, které přijímá děti ve věku 15 až 18 let na základě soudního rozhodnutí. Tyto děti se na své
cestě životem odchýlily od norem společnosti, revoltují, brání se přijmout pravidla dospělých. V
DÚM se snažíme zastavit jejich směřování na cestě, která je ohrožuje a společně s nimi dospět k
poznání možností, mantinelů a norem, které jsou nejen společností akceptovatelné, ale i těmto
dětem příjemné a užitečné.
Středisko výchovné péče
Veslařská 252, 637 00 Brno
telefon: 543 216 685
e-mail svpbrno@svpbrno.cz
www.svpbrno.cz
Středisko výchovné péče při Diagnostickém ústavu v Brně na Hlinkách
Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
telefon: 549 240 166
e-mail: svp.brno@volny.cz
Středisko výchovné péče je preventivní zařízení nabízející komplexní pomoc dětem a rodičům, kteří
se potýkají s výchovnými problémy. Zařízení se specializuje na práci s širokým spektrem potíží,
zejména v raném stádiu. Jedná se o preventivně výchovnou a vzdělávací péči za spolupráce rodiny.
Vlastní práce je založena na individuálním přístupu ke každé rodině a na práci v malé výchovné
skupině. Jednotlivé programy zařízení jsou koncipovány na základě dlouhodobých zkušeností s
danou problematikou. Jsou zaměřeny na hledání cesty k sobě samému a získání schopností řešit
svoje životní potíže. Princip zařízení je postaven na dobrovolnosti spolupráce a tedy aktivní ochotě
hledat cestu ze svých potíží. Důraz je kladen na spolupráci s rodinou a veškerými zainteresovanými
osobami či institucemi.
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Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno,
Hlinky 140, 603 69 Brno
telefon: 543 420 751 do 15.30 hod a 543 420 753 – po 15.30 a o víkendu a svátcích
e-mail: ddu@ddubrno.cz
Jedná se o diagnostické zařízení pro děti, které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy. Přijímány jsou děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou
ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením. Po skončení dvouměsíčního diagnostického
pobytu jsou děti rozmísťovány do různých typů speciálních školských zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, někdy však bývá i doporučen jejich návrat do rodinného prostředí a je
doporučena další spolupráce s rodinou.
Středisko výchovné péče HELP ME
Bořetická 2, 629 00 Brno
tel./fax.: 544 216 178
telefon-ambulance: 544234629
email: info@svphelpme.cz
Středisko výchovné péče HELP ME je zřízeno občanským sdružením HELP ME. SVP HELP ME
je určeno dětem a mládeži s výchovnými problémy, s výukovými problémy, dětem a mládeži
experimentující s drogou. Poskytuje i poradenství rodičům a ostatním osobám, které přicházejí do
styku s výchovnými problémy u dětí a mládeže.
Podané ruce, z.s.
Vídeňská 225/3, 639 00 Brno
telefon: 545 247 535, 777 916 285
info@podaneruce.cz
www.podaneruce.cz
Oblast prevence, léčby a další pomoci lidem s obtížemi se závislostmi; a práci s dětmi a mládeží.
Pedagogicko psychologická poradna Brno
Sládkova 45, 613 00 Brno
telefon: 548 526 802
Oddělení prevence (poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, šikanu,…)
sladkova@pppbrno.cz
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ZÁVISLOST NA ALKOHOLU, JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH A HAZARDNÍCH HRÁCH,
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Pedagogicko psychologická poradna Brno
Sládkova 45, 613 00 Brno
telefon: 548 526 802
Oddělení prevence (poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, šikanu,…)
sladkova@pppbrno.cz
Oddělení dětské psychologie a psychiatrie Dětské nemocnice Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
telefon: 532 234 574
Ambulance dětské psychiatrie a psychologie DN Brno
www.fnbrno.cz
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POMOC A PODPORA V OBLASTI RODINNÝCH VZTAHŮ, KRIZÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ V RODINĚ
Krizové centrum pro děti a dospívající
Hapalova 4, 621 00 Brno
tel./fax.: 541 229 298
email: css.sspd@volny.cz
Krizové centrum pro děti a dospívající je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle §42
zákona „O sociálně-právní ochraně dětí“ (359/1999 Sb.). Krizové centrum pro děti a dospívající je
účelové zařízení sociální péče začleněné do Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, Brno.
Centrum sociálních služeb, p. o. je instituce zřízená a financovaná statutárním městem Brnem.
Ratolest Brno
třída Kpt. Jaroše 2032/7b
602 00 Brno, Černá Pole
telefon: 545 243 839
e-mail: ratolest@ratolest.cz
Nabízí podporu a pomoc sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám v nepříznivé
životní situaci, rodině, škole či mezi vrstevníky. Zabývají se prevencí v oblasti šikany, drog, sexu a
kriminality. Provozují dobrovolnické centrum a nízkoprahové kluby. Realizují se v oblasti sociálně
aktivizačních služeb.
Triada - Poradenské centrum, o. s.
Orlí 516/20, 602 00 Brno-město
telefon: 542 221 499
e-mail: op@triada-centrum.cz
www.triada-centrum.cz
Nabízí sociální služby v oblastech občanského, sociálně právního a rodinného poradenství a
náhradní rodinné péče. Zajišťujeme programy a přednášky.
Spondea, o.p.s.
Sýpka 1351/25, 613 00 Brno, Černá Pole
telefon: 541 235 511
e-mail: krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz
Poskytuje odbornou pomoc, podporu a poradenství dětem, dospívajícím, studentům do 26 let a
jejich rodinám v obtížných životních situacích.
IQ Roma Servis, z. s.
Vranovská 846/45, 614 00 Brno
telefon: 543 213 310
e-mail: iqrs@iqrs.cz
www.iqrs.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny, volnočasové aktivity, doučování, právní poradenství.
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Manželská a rodinná poradna Brno
Adresa 1: Buzkova 43, 615 00 Brno - Židenice
telefon 1: 548 533 290, 724 837 833
Adresa 2: Táborská 198, 615 00 Brno - Židenice
Telefon 2: 548 538 497, 725 896 455
Adresa 3: Bratislavská 2, 602 00 Brno
Telefon 3: 548 426 611, 725 896 456
https://www.manzelskaporadna-brno.cz/

Občanská sociálně-právní poradna Dialog
Nerudova 7, 602 00 Brno
tel.: 541 552 411
www.poradnadialog.cz
Poskytují odborné poradenství v oblastech: rodinná problematika, pracovní problematika,
problematika bydlení, spotřebitelské vztahy, občanská problematika, problematika exekucí.
Krizové centrum FN Brno-Bohunice, Psychiatrická klinika
Jihlavská 20, 639 00 Brno
tel.: 532 232 078
www.fnbrno.cz
Poskytují první psychiatrickou a psychologickou pomoc: při ztrátě duševní rovnováhy, při smutku
a
beznaději v krizových životních situacích
Modrá linka
Linka důvěry pro děti a mládež a dospělé
549 241 010
608 902 410
www.modralinka.cz
Persefona, o.s.
Gorkého 66/17, 602 00 Brno
Tel.: 545 245 996
poradna@persefona.cz
www.persefona.cz
Pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění.
Bílý kruh bezpečí, z. s.
Slovinská 41, 612 00 Brno
tel.: 541 218 122, 732 842 664
www.bkb.cz
Pomoc obětem trestných činů.
Chovánek – dětské centrum rodinného typu a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno
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e-mail: info@chovanek.cz, tel. recepce 543 210 409-11
Chovánek – dětské centrum rodinného typu pro 60 dětí v dětském centru (0 – 3 roky) a 22 dětí
v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (0 – 18 let). V Chovánku děti nalézají nový domov,
který je moderní a útulný. Kromě těžce zdravotně postižených dětí a novorozenců, kteří potřebují
zvláštní péči, bydlí všechny děti t v jedenácti malých bytech, kde se o ně starají jejich „tety“.
Součástí areálu je i pěkná zahrada, kde děti tráví svůj volný čas.
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Josefa Korbela
Mlýnská 25, 602 00 Brno
telefon: 543 212 530
e-mail: reditel.cssjk@armadaspasy.cz
Klokánek FOD Brno
Michalova 4/2586
628 00 Brno – Líšeň
klokanek.brno@fod.cz
Azylový dům Armády spásy pro rodiny s dětmi, Staňkova 4, Brno
poskytuje podporu a pomoc rodinám bez přístřeší nebo v nepříznivé sociální situaci
prostřednictvím nabídky ubytování na dobu určitou (zpravidla na 1 rok), možnosti přípravy stravy
a pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Cílem pomoci a podpory je schopnost
samostatně žít bez pomoci sociálních služeb. Poskytujeme ochranu před sociálním vyloučením.
Azylový dům disponuje celkem 11 samostatnými
bytovými jednotkami.
Adresa: Staňkova 4, Brno
E-mail: sp_stankova_brno@armadaspasy.cz
Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé MMB
Celní 3, 601 67 Brno
telefon: 543 210 670
Referát prevence pro mladistvé - tel.: 543 210 670
Referát prevence pro mladé dospělé - tel.: 543 210 670
Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé v Brně zahájilo svou činnost v lednu
1994 jako jediné zařízení tohoto druhu v ČR. Jde o otevřené koedukované integrované sociální a
výchovné zařízení pro mládež od 15 do 26 let se sociálními, výchovnými a výukovými problémy.
Mládeži od 18 do 26 let, po skončení ústavní výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody nabízíme
možnost ubytování v domě na půl cesty.
Mládeži od 18 do 26 let, která je ohrožena sociálním vyloučením nabízíme možnost ubytování v
azylovém domě.
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AZYLOVÉ DOMY PRO MATKY S DĚTMI
Na počátku o. p. s.
Adresa: Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno
Telefon: 548 221 405
E-mail: info@napocatku.cz
Poradna Na počátku (Soběšická 560/60, 614 00 Brno-Husovice)
Odborné sociální poradenství poskytuje Poradna Na počátku. Poradna zajišťuje telefonické,
emailové a osobní poradenství. Nabízíme pomoc při hledání nejlepšího řešení a východiska z Vaší
situace, poskytujeme kontakty na další organizace a služby nebo zprostředkujeme pobyt
v azylovém domě Domov pro dětský život.
Azylový dům Domov pro dětský život (neveřejná adresa, mimo Brno)
V azylovém domě s názvem Domov pro dětský život poskytujeme ubytování a sociálně-vzdělávací
program těhotným ženám a maminkám s dětmi. Před rozhodnutím o ubytování klientky je nutný
osobní rozhovor s pracovnicí v Poradně Na počátku v Brně.
Byty Na počátku (neveřejná adresa, mimo Brno).
Pobytová sociální rehabilitace pomáhá klientkám s přechodem z azylového ubytování do
samostatného způsobu života. Během samostatného bydlení a hospodaření maminek v Bytech je
sociální pracovnice podporují v různých oblastech sociální práce, např. v orientaci v místní
komunitě, při styku s úřady, při tvorbě přirozené vztahové sítě, hledání práce a vlastního bydlení
apod.
Domov sv. Agáty Břeclav
Typ služby: Azylový dům
Okres: Břeclav
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: +těhotné ženy
Adresa: Komenského 6, 691 41 Břeclav-Poštorná
Telefon: 519 331 455
Email: agata.breclav@charita.cz
Web: http://breclav.charita.cz/
Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni
Typ služby: Azylový dům
Okres: Brno-město
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: +těhotné ženy
Adresa: Staňkova 47, 612 00 Brno
Telefon: 549 122 962
Email: dsm.brno@caritas.cz ; marie.popovska@caritas.cz
Web: http://www.brno.caritas.cz/
Centrum „PRO“ Blansko
Typ služby: Azylový dům
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Okres: Blansko
Cílová skupina: ženy, mladí do 26 let, rodiny s dětmi
Adresa: Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
Telefon: 516 411 400
Email: matka-dite.blansko@charita.cz
Web: http://www.blansko.caritas.cz/
Azylový dům Boskovice
Typ služby: Azylový dům
Okres: Blansko
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: +těhotné ženy
Adresa: Dukelská 2265/12b, 680 01 Boskovice
Telefon: 516 411 966
Email: dmt.boskovice@charita.cz
Web: http://www.diakoniecceltm.cz/
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Vyškov
Typ služby: Azylový dům
Okres: Vyškov
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: + těhotné ženy
Adresa: Opatovice 92, 682 01 Vyškov
Telefon: 517 331 470; 739 669 408
Email: azylopatovice@centrum.cz
Web: http://www.azylovydumopatovice.estranky.cz/
Domov pro matky s dětmi Hodonín
Typ služby: Azylový dům
Okres: Hodonín
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: +těhotné ženy
Adresa: Dukelských hrdinů 57, 695 01 Hodonín
Telefon: 518 321 497
Email: dmt.hodonin@charita.cz
Web: http://www.hodonin.charita.cz/
Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni
Typ služby: Azylový dům
Okres: Znojmo
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: +těhotné ženy
Adresa: Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov
Telefon: 602 104 929
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Email: azyldum.mk@seznam.cz, Web: http://www.mkrumlov.cz/
Azylový dům Helena
Typ služby: Azylový dům
Okres: Brno-město
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Adresa: Bratislavská 215/31, 602 00 Brno
Telefon: 776 718 459
Email: magdalenium2@volny.cz
Web: http://www.magdalenium.cz/
Lávka - azylový dům pro matky s dětmi
Typ služby: Azylový dům
Okres: Blansko
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: +těhotné ženy
Adresa: Petrovice 44, 679 02 Petrovice
Telefon: 516 412 337; 723 537 797
Email: adpetrovice@seznam.cz
Web: http://www.oupetrovice.cz/
Centrum sociálních služeb Josefa Korbela
Typ služby: Azylový dům
Okres: Brno-město
Cílová skupina: muži, ženy, rodiny s dětmi
Adresa: Staňkova 4, 602 00 Brno
Telefon: 549 213 307
Email: socialni5_brno@armadaspasy.cz
Web: http://www.armadaspasy.cz/
Domov pro matky s dětmi - Společná cesta
Typ služby: Azylový dům
Okres: Brno-město
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: +těhotné ženy
Adresa: Heyrovského 610/11, 635 00 Brno 35
Telefon: 546 210 763
Email: dmd.heyrovskeho@centrum.cz
Web: http://www.css.brno.cz/

Domov pro matky s dětmi - ZVONEK
Typ služby: Azylový dům
Okres: Brno-město
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
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Poznámka: + těhotné ženy
Adresa: Terezy Novákové 1947/62a, 621 00 Brno 21
Telefon: 541 227 896
Email: dmd_tn@volny.cz, Web: http://www.css.brno.cz/
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Typ služby: Azylový dům
Okres: Znojmo
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Poznámka: +těhotné ženy
Adresa: Mašovická 12, 669 02 Znojmo
Telefon: 515 220 755
Email: dmt.znojmo@charita.cz
Web: http://www.znojmo.charita.cz
Dům sociální prevence
Typ služby: Azylový dům
Okres: Brno-město
Cílová skupina: muži, ženy, rodiny s dětmi
Adresa: Podnásepní 384/20, 602 00 Brno
Telefon: 543 255 522
Email: css.dsp@centrum.cz
Web: http://www.css.brno.cz/
Azylový dům - Magdalenium
Typ služby: Azylový dům
Okres: Brno-město
Cílová skupina: ženy, rodiny s dětmi
Adresa: Bratislavská 215/31, 602 00 Brno
Telefon: 776 718 459
Email: magdalenium2@volny.cz
Web: http://www.magdalenium.cz
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Kritérium 14b
Orgán sociálně-právní ochrany se intenzivně věnuje oblasti přípravy na samostatný život u dětí
starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči kurátorů.
Pracoviště SPOD ÚMČ Brno-Vinohrady přijímá opatření a poskytuje různé druhy pomoci dětem
výše uvedené cílové skupiny. Doporučuje a zprostředkovává navazující potřebnou pomoc v podobě
sociálních služeb pro rodiny s dětmi, podává návrhy či podněty k soudu nebo hledá jiné způsoby
řešení. Pomoc a doprovázení se poskytuje a zprostředkovává zejména tam, kde děti nemají vlastní
rodinné zázemí, kde je třeba jim věnovat zvýšenou péči a pozornost pro jejich ohrožení a poruchy
chování.
Děti umístěné v ústavním zařízení pracovník SPOD pravidelně navštěvuje, získává podrobné
informace o jejich pobytu, jednání, o dalším pobytu v zařízení. Zjišťuje možnosti spolupráce s
kurátorem pro dospělé. Pravidelně navštěvuje rodiče dítěte nebo osoby odpovědné za výchovu,
monitoruje celkovou situaci.
Pracovníci OSPOD ve spolupráci se zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy pracují na
systematické přípravě dětí s nařízenou ústavní výchovou a uloženou ochrannou výchovou (a to již
za pobytu v zařízení ústavní péče) na zvládnutí situace spojené s odchodem ze zařízení. Zvýšenou
pozornost pak věnují těm klientům, kteří jsou ohroženi sociálně-patologickými jevy a předčasným
ukončením školní docházky spojeným s nedokončením profesní přípravy. Pokud dítě studuje a má
zájem nadále setrvat v ústavu, věc se řeší dohodou o dobrovolném pobytu nebo prodloužením
ústavní výchovy do věku 19 let, kdy návrh podává zpravidla OSPOD.
OSPOD je také nápomocen při podávání žádosti o byt, spolupracuje s bytovými odbory. V případě,
že odcházející dítě nemá vlastní rodinu či vytvořené základní zázemí, je nutné jej na odchod ze
zařízení připravit. Úkolem OSPOD je především pomoci dítěti zorientovat se v některých situacích,
které nově zletilého v životě čekají, připravit ho na samostatný život. Mezi úkoly a činnosti, které
OSPOD ve spolupráci se zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy a nezletilým, realizuje
(bývají také součástí IPOD), patří:
- Obstarání důležitých dokumentů: rodný list, občanský průkaz, karta pojištěnce (zdravotní
pojištění), očkovací průkaz, doklady o dosaženém vzdělání (vysvědčení, potvrzení o praxi,
certifikáty) a popřípadě cestovní pas,
- zajištění bydlení (azylové domy, domy na půli cesty, sociální byty, byty, bydlení u příbuzných),
- vytvoření životopisu a orientování se v nabídkách zaměstnání,
- orientace na trhu práce, získání a udržení zaměstnání, v případě neúspěchu řádná evidence na
Úřadu práce a komunikace s úřady,
- posílení schopnosti řádného hospodaření s vlastními penězi, založení bankovního účtu,
- pomoc při oddlužení (např. řešení odpuštění dluhu za popelnice apod.)
- zajištění obvodního lékaře, zubaře, gynekologa aj., schopnost dodržovat potřebnou léčbu,
zdravotní prohlídky,
- posílení schopnosti říci si o pomoc, znalost práv, ale i povinností,
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- zvyšování kvalifikace – možnosti dalšího vzdělávání, posilování jazykových schopností,
- posílení orientace v mezilidských vztazích, partnerských vztazích, sexualitě.
Odcházejícím dětem jsou poskytovány důležité kontakty, jako například seznam krizových
linek (http://www.odchazim.cz/seznam-krizovych-linek), adresář azylových domů
(http://www.odchazim.cz/adresar-azylove-domy-a-domy-na-puli-cesty), kontakty na Úřady
práce, bytové odbory příslušného úřadu a další instituce podle potřeb a požadavků mladistvého.
Každý pracovník OSPOD důsledně dodržuje § 29 Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, pravidelně každé tři měsíce navštěvuje děti, kterým byla nařízena ústavní nebo uložena
ochranná výchova, s dětmi hovoří bez přítomnosti dalších osob, nahlíží do spisové dokumentace
zařízení. Záznamy o návštěvách jsou uloženy v písemné podobě ve spisové dokumentaci každého
dítěte a dále ve zvláštní složce označené „Návštěvy dětí“.
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