8c Přidělování jednotlivých případů

• Přidělení případu koordinátorovi se řídí Standardem 8a
• V případě, že příslušný koordinátor není dlouhodobě přítomen (od počátku 4. týdne), přidělí
vedoucí odboru případ zastupující pracovnici. Zastupující pracovnice vyplývají z pracovních
náplní. Po návratu příslušného koordinátora případu zastupující pracovník předá případ
tomuto koordinátorovi po ukončení naléhavých úkonů. O zastupování se provede záznam
do spisu s uvedením jména a doby zastupování.
• V případě momentální nebo krátkodobé nepřítomnosti jsou případy zpracovávány v rámci
zastupitelnosti.
• Pokud se jedná o ohrožené dítě dle § 6 zák. o sociálně-právní ochraně dětí, spisovou
dokumentaci si při změně bydliště v rámci správního obvodu ponechá původní koordinátor,
pokud vedoucí odboru nerozhodne jinak.
• V případě, že dojde ke změně charakteru, např. dítě bude svěřeno do náhradní rodinné péče,
převezme nový koordinátor případ do jednoho týdne po zjištění této změny, resp.
po ukončení naléhavých úkonů. Ve spise bude o tomto záznam – příloha č. 13 Standardů.
• Pokud dojde k rozšíření problematiky (běžná sociálně-právní ochrana a výchovné problémy)
stává se po předchozím schválení vedoucí odboru při tomto souběhu odborností
koordinátorem ten, který s případem intenzivněji pracuje.V případě náhradní rodinné péče
se koordinátor případu nemění.
• Na případu mohou souběžně pracovat v rámci úřadu dva i více specialistů a to i mimo
SPOD. Každý případ má vždy pouze jednoho koordinátora případu, což je označeno
ve spise u vyhodnocení potřeb dítěte. Další pracovníci podávají pravidelně písemné zprávy
koordinátorovi o jejich činnosti, a to buď po vykonání úkonu, nebo 1 x týdně. Koordinátor
koordinuje úkony ve prospěch dítěte a je zodpovědný za řešení celého případu. Komunikuje
se všemi specialisty, orgány a organizacemi, které na případu spolupracují. Dle potřeby je
informuje o vývoji případu.
• Vedoucí odboru má vždy právo rozhodovat o přidělení případu s ohledem na situaci
individuálně.
• O všech změnách je pořízen záznam do spisové dokumentace.

