Rejstřík vnitřních směrnic SPOD
SQ č.

Název standardu

Přílohy

1.

Cíle a způsoby činnosti pověřené
osoby

 Provozní řád – Opava
 Provozní řád – Ostrava

2.

Ochrana práv a chráněných zájmů






3.
4.

Prostředí a podmínky
Informovanost o výkonu sociálněprávní ochrany a činnosti pověřené
osoby

5.

Podpora přirozeného
prostředí

sociálního












6.

7.
8.

Personální zabezpečení

Přijímání a zaškolování
zaměstnanců
Profesní rozvoj zaměstnanců











9.

Pracovní postupy pověřené osoby









Etický kodex pro pracovníky
sociálně-právní ochrany Elim
Opava, o.p.s.
Formy a projevy syndromu CAN
Krizový plán
Pravidla pro přijímání, evidenci a
použití darů + Vzor darovací
smlouvy
Leták OSPOD str. 1 a 2
Leták veřejnost str. 1 a 2
Leták pro děti
Rejstřík vnitřních směrnic
Žádost o úhradu vstupu na místo
(asistovaného) kontaktu (herna,
dětské centrum, …)
Žádost o příspěvek na dopravu na
místo (asistovaného) kontaktu
Formulář vyhodnocení rizik
kontaktu
Dohoda o AK
Pravidla AK
Zpráva pro OSPOD o AK
Organizační struktura
Pracovní profily pracovníků SPOD
Pracovní náplně
Pověření k zastupování

BOZP praktikanti
Hodnocení pracovníků Elim Opava,
o.p.s.
Návod k hodnocení
Pravidla pro oceňování pracovníků
Elim Opava
Supervizní kontrakt
Osobní plán rozvoje
Vzor zprávy pro OSPOD
Žádost o provedení úhrady služby
Rámcová smlouva o zajištění osobní
péče o dítě
Smlouva o zajištění osobní péče o
dítě
Přihláška na akci ELIM

10.

Dohoda o výkonu pěstounské péče











Předávání informací
Změna situace




Dokumentace o výkonu sociálněprávní ochrany





14.

Vyřizování a podávání stížností





15.

Rizikové, havarijní a nouzové
situace
Zvyšování kvality výkonu sociálněprávní ochrany

11.
12.

13.

16.



Dohoda o výkonu pěstounské péče
Dohoda o výkonu pěstounské péče
(PPPD)
Dodatek k dohodě o výkonu PP
Žádost o souhlas OSPOD
Hlášení změn pro posouzení nároku
na státní příspěvek na výkon
pěstounské péče
Žádost o státní příspěvek na výkon
pěstounské péče
Plán výkonu pěstounské péče
Plán vzdělávání
Oznámení o ukončení Dohody o
výkonu pěstounské péče
Kontrakt o spolupráci
Metodické doporučení č. 3/2016
vydané KÚ MSK.
Předávací protokol
Metodika zápisů v EES
Metodika ochrany citlivých dat
klientů
Tabulka citlivých údajů
Skartační řád
Informace pro pěstouny o podávání
stížností
Evaluační dotazník pro pěstouny

