Děti a mladiství páchající
přestupky a trestnou činnost
Oznamovatelé
rodina
další občané
škola, školská a jiná obdobná zařízení
policie
OSPOD
telefonicky kontaktuje rodinu, domluví osobní kontakt
provede šetření v rodině
požádá o zprávu školské zařízení
Osobní kontakt s rodinou
Preventivní a poradenská činnost OSPODu (kurátora)
pohovor s rodičem zaměřený na rodinné poměry a výchovné postupy
výchovný pohovor s nezletilým, poučení o důsledcích jeho trestního jednání a následných postupech
působí na rodinu a dítě, navrhuje postupy, aby se minimalizovalo opakované páchání přestupků a trestné činnosti dětmi
a mladistvými
zprostředkuje kontakt na služby a odborná zařízení (PMS, SVP, dobrovolný stacionární nebo internátní pobyt,
preventivní programy, NZDM, další NNO pracující s ohroženou mládeží a zaměřující se na terapeutickou práci
s rodinou a její sanaci)
pořádá PK
Činnost OSPODu (kurátora) při přestupkovém, trestním řízení
Přestupkové řízení
účastní se ústního projednání přestupku
pro správní orgán vypracovává zprávu o rodinných a výchovných poměrech mladistvého
Trestní řízení
účastní se výslechu dítěte, mladistvého na PČR
pro PČR vypracovává zprávu o rodinných a výchovných poměrech dítěte, mladistvého
účastní se jednání před soudem, je účastníkem řízení
pro soud aktualizuje zprávu o rodinných a výchovných poměrech dítěte, mladistvého
při jednání před soudem činí návrhy, klade vyslýchaným otázky
pronáší závěrečnou řeč, navrhuje uložení konkrétního opatření dítěti a konkrétního výchovného, ochranného nebo
trestního opatření mladistvému
podává opravné prostředky
spolupracuje s PMS a další institucemi pracujícími s rodinou
Nemotivovaný klient
uložení povinnosti rodičům využít odbornou poradenskou pomoc
uložení výchovného opatření dítěti nebo rodičům – napomenutí, omezení, dohled, odborná poradenská pomoc nebo
terapie
zajištění péče o dítě ohrožené protiprávním jednáním (rychlé PO) – soudem nařízený pobyt v SVP nebo   
   zdravotnickém zařízení
– péče 3. osoby (příbuzní)
– NRP, DDŠ, DDÚ, VÚ, DÚM
návrh na zahájení řízení o ÚV
OSPOD pravidelně zjišťuje míru ohrožení dítěte, vyhodnocuje jeho situaci a zpracovává vyhodnocení a IPOD.
Nadále spolupracuje s rodinou, dle potřeby využívá výše uvedené nástroje sociální práce a poskytuje rodině
pomoc zaměřenou na posílení rodičovských kompetencí, odstranění narušených sociálních vztahů a zamezení
opakování protiprávního jednání. OSPOD vede o případu a konkrétních postupech spisovou dokumentaci.

