Město Kostelec nad Orlicí získalo dotaci z EU na zkvalitnění
sociálně – právní ochrany dětí
Od 1. 2. 2014 město Kostelec nad Orlicí spustilo projekt Komplexní podpora standardizace
OSPOD působícího na území ORP Kostelec nad Orlicí, který má pomoci Odboru sociálních
věcí MěÚ Kostelec nad Orlicí zajistit podmínky práce v oblasti péče o děti odpovídající
současným standardům.
Jde především o posílení týmu pracovníků sociálně – právní ochrany dětí o další dva členy.
Tím bude mít více prostoru pro individuální práci s dětmi a jejich rodinami. Dále se noví
pracovníci budou podílet na mimoškolních aktivitách nezletilých dětí - víkendové pobyty a
preventivně výchovné tábory, doučovací kroužek. Efektivní práce sociálních pracovníků MěÚ
Kostelec nad Orlicí bude podpořena prohlubujícím odborným vzděláváním. Grant pomůže
zařídit a vybavit pracoviště OSPOD, organizačně podpořit zavedení nových standardů práce
orgánů sociálně – právní ochrany dětí dle vyhlášky č.473/2012 Sb.
Projekt se bude realizovat do června 2015. Město na něj získalo dotaci z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu téměř 1,65 mil. Kč, která plně pokryje jeho náklady.
Registrační číslo projektu reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00094.
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