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Kdo jsme 

Odbor ochrany práv dětí (koncepční oddělení) 

Náhradní 
rodinná 

péče 

Soc. právní 
ochrana 

dětí 

Projektové oddělení transformace 
služeb pro ohrožené rodiny a děti 

Centrální 
metodická 

úroveň 

Lokální 
úroveň v 

krajích/ORP 

Spolupráce s dalšími rezorty 

Interní subjekty Externí subjekty 



Rok 2012 – začátek změny systému ochrany 
ohrožených rodin a dětí 

Národní strategie ochrany práv dětí a Akční 

plán na období 2012-2015 

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí – účinnost od 1.1.2013 

VIZE 

SYSTÉMOVÁ 

PODPORA 

PRAKTICKÁ 

PODPORA 
Systémový individuální projekt MPSV 

„Systémová podpora procesů 

transformace systému péče o ohrožené 

děti a rodiny“ (2012-2015) 



Rok 2016 – zvyšování kvality systému péče o 
ohrožené rodiny a děti 

 

•zavádění postupů a 

nástrojů 

•pilotní ověřování 

•metodická podpora 

IP MPSV 

(7/2012-12/2015) 

Systémová podpora procesů 
transformace systému péče o 

ohrožené děti a rodiny 

návazný projekt 

(1/2016 - 6/2019) 

Systémový rozvoj a podpora 
nástrojů sociálně-právní ochrany 

dětí 

 

•podpora potenciálu a zdrojů systému 

•podpora a zavádění inovativních  prvků  

•podpora zkvalitnění systému 

 



Základní informace 

• Termín realizace: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019, rozpočet cca 320 mil. Kč 

• Počet zapojených krajů: 12 
 

Čtyři hlavní klíčové aktivity: 

Aktivita 4 
Náhradní 

rodinná péče 

Aktivita 1 
Podpora a 

rozvoj 
služeb 

Aktivita 3 
Celoživotní 
vzdělávání 

Aktivita 2 
Monitorová
ní a řízení 

kvality 

Přímé a aktivní zapojení krajů v 

průběhu celé realizace projektu. 

Nepřímé zapojení krajů, sdílení výstupů, 

připomínkování, dílčí pilotní ověřování v 

krajích. 



Smysl to má dohromady… 

•   dokumentární seriál 

• práce s výstupy 

• kampaně 

• aktivita „Kvalita“ 

•analýzy 

• celoživotní vzdělávání 

•Interaktivní katalog 

•Síťování 

•Inovativní služby 

•Preventivní služby 

•Podpora náhradní rodiny 
(NRP) 

 

Podpora 
rodiny 

Podpora 
odborníků 

Podpora 
obecné 
podpory 

Podpora 
systému 

Mezirezortní propojenost  



Struktura projektu 
 

PRAHA 

KRAJE 

Metodici MPSV 

Krajský odborný 
pracovník 

Krajský koordinátor 

KrÚ 

Psycholog 

odborné posuzování 

KrÚ 

Sociální pracovník 

odborné  
posuzování 

KrÚ 

Sociální pracovník 

zprostředkování NRP 
konkrétním dětem 

Krajský lokální síťař 

Lokální síťaři OSPOD 



Klíčová aktivita 01- podaktivity/výstupy 

 

• Analýza inovativních přístupů a služeb 
pro ohrožené rodiny a děti 

• Vytvoření metodik k vytipovaným  
službám 

• Pilotní ověření vytipovaných služeb na 
vybraném území 

• Prezentace a šíření výstupů 

• Přenos dobré praxe napříč kraji v ČR 

• Analýza preventivních služeb pro 
ohrožené rodiny a děti v ČR 

• Analýza systémů preventivních 
služeb v zahraničí 

• Vytvoření modelu preventivních 
služeb v ČR – syntéza obou 
analýz 

• Podpora, metodické vedení 
lokálních síťařů (LS) 

• Definice a ukotvení této pozice LS 
do systému 

• Sdílení zkušeností, propojování 
aktérů, podpora komunikace v síti 
služeb 

• Analýza lokálních sítí služeb; 
vytváření modelu minimální sítě 
služeb? 

Podpora 
síťování 

služeb na 
lokální úrovni 
2016 - 2019 

Preventivní 
služby na 
podporu 

rodiny  2017 – 
2018 

Inovativní 
služby na 
podporu 

rodiny 2017 - 
2018 

Implementace 
výstupů do 

systému 2018 
- 2019 



Lokální síťování 

1. Zmapování 
území, služeb, 

zdrojů 

2. Analýza 
stavu, potřeb 

klientů, OSPOD, 
poskytovatelů 
služeb, analýza 
silných, slabých 

stránek  

3. Strategie 
síťování, plán 

4. Oslovování 
aktérů sítě, 
motivace ke 

vzájemné 
spolupráci 

(komunikace 
potřeb) 

5. Podpora 
služeb v území 



Průběh lokálního síťování – 
mapování potřeb 

Lokální analýza  

OBLASTI (1 měsíc) 

mapování 
potřeb 
OSPOD  

(1 – 3 měsíce) 

mapování 
potřeb aktérů 
(poskytovatelé 
služeb, školská 
a zdravotnická 
zařízení, 
volnočasové 
programy 
apod.) 

(2 – 4 měsíce) 

mapování 
potřeb 
samosprávy 

CÍL : ANALÝZA 
POTŘEB 
LOKÁLNÍ SÍTĚ 



Průběh lokálního síťování - 
strategie  

tvorba lokálních 
Strategií síťování 
–cíle, kroky, 
harmonogram, 
aktivity, principy 
(každých cca 6 měsíců) 

Do července 2017 
naplňování prvních 
úkolů lokální 
strategií síťování 

Definice fází 
lokálního 
síťování 

Hledání odpovědí na 
otázky spojené s 
propojením s 
preventivními a 
inovativními službami 



Síťování v číslech (červenec/září – únor) 

• Počet setkání síťařů: na OSPOD (setkání s vedením, individuální setkání s pracovníky, společná 
setkání): 1960 

• ORP (starostové, místostarostové, politici, úředníci, komise, prevence kriminality, komunitní 
plánování): 916 

• s poskytovateli služeb: 827 
• ve školách, šk. zařízeních: 737 + 16 ZDVOP 
• ve zdravotnických zařízeních, službách: 92 
• psycho/ terapeutické služby: 100 
• justice, bezpečnost: 110, úřady práce: 34, ostatní: 207 
• společných setkání org. Síťařem/řkou: 43 
• KARTY SLUŽEB: 993 
• ZÁPISŮ: 3678 

 



KLÍČOVÁ AKTIVITA 2 - ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 
MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉMU SOCIÁLNĚ – PRÁVNÍ OCHRANY 

Základní východiska 
• Absence relevantních a validních dat v oblasti systému péče o ohrožené 

děti a rodiny.  

• Chybějící data = omezená možnost průběžného analyzování dat 
a  jejich minimální koherence zapříčiňují, že není možné efektivně 
reagovat na potřeby v dané oblasti (a to jak na potřeby samotných 
klientů, tak i potřeby pracovníků v systému).  

• Výtka Výboru OSN pro práva dítěte (květen 2011) – doporučení, aby 
Česká republika centralizovala a posílila svůj mechanismus pro sběr a 
analýzu údajů o všech dětech do 18 let ve všech oblastech, na něž se 
vztahuje Úmluva o právech dítěte. 

 
Podaktivity 
• Tvorba statistického monitorovacího systému  

• Tvorba kvalitativního monitorovacího systému 

 
Výstupy aktivity 

 Návrhy (včetně oponentur) systémů statistického sběru dat a 
systému monitoringu kvality 



• Vytvořit návrh jednotného a uceleného systému vzdělávání pro pracovníky 

OSPOD a PO napříč kraji a obcemi s rozšířenou působností 

 

• Vytvoření podkladu k dalším aktivitám metodického oddělení Odboru 

ochrany práv dětí 

 

• Vytvoření definice ucelených specifických kompetencí pro práci s 

ohroženými rodinami a dětmi 

 

• Kvalitní a ucelený systém vzdělávání jako součást prevence syndromu 

vyhoření pracovníků v oblasti SPOD 

 

• Analytická -> Návrhová -> praktická část 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 3 - ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ A PRACOVNIC ORGÁNŮ SPO A 
POVĚŘENÝCH OSOB 



 
Podpora dalšího rozvoje náhradní rodinné péče, zejména s ohledem na:  
• Proces odborného posuzování žadatelů o NRP, 
• Přípravu žadatelů o NRP a návazné vzdělávání pěstounů,  
• Zprostředkování NRP a podporu rodin pečujících o děti se specifickými potřebami, 
• Koncipování služeb a návazného vzdělávání příbuzenských pěstounů. 

   
Podaktivity 
• Pilotní ověření nastavení předpokladů pro přijetí dítěte do rodiny 
• Návrh kritérií kvality příprav na přijetí dítěte do NRP a následného vzdělávání pěstounů 
• Nové postupy v procesu zprostředkování NRP a podpory pěstounských rodin pečujících o děti se 

specifickými potřebami 
• Analýza situace příbuzenské pěstounské péče 
• Vzdělávací modelu na podporu attachementu pro odbornou veřejnost 

 
Výstupy aktivity 
• Analýza stávajícího systému posuzování žadatelů o NRP 
• Manuál posuzování žadatelů o NRP 
• Analýza stávajícího stavu vzdělávání žadatelů o NRP / pěstounů 
• Doporučení systémových změn v oblasti zajištění příprav a následného vzdělávání žadatelů o NRP / 

pěstounů 
• Návrh implementace systému průběžného vzdělávání a supervize lektorů PRIDE 
• Analýza potřeb rodin pečujících o děti se specifickými potřebami 
• Manuál postupů při zprostředkování NRP 
• Baterie doporučení pro zprostředkování NRP na krajské úrovni 
• Analýza situace příbuzenské pěstounské péče 
• Návrh služeb a dalšího vzdělávání příbuzenských pěstounů 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 4 - ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 
ROZVOJ NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE 




