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Co se podařilo v oblasti systému péče o ohrožené děti? 
Shrnutí výstupů projektu na konferencích v 5 krajích  

Jak zlepšit péči o ohrožené děti, to je hlavním tématem konference 
Ministerstva práce a sociálních věcí, která se uskuteční v dubnu a květnu. 
Akce s názvem „pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU“ aneb o dětech s dětmi 
je určená zejména odborné veřejnosti a odstartuje 24. dubna 2019 v Ústí  
nad Labem. Série přednášek bude pokračovat v Brně, Olomouci, 
Pardubicích a Praze. Konference má představit výstupy tříletého projektu 
MPSV.  

Projekt s názvem Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany 
dětí začal v roce 2016 a skončí letos v červnu. Jeho cílem je rozvoj spolupráce  
a zkvalitňování systému péče o ohrožené děti tak, aby co nejvíce dětí mohlo 
vyrůstat ve svých rodinách, popř. rodinách náhradních.  

 „MPSV usiluje dlouhodobě o změnu nevyhovujícího systému, kde v ústavech 
stále zůstává více než 8 000 dětí. Je nutné rodinám pomáhat včas a v místě,  
kde žijí,“ říká Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky.  

Účastníci se tak na konferenci dozví o praktických nástrojích i metodických 
návodech, které mohou v současnosti využívat pro podporu ohrožených rodin. 
Vystupující seznámí odbornou veřejnost s tím, co se podařilo v oblasti síťování 
služeb, inovací a prevence ohrožení dětí; celoživotního vzdělávání pracovníků 
OSPOD a statistického a kvalitativního monitoringu systému sociálně-právní 
ochrany dětí. Převážná část programu bude věnována oblasti náhradní rodinné 
péče. Představeny budou unikátní materiály pro děti, které vyrůstají u náhradních 
rodičů, nebo publikace zaměřené na oblast posuzování zájemců o náhradní 
rodinnou péči. Projekt přináší nové postupy v oblasti sjednocení posuzování 
zájemců o náhradní rodinnou péči. 

Akce jsou určené zástupkyním/zástupcům z oblasti sociálních služeb a sociálně-
právní ochrany dětí, školství, zdravotnictví, volného času, samosprávy, policie, 
justice a dalším aktérkám/aktérům sítě služeb. 

Konference se uskuteční v těchto městech a termínech: 24. dubna v Ústí  
nad Labem, 30. dubna v Brně, 7. května v Olomouci, 16. května v Pardubicích  
a 20. května v Praze; v časech od 8,30 do 16,30 hod. 

Pozvánku je možné najít ZDE. 

Veškeré výstupy projektu budou průběžně zveřejňovány na webu projektu: 
http://www.pravonadetstvi.cz/.     
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