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Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 

Podstatou transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny je  

 

NÁVRAT K DÍTĚTI. 

 

 

Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny je dlouhodobým 

procesem a reakcí na nedostatky systému, zejména: 

 

 1. vertikální i horizontální roztříštěnost systému 

 2. vysoký počet dětí umístěných v ústavní péči 

 3. nedostatek preventivních služeb pro děti a rodiny 

 4. nerovnoměrné rozdělení finančních zdrojů  

 5. absenci ukotvení a monitoringu kvality  

 



Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“ 

na období 2012 - 2018 

• Strategie tvoří aktuální rámec transformace systému péče o ohrožené děti a 

rodiny, byla schválena usnesením vlády č. 4 ze dne 4. ledna 2012.  

 

• Základním cílem Strategie je funkční systém, který: 

 

1. Je plně zaměřen na dítě 

2. Respektuje potřeby a vývoj dítěte 

3. Sleduje dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho jedinečnost a vývoj 

4. Umožňuje rovné příležitosti pro všechny děti 

5. Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny, stejně jako celé jejich soc. okolí 

6. Staví na silných stránkách dětí a rodin a identifikuje problémová místa 

7. Funguje integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů 

8. Je trvalým a interaktivním procesem 

9. Poskytuje a reviduje opatření a poskytované služby 

10. Je založen na objektivně zjištěných skutečnostech a důkazech 

 



Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů 

sociálně – právní ochrany dětí“ 

 

Klíčové aktivity projektu 

KA1: Podpora a rozvoj 
služeb v oblasti 
sociálně-právní 
ochrany dětí  

KA2: Monitorování a 
řízení kvality systému 
sociálně-právní 
ochrany dětí 

KA3: Celoživotní 
vzdělávání pracovníků 
a pracovnic OSPOD a 
pověřených osob 

KA4: Rozvoj náhradní 
rodinné péče 

KA5: Osvěta KA6: Evaluace 



 Aktuálně probíhá fáze pilotního ověřování a finalizace výstupů. 
 
 Jedná se o cca 16 metodických materiálů, praktických nástrojů nebo 

informačních materiálů a 5 překladů zahraničních publikací. 
 

 Všechny metodické materiály obsahují doporučení k bezprostřední 
implementaci a systémová doporučení. 
 

 Všechny výstupy jsou postupně zveřejňovány na webu 
www.pravonadetstvi.cz. 
 

 Přímá práce s cílovou skupinou (aktéři v oblasti ochrany ohrožených dětí) i 
nadále pokračuje. 
 

 Další fáze projektu bude věnována intenzivní implementaci výstupů do 
praxe. 
 
 

Projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů 

sociálně – právní ochrany dětí“ 

 

Aktuální stav projektu 
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    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz      

 

     

    Kristýna Jůzová Kotalová 

    E-mail: kristyna.kotalova@mpsv.cz 


