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Aktivita „Inovativní služby na podporu rodiny“ 

 Jedná se o součást aktivity „Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí.“ 

 

 

 

 

 

 

 Cílem aktivity je popsat postupy a služby, jimiž je možné pokrýt tzv. „bílá 

místa“ současného systému ochrany ohrožených dětí. 

 

 

Síťování služeb na 
lokální úrovni 

Vymezení a ukotvení 
preventivních služeb 

Vymezení a zavedení 
inovativních služeb 



Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a 

děti v České republice 

 Definice inovativnosti služeb (viz dále). 

 

 Vymezení potřeb dětí a rodin, které nejsou ve stávajících podmínkách 

dostatečně pokryty (viz dále). 

 

 Vymezení systémových problémů bránících rozvoji služeb (např. absence 

včasné pomoci, sítě služeb, víceoborových služeb, řízení kvality, apod.). 

 

 Příklady dobré praxe v ČR. 

 

 Příklady dobré praxe v zahraničí. 

 

 Systémová doporučení. 

 

 www.pravonadetstvi.cz 
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• Jde o službu, která dosud není v českém právním řádu ukotvena, reaguje však na dosud 

neřešené potřeby cílové skupiny.  

• Jde o službu, která je v právním řádu definována (je tedy „formální“ službou), využívá však nové 

postupy a metody práce s cílovou skupinou.  

• Jde o činnost, která není pojímána jako služba, ale jako soukromoprávní činnost či tzv. 

neformální aktivita.  

• Činnost nebo služba se zaměřuje na cílovou skupinu, na jejíž potřeby není v současném systém 

adekvátně reagováno z důvodu věku, kombinace potřeb atd.  

• Jde o terénní službu reagující na potřeby, které jsou v současné době naplňovány převážně v 

institucionální nebo ambulantní formě.  

• Jde o nový způsob spolupráce překonávající oborovou a gesční roztříštěnost, např. vzájemné 

propojení (koordinace) několika typů služeb, poskytovaných na základě různých právních 

předpisů, v různých systémech odbornosti, financování a kvalifikačních požadavků; spolupráce 

mezi samosprávami a dalšími orgány veřejné správy atd.  

• Jde o nový postup v oblasti managementu služeb či řízení kvality služby.  

• Jde o netradiční přístup veřejné správy k oblasti nestátních služeb z hlediska podpory, 

financování atd.  

Definice inovativnosti služeb pro rodiny a děti  

(pro účely analýzy) 



Vymezení a metodické uchopení inovativních služeb: 

postup a harmonogram 

12/2017 
• vymezení témat (10/12) 

2/2018 
• sestavení odborných týmů  

9/2018 
• zpracování metodických textů 

12/2018 
• vymezení principů, dotační výzva 



1. Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek 

2. Děti se specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví 

3. Děti a mládež s rizikovými projevy chování 

 

 

4. Posilování rodičovských kompetencí 

5. Minimalizace dopadů rozvodové či rozchodové situace rodičů na děti 

6. Prevence a včasná identifikace ohrožení dítěte ve škole 

7. Děti v problémové situaci projevující se záškoláctvím 

 

 

8. Rodiče se zkušeností opakovaného odebrání dítěte z péče 

9. Práce s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodinné péči 

10.Řešení situace dětí dlouhodobě umístěných v ústavní výchově 

 

Průřezová témata: participace + koordinovaný přístup + evaluace 

Témata inovativních postupů a služeb 
 

Dítě jako jedinec a v partě (vrstevnické skupině) 

 

 

Dítě v rodině, ve škole a za školou 

 

 

Dítě mimo rodinu 

 



 Složení odborných týmů zahrnovalo interní i externí odborníky s 

rezortním přesahem a zkušenostmi z praxe. 

 

 Složení odborného týmu: 

 odborný garant; 

 externí metodik; 

 interní metodik; 

 odborní konzultanti; 

 odborní konzultanti – mladí dospělí; 

 krajský pracovník projektu; 

 krajský pracovník KÚ. 

 

Všem zapojeným odborníkům děkujeme za vynikající 

spolupráci! 

Odborné týmy 



 V rámci pracovních týmů byly nejprve identifikovány příčiny a širší souvislosti 

absence kvalitního naplnění potřeb v jednotlivých tématech. 

 Předpokladem též bylo hledání takových postupů, které by bylo možné 

rozvíjet i za stávajících podmínek. 

 

Proto odborné týmy shodně došly k pojetí inovativních služeb jako: 

 

• definice základních principů služby; 

• zdůrazněním principu včasného záchytu; 

• zdůrazněním principu týmové (mezioborové) spolupráce; 

• zdůrazněním principu participace; 

• důrazem na podporu komunity a pomoci v přirozeném prostředí dítěte. 

 

 

Bílá místa v systému lze z velké míry pokrýt stávajícími zdroji, ale je nutné 

přenastavit způsob jejich spolupráce i myšlení. Tomu odpovídá i 

zahraniční praxe. 

Pojetí inovativních témat, aneb co se ukázalo jako 

důležité 



Dotační výzva „Podpora inovativních služeb pro 

ohrožené děti a rodiny“  

 Výzva OPZ č. 76, resp. 95. 

 

 Výzva vyhlášena 1. 11. 2018, ukončení příjmu žádostí do 15. 3. 2019 (u 

výzvy č. 76). 

 

 Výzva tematicky odkazuje na témata inovativních služeb v rámci projektu. 

 

 Je určena širokému spektru žadatelů, umožňuje rezortní přesah. 

 

 Postupy a služby, které mohou být předmětem podpory, jsou vázány 

principy inovativnosti a principy práce s ohroženými dětmi a rodinami. 

 

 Více informací na www.esfcr.cz. 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/


DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

 

  

    www.pravonadetstvi.cz 
 

    Pavel Houška 

    E-mail: pavel.houska@mpsv.cz 

 

    Kristýna Jůzová Kotalová 

    E-mail: kristyna.kotalova@mpsv.cz 
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