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v Kraji Vysočina 

Zuzana Vlková 

Krajská koordinátorka síťování  

22. 11. 2018 

 

Systémový projekt MPSV 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 
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Co nás dnes čeká 

9:00 – 9:30  Registrace účastníků 

9:30 – 10:20 Úvodní slovo 

• Přivítání a vystoupení Mgr. Kristýny Jůzové Kotalové - vedoucí 

oddělení transformace systému péče o ohrožené děti a 

rodiny, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

10:20 – 10:30  1. část 

• Co je síťování a jaký je jeho cíl? (Ing. Kateřina Maršíková) 

10:30 – 11:30 2. část 

• Představení analýz místních sítí služeb a návrhy jejich optimální 

podoby 

• ORP Pacov, ORP Humpolec a ORP Pelhřimov (Bc. Zuzana Vlková, DiS.) 

• ORP Moravské Budějovice (Bc. Eva Stuchlíková) 

• ORP Třebíč a ORP Náměšť nad Oslavou (Mgr. Martina Bártová) 

• ORP Žďár nad Sázavou (Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová) 

11:30 – 11:50   Přestávka 

11:50 – 12:25  3. část  

• Síťování z pohledu Bc. Jiřího Kafky 

• Co nás ještě do konce projektu čeká?  

12:25 – 13:00  4. část (Diskuze) 

13:00   Závěrečné slovo 

 

 

 



Přehled zapojených obcí s rozšířenou působností 

 

 

 

- ORP Havlíčkův Brod 
 

- ORP Humpolec 
 

- ORP Chotěboř 
 

- ORP Moravské Budějovice 
 

- ORP Náměšť nad Oslavou 
 

- ORP Pacov 
 

- ORP Pelhřimov 
 

- ORP Třebíč 
 

- ORP Světlá nad Sázavou 
 

- ORP Žďár nad Sázavou 

 



Síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v rámci Kraje 

Vysočina a zapojených obcí s rozšířenou působností, ve kterých 

doposud nevznikly analýzy místních sítí služeb pro ohrožené děti a 

jejich rodiny: 

 

 

• ORP Havlíčkův Brod 

• ORP Chotěboř 

• ORP Světlá nad Sázavou 

 

 

 

Proč? Fluktuace lokálních síťařů 



ORP Havlíčkův Brod 

 síťování probíhá od 1. 7. 2016 dosud 

 

 hlavní mapování potřeb aktérů sítě služeb probíhalo od července 2016 do 

srpna 2018 

 

 

Předchozí lokální síťaři:  Bc. Radka Čaníková 

    Mgr. Jana Hovorková 

   

Současný lokální síťař:  Ilona Loužecká, DiS. (od 1. 11. 2017) 

      

 

Celkově se za účelem mapování uskutečnilo: 

• 87 osobních setkání s aktéry sítě 

 



ORP Havlíčkův Brod 

 

 

Zapojení lokální síťařky: 
• člen Sociální a zdravotní komise města Přibyslav (návrh nových členů do komise) 

• pravidelná účast na setkávání v rámci pracovních skupin Agentury pro sociální 

začleňování 

• zapojení do pracovní skupiny Prevence rizikového chování (na žádost LS účast Policie 

české republiky a psychologa Mgr. Jana Sojky) 

• člen pracovní skupiny MAP II 

• člen pracovní skupiny v rámci Komunitního plánování MAS - Královské stezky 

  

Doučování: 

• potřeba doučování v rodinném prostředí dítěte či v prostředí mimo školu  

• zprostředkování spolupráce mezi koordinátorku dobrovolníků a pracovníky OSPOD  

• dobrovolníci z řad středoškolských studentů (čtení, psaní a počítání) 

 

Akce lokální síťařky: 

• setkání pracovníků OSPOD s vedením a  pracovníky Psychiatrické nemocnice Havlíčkův 

Brod - Oddělení dětské a dorostové psychiatrie 

• prosinec - mezirezortní setkání: samospráva, ZŠ a MŠ, zdravotní sestra pediatrického 

lékaře, Oblastní charita, volnočasové aktivity - TJ Sokol, KVC Harmonie, Skaut, MS ČČK 

Přibyslav, farnosti, městská knihovna, soc. pracovnice města s OSPOD 

 

 



ORP Chotěboř 

 síťování probíhá od 1. 7. 2016 dosud 

 

 předchozí lokální síťaři: Bc. Michal Dobrý 

    Mgr. Michal Zadina 

    Bc. Alena Velechovská   

 

  

Současný lokální síťař:  Ing. Kateřina Maršíková (od října 2018) 

 

Celkově se za účelem mapování uskutečnilo od 15. 9. 2017 do 8. 6. 2018: 

 

• 40 osobních setkání s aktéry sítě 

 

• provázanost ORP Chotěboř a ORP Havlíčkův Brod 

 



ORP Chotěboř 

• MAPA STÁVAJÍCÍCH SLUŽEB S ADRESÁŘEM KONTAKTŮ – předáno 

aktérům sítě 

 

 

• PROVÁZANOST NA PRACOVNÍ SKUPINU PREVENCE RIZIKOVÉHO 

CHOVÁNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ – na jednom místě se setkává velká 

část meziresortních pracovníků 

 

 

• REALIZACE SETKÁNÍ PODPORUJÍCÍ VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI A 

VYJASNĚNÍ SI KOMPETENCÍ MEZI PRACOVNÍKY OSPOD A 

PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY ŠKOL - 34 pracovníků z oblasti 

školství, samosprávy a OSPOD 

 

 



ORP Světlá nad Sázavou 

 

 

 

Předchozí lokální síťaři:  Bc. Michal Dobrý 

    Bc. Alena Velechovská   

 

  

Současný lokální síťař:  Bc. Marie Čálková (od prosince 2018) 

 

 

 

 



Krajské síťování 

 

Síťování probíhá od září 2018 

 

Lokální síťař:  Bc. et Bc. Libuše Musilová 

 

 

Krajská strategie: "Příprava dětí na odchod z dětských domovů„ 

 

 

 



Výstupy z analýzy místní sítě služeb 

ORP Humpolec,  

ORP Pacov a ORP Pelhřimov 

  

 

Bc. Zuzana Vlková, DiS. 

 

 



Lokální síťař: Bc. Zuzana Vlková, DiS. 

 

Síťování probíhá od 1. 7. 2016 doposud 

 

 

Síťařka se průběžně setkávala s pracovníky: 

 

• OSPOD, 

• zdravotnictví, 

• školství, 

• sociálních služeb a dalších. 

 

 

Celkově za účelem mapování uskutečnila: 

 

• 138 osobních setkání s aktéry sítě v ORP Humpolec, 

• 60 osobních setkání v ORP Pacov, 

• 148 osobních setkání v ORP Pelhřimov. 
 

 

 

ORP Humpolec, ORP Pacov a ORP Pelhřimov 

Pacov Humpolec 



 

 

 

• UJASNĚNÍ SI KOMUNIKAČNÍCH FOREM A SYSTÉMU SPOLUPRÁCE 

MEZI AKTÉRY 

 

• POSÍLENÍ ODBORNÝCH SLUŽEB 

 

• VYTVOŘENÍ VHODNÉHO BYDLENÍ A JEHO NÁVAZNÝCH SLUŽEB 

 

• POMOC PRO DĚTI S RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM 

 

• V ORP PELHŘIMOV POSÍLENÍ DOSTUPNOSTI ODBORNÝCH 

SLUŽEB Z HLEDISKA TERÉNNÍ PRÁCE 
 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 



• SPOLUPRÁCE AKTÉRŮ SÍTĚ SLUŽEB PRO OHROŽENÉ DĚTI A 

JEJICH RODINY  

 

• SÍŤ SLUŽEB PRO DĚTI S RIZIKOVÝM JEDNÁNÍM NA ÚZEMÍ 

BÝVALÉHO OKRESU PELHŘIMOV 

 

• SYSTÉM DOSTUPNÉHO BYDLENÍ NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO OKRESU 

PELHŘIMOV 

 

• SÍŤ SLUŽEB PSYCHOLOGICKÉ, PSYCHIATRICKÉ, 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ A PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ 

PÉČE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO OKRESU PELHŘIMOV 

 

• ROZVOJ A VZNIK NOVÝCH SLUŽEB PRO OHROŽENÉ DĚTI A 

JEJICH RODINY 
 

Na co se zaměřuji? 

 



 

 

• OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD, OSPOD PELHŘIMOV, 

OSPOD HUMPOLEC A ÚP HUMPOLEC) -> NASTAVENÍ SI 

SPOLEČNÝCH PRINCIPŮ SPOLUPRÁCE 

 

• OSPOD PELHŘIMOV A OSPOD HUMPOLEC S OBLASTNÍ CHARITOU 

HAVLÍČKŮV BROD (DUPLICITNÍ POMOCI) -> SJEDNOCENÍ SYSTÉMU 

SPOLUPRÁCE 

 

• DOSTUPNÉ BYDLENÍ 

 

• PSYCHOCENTRUM PELHŘIMOV, OSPOD HUMPOLEC, OSPOD 

PACOV A OSPOD PELHŘIMOV -> POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE 

 

• MÍSTOSTAROSTKA A VEDOUCÍ OZSV HUMPOLEC S PANÍ 

ŘEDITELKOU ORGANIZACE CENTRUM LADA V PACOVĚ -> 

SEZNÁMENÍ SE SLUŽBAMI CENTRA A NAVÁZÁNÍ MOŽNÉ 

SPOLUPRÁCE 

Příklady dobré praxe 



 

 

 

• “CO VŠE DĚLÁ „KÁČKO“ A JAK S NÍM MŮŽU SPOLUPRACOVAT?“ 

 

• VĚZNICE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

 

• NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ EMBEČKO 

V MORAVSKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

• “DOSPĚLÝM ZE DNE NA DEN“  

 

• KRAJSKÉ POLICEJNÍ ŘEDITELSTVÍ S AKTÉRY Z CELÉHO 

BÝVALÉHO OKRESU - NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE  

 

• DRUHÉ SETKÁNÍ PSYCHOCENTRUM A OSPOD + SLUŽBA KLÍČ 

Příklady dobré praxe 



• ANALÝZA – POMOC PRO DĚTI PROJEVUJÍCÍ SE RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM 

• Probační programy 

• Nízkoprahová zařízení 

 

• SETKÁNÍ AKTÉRŮ SÍTĚ SLUŽEB S ODBORNÍKY NA DĚTSKOU 

PSYCHIATRII 

 

• PŘEHLEDNÝ SEZNAM AKTÉRŮ SÍTĚ SLUŽEB PRO OHROŽENÉ DĚTI A 

JEJICH RODINY 

 

• KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP HUMPOLEC 

 

• KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PELHŘIMOV 

 

 

 

Na čem aktuálně pracuji? 



 
1. Rezortní a mezirezortní spolupráce 

 

2. Odborné služby (psycholog, psychiatr) 

 

3. Dostupné bydlení a jeho návazné služby 

• Minimalizace aspektů podílející se na potřebnosti takového bydlení a 

služeb 

 

4. Znalost vlastní sítě 

 

5. Děti a mladiství, kteří vykazují známky rizikového chování  

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



Spolupráce Odborné služby Bydlení Znalost sítě Rizikové chování 

prostor pro spolupráci a kooperaci 

mezi aktéry  

nastavení užší spolupráce 

s rezortem zdravotnictví 

další konzultace s KÚ, protože se jedná 

o služby, které by s největší 

pravděpodobností nezasahovaly jenom 

do místní příslušnosti 

Den sociálních služeb 

(Den spolupráce)  

osvěta Nízkoprahového 

zařízení pro děti a mladistvé 

podmínky pro výměnu informací 

(různé formy setkávání, web)  

rešerše počtu odborníků a 

výčet jejich zaměření (na 

koho a kdy se mohou 

aktéři obracet) 

seznamovat se s příklady dobré praxe 

z jiných dobře zavedených služeb v této 

oblasti  

Zapojení aktérů ze 

všech rezortů do 

procesu pomoci 

ohroženému dítěti a 

jeho rodině 

navázaní spolupráce 

s Krajským ředitelstvím policie 

Kraje Vysočina 

provázanost str. dokumentů mezi 

aktéry (součinnost aktérů v území 

s autorem dané strategie a nemělo 

by se ani zapomínat na provázanost 

mezi strateg. a fin. plánováním)  

navýšení počtu odborníků - 

spolupráce s pojišťovnami 

a vyjednávání možností 

pro nově přicházející 

odborníky (z jiných obcí, 

absolventi) 

zjistit reálnou potřebnost v jednotlivých 

typech dostupného bydlení, například 

spolupráci s organizacemi poskytující 

takové služby (plnost kapacity, poptávka) 

budování minitýmů 

s cílem spolupráce 

 

intenzivnější spolupráci 

zdravotnických a školských 

zařízení se Střediskem PMS 

stáže a sdílení dobré praxe 

v partnerských organizacích na 

místní, regionální i krajské úrovni 

shrnutí současné a připravované 

legislativy v této oblasti 

společná školení koordinaci a komunikaci 

školských zařízení se 

Střediskem Probační a 

mediační služby Pelhřimov 

předávání informací krajskému 

úřadu o poptávce společných akcí 

mezi různými aktéry sítě 

další konzultace s odborem sociálních 

věcí, který má přehled o potřebnosti  

znovuzavedení probačních 

programů vykonávané 

Střediskem Probační a 

mediační služby Pelhřimov, 

které se v minulosti velmi 

osvědčily 

posílení neformálních vztahů mezi 

aktéry  

zohlednit nárůst nízkopříjmové skupiny 

budoucích klientů 

preventivní programy do 

školských zařízení 

,,Den sociálních služeb“ (Den 

spolupráce) 

osvěta veřejnosti ohledně dostupného 

bydlení a návazných služeb 

partnerské smlouvy o konkrétní 

spolupráci mezi aktéry/rodinou 

vyčlenění některých městských bytů za 

účelem dostupnějšího bydlení 

propojení aktérů a vytváření 

veřejných diskusí a kul. stolů o 

připravovaných záměrech v regionu  

výstavba či zřízení takových bytů, které 

by byly dostupné pro ohrožené děti a 

jejich rodiny 

zapojení rodiny do spolupráce aktérů 

(informovat o důležitosti propojení 

aktérů, seznamovat ji s další možnou 

pomocí u jiného subjektu) 

MINIMALIZACE 

neschopnost rodin hospodařit 

zadluženost 

nezaměstnanost 

problémy v rodině  

nedostupnost bydlení nevyhovující 

bydlení  

neznalost veřejnosti dostupné pomoci 

 

možnost vstupu na společná 

školení/semináře různých aktérů 



Proč pracovat na posílení spolupráce mezi aktéry  

Špatné vnímání práce 

určitého aktéra 

(Strategie OSPOD není 

represivní pomoc) 

Vím o nich, ale 

neznám jejich práci – 

proč s nimi 

spolupracovat? 

Nevím o nich, 

neznám jejich práci – 

jak s nimi mohu 

spolupracovat? 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Bc. Zuzana Vlková, DiS. 

    E-mail: zuzana.vlkova@mpsv.cz  

mailto:zuzana.vlkova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě služeb  

ORP Moravské Budějovice 

 

Bc. Eva Stuchlíková 

 

 



Lokální síťař: Bc. Eva Stuchlíková 

 

Síťování probíhá od 1. 7. 2016 doposud. 

(Hlavní mapování potřeb aktérů sítě služeb 

 probíhalo od července 2016 do března 2017.) 

 

 

Síťařka se průběžně setkávala s pracovníky: 

• OSPOD 

• neziskových organizací 

• zástupci z oblasti prevence 

• školství 

• pediatrie a dalších 

• zúčastnila se nejrůznějších pracovních setkání, komisí, týmů a workshopů  

 

Celkově za účelem mapování uskutečnila: 

• 116 osobních setkání s aktéry sítě 

 

 

 

 

 

 

 

ORP Moravské Budějovice 



• VYTVOŘENÍ PROSTORU PRO VZÁJEMNOU KOMUNIKACI 

 VŠECH AKTÉRŮ SÍTĚ 

 

• POTŘEBA DALŠÍ PRÁCE NA KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ A 

 PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ KOMISÍ A RAD MĚSTA 

 

• ROZVOJ A DOSTUPNOST PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB 

 

• PROVÁZANOST SÍTĚ ZACHYCUJÍCÍ DĚTI S HANDICAPEM A 

 ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNÉ SLUŽBY PO RANÉ PÉČI 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



• komunikace a spolupráci aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich 

rodiny 

• dostupnost psychologických služeb pro děti a jejich rodiny (síť služeb 

psychologické, psychiatrické, psychoterapeutické a pedagogicko-

psychologické péče) 

• aktualizace přehledu aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 

• propojování aktérů mezi sebou 
 

 

 

Příklady dobré praxe 
 

• Za dobu svého působení síťařka uspořádala 2 mezirezortní setkání. Aktéři 

si zde vyjasňovali svoje postavení a kompetence, prohlubovali již stávající 

spolupráci nebo naopak vytvářeli spolupráci novou. 

 

• Dále se podařilo domluvit spolupráci dvou organizací, které si předávají 

klienty. Jednalo se o následující organizace: Raná péče a STŘED, z. ú. – 

sociální asistence. 

Na co se nyní zaměřuji? 

 



• tématem prvního setkání bylo záškoláctví 

 

• cílem bylo nastavení společných principů spolupráce vedoucí k jeho eliminaci či 

zamezení 

 

proč nechodí děti do školy:  

 stres z nepřipravenosti na vyučování 

 kolektiv ve třídě 

 rodinná situace 

 skryté záškoláctví 

 záškoláctví 

 

Konečným výstupem setkání bylo navázání a posílení dosavadní spolupráce a vytvoření 

nových kontaktů především v záležitostech včasného zachycení problémů u dětí.  

 

Síťařka vytvořila informační materiál (přehled organizací) pro usnadnění vzájemné 

spolupráce mezi aktéry, rychlejší vyhledávání kontaktů a vytvoření nových služeb 

v síti. 

 

O čem byla a jak probíhala mezirezortní setkání 



 

Na druhém mezirezortním setkání se aktéři věnovali tématu: 

 

„Jak podporovat a motivovat mládež ke vzdělávání - prevence předčasného ukončení 

vzdělání“ 

 

 

Přizvaní odborníci:  

 

• pracující denně s mládeží: z rezortů školství, sociální, psychologické oblasti a samosprávy 

 

• nabízející podpůrné programy na motivaci dětí a jejich rodiny: pracovníci organizací 

STŘED, z.ú., Okresní Hospodářské komory Třebíč a TreMediaS 

 

 

Cílem setkání bylo představit si místní služby, které pracují s motivací dětí a mládeže ke 

vzdělávání, potažmo s jejich rodiči nebo se přímo zaměřují na uplatnění mladých dospělých 

na trhu práce. 

 

 

Výstupem druhého setkání bylo navázání nových kontaktů, seznámení se 

s organizacemi působícími v regionu pro případ  možné budoucí spolupráce a znalost 

své sítě, vyříkání si kompetencí a sdílení dobré praxe.  

 



 

 
1. Jak vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci a pro ujasnění si 

kompetencí mezi aktéry? 

 

• udržitelnost těchto setkání i bez lokální síťařky 

 

 

2. Jak pomoci k rozvoji a dostupnosti psychologických služeb? 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

Spolupráce a komunikace 
 

Rozvoj a dostupnost  psych. služeb 

efektivní a hlavně pravidelná spolupráce 

mezi aktéry 

efektivní využívání všech dostupných služeb pomoci v ORP, 

ale také za jeho hranicemi 

nastavení pravidel dalších setkání 

• kdo bude svolávat 

• domluva tématu 

• přizvání odborníků 

• přizvání nových aktérů 

• zapojení samosprávy a lékařů 

• vědět na koho se s čím obrátit 

• předávání si klientů 

• hledat všechny možné nástroje pomoci dítěti a jeho rodině 

• nebát se nových a netradičních postupů a řešení 

budování minitýmů s cílem spolupráce dobrá praxe „od vedle“ 

společná školení 

zapojení všech aktérů do dění 

stáže a sdílení dobré praxe 

v partnerských organizacích na místní, 

regionální i krajské úrovni 

předávání informací krajskému úřadu o 

poptávce společných akcí mezi různými 

aktéry sítě 

posílení neformálních vztahů mezi aktéry  



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Bc. Eva Stuchlíková 

    E-mail: eva.stuchlikova@mpsv.cz  

E 

2. část 
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Výstupy z analýzy místní sítě služeb 

ORP Třebíč a ORP Náměšť nad 

Oslavou 

 

Mgr. Martina Bártová 

 

 



 

Síťování v ORP Třebíč probíhá od 1. 7. 2016 doposud. 

Síťování v ORP Náměšť probíhalo od 1. července 2016 do 31. srpna 2018.  

 

Celkově za účelem mapování síťařka uskutečnila: 

• více jak 200 osobních setkání s aktéry sítě v ORP Třebíč, 

• více jak 150 osobních setkání s aktéry sítě v ORP Náměšť nad Oslavou. 

 

 Síťařka se zúčastňovala pracovních skupin, komisí a týmů vztahujících se 

k problematice ohrožených dětí a mezioborové spolupráce.  

 

 Mapování v rámci OSPOD probíhalo na základě osobních rozhovorů se sociálními 

pracovníky jednotlivě, v menších skupinách nebo přítomností a aktivní účastí na jednání 

mezioborových skupin.  

 

CÍL:  

• Revidovat stávající síť pro ohrožené děti a mládež, potvrzení dobrých partnerství a 

mezioborové spolupráce, případně odbourávání a překonávání bariér, které se objeví.  

 

ORP Třebíč a ORP Náměšť nad Oslavou 



Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 

ORP TŘEBÍČ 

 
• PODPORA SYSTÉMOVÉ SPOLUPRÁCE 

 

• ZMAPOVÁNÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ TERÉNNÍ 

FORMY PRÁCE 

 

• PŘIBLÍŽENÍ SPECIALIZOVANÝCH SLUŽEB 

PRO KLIENTY 

 

• ZHODNOCENÍ A NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍ 

NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ, RESPITNÍ A 

DALŠÍ PÉČE 

 

• UDRŽENÍ OPTIMÁLNÍ SÍTĚ SS A 

FINANČNÍCH TOKŮ 

 

• PODPORA ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ 

 

• VYTVOŘENÍ PROSTŘEDÍ KOMUNITNÍHO 

CENTRA 

 

 

 

 

 

ORP NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU 

 
• PODPORA SYSTÉMOVÉ SPOLUPRÁCE 

 

• ZMAPOVÁNÍ A ZEFEKTIVNĚNÍ  TERÉNNÍ 

FORMY PRÁCE 

 

• PŘIBLÍŽENÍ SPECIALIZOVANÝCH 

SLUŽEB PRO KLIENTY 
 

 

 

 

 

 



 

 

ORP Třebíč :  

 

- propojování informací a mezioborová spolupráce  

 k tématu Národní strategie ochrany práv dětí 

 

- terénní služby pro ohrožené děti a jejich rodiny 

 

ORP Náměšť nad Oslavou : 

 

- nabídka speciálně-pedagogických a psychologických služeb pro 

ohrožené děti 

 

- včasná podpora pro děti v problémové situaci v ORP Náměšť nad 

Oslavou 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



ORP Třebíč 
 

 

„Propojování informací a mezioborová spolupráce k tématu Národní 

strategie ochrany práv dětí v ORP Třebíč“           Zmapování, zda aktéři 

služeb naplňují Národní strategii ochrany práv dětí a připravují nové záměry, 

které jsou s ní v souladu.   
 

 

V současné době je mezi skupinami prostřednictvím síťařky diskutován 

systém sdílení aktuálně realizovaných nebo připravovaných záměrů tak, aby 

byly rychle dostupné pro všechny důležité aktéry sítě.          

            http://www.trebic.cz/socialni-sluzby/ms-30497/p1=30497.  

 

  

„Ohrožené děti a jejich rodiny dostávají terénní služby koordinovaně a s 

ohledem na jejich potřeby“ Posílení spolupráce a informovanosti 

aktérů sítě v terénu v zájmu péče o ohrožené děti a mládež. 

Příklady dobré praxe: 
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ORP Náměšť nad Oslavou 
 

Dostupnost nabídky speciálně-pedagogických a psychologických 

služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny - nejčastěji zmiňovaná potřeba. 

 

S pracovníky sociálně-právní ochrany byla vedena diskuze v jakém 

rozsahu je potřeba pro ohrožené rodiny s dětmi psychologických služeb.  

 

 

 

 

Díky této diskuzi se podařilo, že asistentky začaly dojíždět z Třebíče i 

do tohoto ORP. Zintenzivnila se rovněž spolupráce se Střediskem 

výchovné péče ve Velkém Meziříčí a v Třebíči. Paní ředitelka dětského 

domova například děti vozí přímo do ambulance SVP ve Velkém 

Meziříčí, kde se jim může paní psycholožka plně věnovat během 

jednoho odpoledne. 
 

 

  

Příklady dobré praxe: 



Zajištění včasné podpory v problémové 

situaci pro ohrožené děti 
 

 Na základě výstupu lokálního síťování služeb pro ohrožené rodiny 

s dětmi bylo zjištěno, že by bylo vhodné propojit OSPOD, školy, školská 

zařízení a sdílet společné postupy v problematice záškoláctví a dalších 

rizikových jevů.  

 

K tomuto tématu je Městským úřadem Náměšť nad Oslavou realizován 

projekt "Podpora sociální práce MěÚ Náměšť nad Oslavou".  

 

Zapojení hlavní aktéři: 

 

• Tremedias, z.ú. paní Bednaříková – řešitel projektu, pan Smola – vedoucí 

OKDM 

• Vedoucí OSV, zástupce pro SPOD Bc. Marie Tejklová 

• Pracovníci OSV, škol a školských zařízení 



  

ORP Třebíč 

 

1. Podpořit osvětu náhradní rodinné péče a hledání vhodných přechodných 

a dlouhodobých pěstounů 

 

2. Využívat ambulantních služeb poradenských zařízení v místě bydliště 

klienta v případech, kdy se dítě připravuje na pobyt v SVP a zařízení avizuje 

dlouhé čekací lhůty 

 

3. Rozšířit nabídku asistovaného kontaktu, předávání dětí mezi rodiči 

v rozvodové nebo porozvodové situaci u vhodného aktéra sítě  

 

4. Zaměřit preventivní programy na problém kyberkriminality a soustředit 

pozornost na osvětu rodičů k tomuto tématu 

 

5. Propojit organizace, které vstupují do škol s preventivními programy, 

v zájmu provázanosti nabídky 

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a 

jejich rodiny  
 



 

 

 

6. Vzděláváním, supervizemi a sebezkušenostními výcviky pracovat na 

nereálných očekávání odborných pracovníků po rychlé změně 

v zakázce klienta a motivaci klienta ke změně  

 

 

7. Zvýšit angažovanost pediatrů do sdílení informací s ostatními aktéry sítě 

o konkrétních dětech 

 

 

8. Rozšířit nabídku preventivních programů a aktivit pro děti v mateřských 

školách  

 

 

9. Iniciovat spolupráci mezi základními a středními školami na společných 

projektech pro více škol při řešení problémů žáků 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a 

jejich rodiny  
 



 

 

 

10. Iniciovat zřízení pobytového střediska výchovné péče v kraji Vysočina 

 

 

11. Zvýšit zájem dobrovolníků o práci s dětmi, o zapojení do programu Pět P 

 

 

12. Chybí chráněné bydlení pro rodiny s dětmi se zdravotním handicapem 

 

 

13. Rozšířit nabídku sociálních bytů pro rodiny s dětmi a startovacích byt pro 

mladé, kteří se vracejí z ústavní péče  

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a 

jejich rodiny  
 



Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 
ORP Náměšť nad Oslavou 

1. Revize strategických dokumentů Města s cílem najít propojení s tématem 

péče o ohrožené děti a mládež. 

 

Problematika sociálně-právní ochrany a péče o ohrožené děti je v těchto 

dokumentech řešena pouze okrajově: 

 

 Strategický plán rozvoje města Náměšť nad Oslavou a Akční plán rozvoje města 

Náměšť nad Oslavou na období 2015–2020 

 Strategický plán rozvoje mikroregionu Náměšťsko a Chvojnice 

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Náměšť nad Oslavou schválen  

     24. 10. 2017 Radou města 

 Plán prevence kriminality města Náměšť na Oslavou na léta 2016–2020 

 Standardy sociálně právní ochrany – tento nejvýznamnější dokument je na 

webových stránkách i ve standardech neaktuální 

 
  

 



 

 

2. I přes posílení služeb psychologického poradenství je stále významně 

poddimenzována pedopsychiatrie . 

 

3. Vyvstává potřeba rozšířit bytový fond města o sociální a startovací byty. Nově 

otevřený Azylový dům pro rodiny s dětmi a krizové lůžko je stále obsazeno. Na 

bydlení jsou dlouhé čekací lhůty.  

 

4. Dalším tématem je slaďování spolupráce v poskytování terénních služeb 

v ohrožených rodinách (vzájemná informovanost o poslání, cílech a konkrétní 

nabídce dalších aktérů sítě, realizace služeb v terénu).  

 

5. Aktéři sítě dlouhodobě upozorňují na absenci pobytového střediska výchovné 

péče v kraji Vysočina a na vzrůstající poptávku po dětských psychiatrech a 

klinických psycholozích. 

 

6. Ojediněle se objevuje poptávka po asistovaném kontaktu a předávání dětí mezi 

rodiči v rozvodové nebo porozvodové situaci. V lokalitě taková služba 

neexistuje. 

 

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. Martina Bártová 

    E-mail: martina.bartova@mpsv.cz  

mailto:martina.bartova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě služeb 

ORP Žďár Nad Sázavou 

 

Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová 

 

 



Síťování probíhá od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 a od 1. 3. 2018 doposud. 

Předchozí lokální síťaři: Bc. Radka Čaníková 

(v období od 7/2017 do  2/2018 lokalita neobsazena) 

Současná lokální síťařka: Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová 

 

Síťařka se průběžně setkávala s: 

- vedoucím pracovníkem OSPOD 

- pracovníky sociálních služeb 

- zástupci školských či zdravotnických zařízení 

- starosty obcí a dalšími odbornými aktéry  

 

Dále se zúčastnila nejrůznějších pracovních setkání, komisí, týmů, 

festivalů a workshopů. 

 

Celkově za účelem mapování uskutečnila: 

• 57 setkání s aktéry sítě služeb 

(Za celé období mapování celkem 70 osobních setkání) 

 

 

 

 

 

ORP Žďár nad Sázavou 



• Vytvoření prostoru pro komunikaci pracovníků OSPOD a pedagogických 

pracovníků ZŠ v ORP Žďár n. Sázavou (14.11. 2018) 

 

• Vytvoření prostoru pro komunikaci pracovníků OSPOD a pracovníků 

nízkoprahových zařízení v ORP Žďár n. Sázavou (15.11. 2018) 

 

• Zlepšení časové i místní dostupnosti dětské psychologie a psychiatrie 

 

• Vytvoření prostoru pro ujasnění kompetencí a vzájemné spolupráce občanské 

poradny s ostatními aktéry sítě 

 

• Navýšení kapacit sociálního bydlení a zajištění vyšší propustnosti bydlení 

 

• Podpora informovanosti o stávajících nebo nově vzniklých službách 

 

• Sjednocení a propagace nabídek akcí pro rodiny a jejich děti 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 



 Vytvoření prostoru pro komunikaci pracovníků OSPOD a pedagogických 

pracovníků ZŠ 

• Za účelem vyjasnění kompetencí a nastavení principů spolupráce pro další jednání 

 

 Vytvoření prostoru pro komunikaci pracovníků OSPOD a pracovníků 

nízkoprahových zařízení 

• Za účelem nastavení pravidel pro další spolupráci 

 

 Sjednocení a propagaci nabídek akcí pro rodiny a jejich děti 

 

Příklad dobré praxe 
 

Na základě zmapovaných potřeb byl vytvořen strategický plán, který obsahuje již jasné 

kroky, které bude lokální síťařka na svém území v budoucnu uskutečňovat. Plánovaná 

setkání budou realizovaná do konce roku 2018. V roce 2019 jsou v plánu další návazné 

aktivity. 

Na co se zaměřuji? 
 



 

• Manuál pro vzájemnou spolupráci OSPOD a základních škol 

 

• Manuál pro vzájemnou spolupráci OSPOD a NZDM 

 

• Setkání pracovníků odboru sociálního, oddělení sociálně-právní ochrany dětí s 

odborníkem dětské psychiatrie 

 

• Přehledný seznam aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 

 

• Pracovní skupina Koncepce prorodinné politiky (2020 – 2024) 

 

• Analýza místní sítě služeb pro ORP Žďár nad Sázavou 

 

• Setkání občanské poradny s aktéry sítě služeb v ORP Žďár nad Sázavou 

Co nás tedy čeká? 



 

 

1.  Díky dokumentu Týmu pro mládež „Když dítě potřebuje pomoc“ je možné 

se orientovat v dostupnosti dětských psychologů a psychiatrů v rámci 

Kraje Vysočina. Dokument by tak měl být součástí manuálu každého 

pracovníka, který pracuje s dětmi, mládeží a rodinami.  

 

2.  Webový portál obsahující veškeré potřebné informace jak pro odborníky, tak 

pro veřejnost. 

 

3.  Zřízení Intervenčního centra, které by tak poskytlo širší možnost práce 

s ohroženými dětmi a rodinami. 

 

4.  Větší míra zapojení dětských psychologů, psychiatrů, pediatrů, soudců a 

členů státního zastupitelství. 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti  

a jejich rodiny  
 

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová 

    E-mail: aneta.simonidesova@mpsv.cz  

mailto:aneta.simonidesova@mpsv.cz


Síťování z pohledu  

Bc. Jiřího Kafky 

  

(úředník na úseku metodiky veřejného opatrovnictví, Odbor sociálních věcí,  

Oddělení sociální ochrany a prevence) 

 

 

 

 

 Pohled na síťování od počátku spolupráce doposud 

 Zhodnocení spolupráce 

 Přínosy projektu – setkávání aktérů, vzájemná spolupráce, prohloubení  

           komunikace, sdílení příkladů dobré praxe 

 



Co nás ještě čeká do konce projektu? 

• Setkání OSPOD a základních škol 

 

• Setkání OSPOD a dalších pracovníků se zařízením zabývajícím se 

dětskou psychiatrií 

 

• ,,Manuál“ pro spolupráci škol, školských zařízení a OSPOD 

 

• Přehledný seznam aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 

 

• Další setkávání dle potřeb aktérů 

 

• Přehledný seznam aktérů šitý přímo na míru pro školská zařízení a školy 

(spolupráce s Krajským akčním plánem Kraje Vysočina) 

 

• Promítání dokumentárního filmu ,,Dospělým ze dne na den“ 

       



DISKUZE 



Naše otázky na Vás 

 Jaká jsou Vaše očekávání od lokálních síťařů do konce projektu 

(duben 2019)?  

 

 Jaká jsou Vaše doporučení (z jednotlivých ORP) směrem k síti – co 

síťaři nestihli nebo čeho si nevšimli? 

 

 Další příklady dobré praxe? 

 



DĚKUJEME ZA POZORNOST! 
 

 

www.pravonadetstvi.cz 

Loučí se s Vámi náš tým 

 

Krajská koordinátorka síťování pro Kraj Vysočina: Bc. Zuzana Vlková, DiS.  

Krajská odborná pracovnice pro Kraj Vysočina: Bc. Eva Stuchlíková 

Krajský síťař:    Bc. et Bc. Libuše Musilová 

Lokální síťař ORP Havlíčkův Brod:  Ilona Loužecká, DiS.   

Lokální síťař ORP ORP Humpolec, ORP Pacov 

a ORP Pelhřimov:    Bc. Zuzana Vlková, DiS. 

Lokální síťař ORP Chotěboř:   Ing. Kateřina Maršíková 

Lokální síťař ORP Moravské Budějovice:  Bc. Eva Stuchlíková 

Lokální síťař ORP Náměšť nad Oslavou a ORP Třebíč: Mgr. Martina Bártová 

Lokální síťař ORP Světlá nad Sázavou:  Bc. Marie Čálková 

Lokální síťař ORP ORP Žďár nad Sázavou:  Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová 

 

     

     


