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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 

 



 

 

 

 

   

Realizace: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019, ve 12 krajích ČR 

Projekt je zaměřen na posílení kapacit na pracovištích orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí v oblasti síťování a vytváření sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny na lokální 

úrovni, dále na zajištění kvalitních statistických dat nutných pro výkon sociálně-právní 

ochrany dětí, nastavení celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků SPOD 

a na podporu a rozvoj náhradní rodinné péče s důrazem na pěstounskou péči.  

Klíčová aktivita 1: 

Podpora a rozvoj služeb v 
oblasti sociálně-právní 

ochrany dětí  

Klíčová aktivita 2: 
 

 Monitorování a řízení 
kvality systému sociálně-

právní ochrany dětí 
 

Klíčová aktivita 3: 

 Celoživotní vzdělávání 
pracovníků a pracovnic 
OSPOD a pověřených 

osob  

Klíčová aktivita 4:  

Rozvoj náhradní rodinné 
péče 

Klíčová aktivita 5: 

Publicita projektu  



KA1: Podpora a rozvoj služeb v oblasti sociálně-

právní ochrany dětí 

Základní východisko:  

 
• další posílení kapacit OSPOD v oblasti síťování služeb 

pro ohrožené rodiny a děti, aktivizace, podpora 

komunikace všech klíčových aktérů, podpora efektivního 

využívání stávajících zdrojů v systému 

 

 

Podaktivity 

1. Podpora síťování služeb na lokální úrovni  

2. Preventivní služby na podporu rodiny  

3. Inovativní služby na podporu rodiny 

4. Implementace výstupů do systému 

 

 



Rozsah síťování na lokální úrovni 

11 zapojených krajů 

124 zapojených obcí s rozšířenou 

působností (ze 162 možných, z 

celkových 205) – více než 60 %  



Základní pojmy:  
 

SÍŤ je soubor institucí, organizací a dalších subjektů, které na určitém geograficky 

vymezeném území (obec/město, ORP/region, kraj) svou činností ovlivňují situaci 

ohrožených rodin a dětí, ať už formálně na základě pravomoci, vyplývající z legislativy, 

nebo neformálně svým společenským posláním. Základním principem fungování sítě je 

partnerství, mezioborová spolupráce a případné překonávání bariér, které spolupráci  

brání. 

 

 

AKTÉŘI jsou subjekty v síti, vzájemně provázané vztahy založenými na spolupráci      

a sdílené či dílčí odpovědnosti. Jde o instituce poskytující služby ohroženým rodinám               

a dětem (registrované sociální služby i neregistrované návazné služby), orgány 

samosprávy (městské a obecní úřady, zejména agenda OSV, konkrétně OSPOD, také 

sociální a terénní pracovníci), dále školy, poradenská zařízení (PPP, SPC, SVP), lékaři,  

MP a PČR a další. 

 

 

 

 

 

 



Optimální a reálná síť služeb reagující na potřeby 

dětí (a jejich rodin) na úrovni 
 

 výstupy Analýza lokální sítě služeb vč. reálného modelu minimální sítě 

služeb na podporu pro děti a jejich rodiny na úrovni ORP / Zprávy                

o síťování v krajích  

 

 Reálná síť služeb – výčet aktérů, kteří se věnují potřebám               

v místě žijících dětí a rodiny 

 

 Optimální síť služeb – model možných aktérů, relevantních                        

k naplnění jednotlivých potřeb dětí 

 

Kdo a jak je schopen naplnit potřeby dětí a rodiny 

žijících v regionu? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Analýza lokální sítě služeb a návrh její optimální 

podoby 

 
 
 zpracovaná na základě vyřčených potřeb jednotlivých aktérů a dalších zjištění 

síťařů působících v dané lokalitě 

 

 důraz na naplňování potřeb dětí a jejich rodin prostřednictvím aktérů, bez ohledu 

na jejich rezortní příslušnost (princip nadrezortnosti a mezioborové spolupráce)   

 

 rovina popisná, rovina edukativní (optimální podoba sítě, přesun pozornosti aktérů 

na potřeby dětí a rodin), rovina expertních doporučení vyplývajících z mapování   

 

 primárně určeno samosprávě, poskytovatelům služeb a jejich klientům, donátorům 

nebo dalším osobám a organizacím, kteří mohou podpořit rozvoj služeb                    

a spolupráce 

 

 publikováno na www.pravonadetstvi.cz  
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Analýzy místních sítí (po krajích)  



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 
 

    www.pravonadetstvi.cz 

                                                  

    Mgr. Štěpán Bolf 

    e-mail: stepan.bolf@mpsv.cz  
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