
Seznamte se  
s aktivitou lokálního

síťování
Co je lokální síťování a k čemu směřuje? 

Jakými aktivitami síťaři mohou přispět  
k fungování sítě pro ohrožené děti  
a jejich rodiny? 

Jakého projektu je síťování součástí?

Máte kontakt na vašeho síťaře či síťařku?

Kdo je lokální síťař?
• Lokální síťař je projektový pracovník Ministerstva práce a sociálních 

věcí, jehož cílem je udržitelně propojit aktéry sítě služeb pro ohrožené 
děti a jejich rodiny (dále jen „síť“), aby navzájem znali své možnosti 
a potřeby a mohli efektivně spolupracovat při řešení konkrétních 
případů ohrožených dětí a rodin. 

• Ve svém konání vychází z principů deinstitucionalizace a ze zma-
povaných potřeb aktérů a jejich klientů směrem k fungování sítě 
jako celku. Vytváří prostor pro jejich spolupráci napříč rezorty.

Jaké má cíle?
• Podpora transformace systému o ohrožené děti v praxi;
• posílení mezirezortní a multidisciplinární spolupráce;
• podpora OSPOD a dalších klíčových aktérů v oblasti síťování služeb 

pro ohrožené děti a rodiny;
• vytváření, podpora a rozvoj sítí služeb na lokální, krajské a celo-

státní úrovni;
• podpora nástrojů vedoucích k nastavení, zjišťování a rozvoji kvality  

systému sociálně-právní ochrany (dále jen SPO);
• nastavení modulů celoživotního vzdělávání pracovníků OSPOD;
• podpora a rozvoj náhradní rodinné péče (dále jen NRP).

A proč?
Věříme, že fungující spolupráce klíčových aktérů v systému, odborná 
podpora pracovníků a zvyšování kvality práce a systému SPO jako ta-
kového pomůže ve svém důsledku snižovat počet dětí, které musí svoji 
rodinu opustit. Chceme, aby tento projekt pomohl tomu, aby co nejvíce 
dětí mohlo vyrůstat ve svých rodinách, případně v rodinách náhradních 
– což je klíčové poslání pro oblast péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Jak dlouho a kde je realizován?
Od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019, ve 12 zapojených krajích: Jihočeském, 
Jihomoravském, Královéhradeckém, Karlovarském, Moravsko-  
slezském, Olomouckém, Pardubickém, Praze, Středočeském, Ústeckém, 
Zlínském a v Kraji Vysočina.

Klíčové aktivity projektu (dále jen KA):
KA 1:  Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD
KA 2:  Monitorování systému ochrany práv dětí
KA 3:  Celoživotní vzdělávání pracovníků OSPOD
KA 4:  Rozvoj náhradní rodinné péče

Více o projektu na: www.pravonadetstvi.cz

O projektu Systémový rozvoj 
a podpora nástrojů  
sociálně-právní ochrany dětí

Máte dotazy k síťování ve vašem kraji či obci? 
Obraťte se na nás. 
Lokalita:

Jméno síťaře/řky:

E-mail:

Telefon:

www.pravonadetstvi.cz

Které typy činností síťař 
vykonává a co naopak 
nezajišťuje?

•  Neřeší konkrétní případy ohrožených dětí a rodin;
• neposkytuje konkrétní podpůrné služby;
• nezaměřuje se pouze na sociální služby nebo služby osob pověře-

ných k výkonu sociálně-právní ochrany dětí;
• nezajišťuje financování konkrétních služeb pro ohrožené rodiny  

s dětmi;
• nehodnotí kvalitu existujících služeb.

ANO

NE

•  Průběžně mapuje potřeby aktérů sítě 
(OSPOD, poskytovatelů sociálních služeb, 
škol a školských zařízení, zdravotních služeb 
a dalších) – co by potřebovali od ostatních aktérů, aby síť mohla 
pružně reagovat na potřeby ohrožených dětí, doptává se jich záro-
veň na potřeby ohrožených dětí a jejich rodin;

• analyzuje silná a bílá místa sítě služeb (např. pomáhá 
identifikovat, které služby v regionu chybí, tvoří s aktéry 
mapy spolupráce apod.);

•  tvoří na základě zjištění lokální strategii síťování  
(tedy jakému tématu se bude věnovat, jak, s kým a proč – 
tématem může být např. Řešení nepříznivých situací dítěte, 
které jsou zjištěny ve škole na Mostecku); jedná se o interní živý 
dokument síťaře, jehož součástí jsou prioritní témata a dílčí cíle, 
kterým se bude společně s aktéry sítě věnovat a jednotlivé kroky  
s termíny, jak a kdy stanovených dílčích cílů dosáhnou;

•  oslovuje aktéry sítě, vytváří podmínky pro jejich 
spolupráci a realizaci jejich řešení (př. spolupořádá 
různá setkání, vystupuje v roli facilitátora apod.);

•  podporuje rozvoj služeb pro ohrožené rodiny a 
děti v daném území (např. účastní se komunitního 
plánování, jednání se samosprávou apod.).

Evropská unie
Evropský sociální fond



O lokálním síťování 
Co je cílem?
Cílem aktivity „proSÍŤ“1 je zavedení a postupné ověření pozice síťařů  
na úrovni zapojených krajů a obcí s rozšířenou působností, kteří  
ve své lokalitě podporují mezirezortní a multidisciplinární spoluprá-
ci v oblasti systému péče o ohrožené děti. 

Síťaři usilují o rozvíjení kompetencí pracovníků OSPOD a dalších ak-
térů sítě, monitorují a reagují průběžně na jejich potřeby v oblasti na-
stavení vzájemné udržitelné spolupráce a komunikace, která reaguje  
na potřeby ohrožených dětí a jejich rodin.

A proč? 
Aby podpořili fungování lokální sítě služeb pro ohrožené děti a jejich 
rodiny, její rozvoj v zájmu naplnění potřeb ohrožených dětí. Jejich 
činnost míří k deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti  
a vychází z přístupu orientovaného na potřeby dítěte, ochranu práv 
dětí a rodičů, na rodičovskou výchovu a péči a na prevenci a sanaci 
rodiny.

Kdo je zapojen do aktivity „proSÍŤ“2?
• 11 krajů 

• 127 obcí s rozšířenou působností a jejich OSPOD pracovišť –  
tzn. 60 % území republiky

• 108 síťařů (97 lokálních, 11 krajských síťařů)

• 11 krajských projektových kanceláří –  
krajských koordinátorů síťování  
a krajských odborných  
pracovníků

1 proSÍŤ – jedná se o zkrácený název  
podaktivity s názvem Podpora síťování  
služeb na lokální úrovni, která se vztahuje  
ke klíčové aktivitě č. 1 názvem Podpora a rozvoj  
služeb v oblasti SPOD a jež je realizována v 11 krajích zapojených do projektu.

2 Data k 31. 5. 2017.

Kraje

Správní obvody obcí  
s rozšířenou působností

Karlovy Vary

Hradec Králové

Pardubice

Praha

Středočeský kraj

Jihlava
Brno

Olomouc

Ostrava

Zlín

Ústí nad Labem

K čemu směřujeme?  
Vize lokálního síťování

Síťař  
jako osoba,  

která se  
o nejlepší možnou 
funkcí sítě stará;  

síťování jako proces.

Služby spolupracují  
za koordinační činnosti OSPOD,  

plánují své činnosti společně 
za podpory obcí a samosprávy.

Fungující, živá, proměnlivá a aktivní síť služeb  
pro ohrožené rodiny s dětmi, která zajistí včasnou  
podporu funkce rodiny a zajišťění přirozeného  

rodinného prostředí pro děti, za aktivizace členů rodiny.

Principy lokálního síťování 
•  Síťař zaujímá roli výzkumníka (mapování potřeb 

aktérů, analýza místní sítě), facilitátora či organizá-
tora informací a kontaktů, 

•   není však realizátorem, hodnotitelem či řešitelem 
– nehodnotí kvalitu služeb, nezvýhodňuje jedno-
ho z aktérů sítě, neřeší místní síť služeb za aktéry, 
ale vytváří pro ně prostor pro tvorbu jejich řešení;

•  ve svém konání vychází z principu deinstitucio-
nalizace péče o ohrožené děti a zprostředkovává 
aktérům tento pohled.

•   Východiskem jsou pro něj lokální možnosti –
aktéři, kteří svou oblast znají, síťař navazuje  
na existující propojení a strategie (př. komunitní 
plánování, místní analýzy apod.).

•  Řešení vytváří aktéři sítě, síťař je hybatelem 
změn, nikoli jejich tvůrcem.

•  Síťař sdílí informace, kontakty, zdroje, výstupy síťo-
vání a jeho aktivity s maximálním počtem aktérů.

• Síťař vysvětluje otevřeně svou činnost, sdílí její 
výstupy, oslovuje všechny relevantní aktéry, 
naslouchá jejich potřebám a své kroky vždy 
opírá o v síti zjištěné potřeby.

•  Síťař plánuje aktivity na co nejvyšší strategické 
úrovni se zapojením všech adekvátních aktérů.

Neutralita

Lokálnost

Udržitelnost

Otevřenost

Aktivizace

Sdílení


