
Lokální síťaři pro OSPOD



Lokální síťaři pro OSPOD
- základní východiska

- sítě kolem nás jsou přirozenou součástí života lidí
- sítě jsou zdrojem podpory a orientace ve společnosti
- sítě nás vrací k tradičnímu řešení problémů – zplnomocňují klienty a jejich okolí
- sítě podporují efektivní využití zdrojů v okolí klienta

PRO FUNGOVÁNÍ SÍŤOVÁNÍ JE TŘEBA

- podpořit postavení pracovišť OSPOD jako koordinátorů případů
- podporovat aktivity vedoucí k využívání a orientaci aktérů v síti služeb
- mapovat možnosti lokálních sítí, zajistit jejich vytváření a rozvoj
- podporovat trvání služeb využívaných a identifikovaných v rámci lokální sítě
- nadále podporovat dialog mezi aktéry sítě služeb

IDENTIFIKOVÁNÍ POZICE LOKÁLNÍHO SÍŤAŘE

LOKÁLNÍ SÍŤAŘ

- koordinuje definování minimální sítě služeb na lokální úrovni
- podporuje vznik, rozvoj minimální sítě služeb
- posiluje kapacity OSPOD v oblasti síťování
- podporuje efektivní využívání stávajících zdrojů systému
- podporuje, koordinuje a rozvíjí vzájemnou komunikaci aktérů v síti služeb



Lokální síťaři pro OSPOD
- zapojené kraje a OSPODy
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Lokální síťaři pro OSPOD
- složení skupiny síťařů

OSPOD 11

mimo 
OSPOD 5



Lokální síťaři pro OSPOD
- organizační zajištění

zajištění pozice náplň práce

organizace práce

výstupy

MPSV:
- úhrada mzdových nákladů
- cestovné
- metodické vedení a podpora
- sdílení výstupů a informací

Úřad
- zajištění pracovního místa
- propojení s organizací úřadu
- lokální podpora a spolupráce

- komunikace s poskytovateli služeb 
v území 

- komunikace s dalšími aktéry v síti služeb 
(školy, soudy, lékaři….) 

- multidisciplinární setkávání pravidelné 
konzultace s aktéry sítě služeb

- analyticko - přehledové činnosti

- uzavření DPP/DPČ
- max. rozsah 80 hod.
- 1 síťař pro OSPOD, 2 OSPODy mají 2 síťaře
- měsíční vykazování, plány práce
- nepravidelná setkávání
- konzultace, sdílení výstupů

- zmapování, analýza a přehled 
služeb/poskytovatelů služeb příslušného 
ORP

- základní analýza potřeb klientů OSPOD 

- identifikace chybějících služeb 

- zajištění udržitelnosti služeb 
realizovaných v rámci IP MPSV



Lokální síťaři pro OSPOD
- postup a jednotlivé úkony síťaře

Vymezení spolupráce
•Sjednání výše síťařova úvazku (MPSV)
•Zajištění pracovního prostoru (OSPOD)
•Cíle a očekáváné výstupy síťování (OSPOD se síťařem)

Vymezení spolupráce
•Sjednání výše síťařova úvazku (MPSV)
•Zajištění pracovního prostoru (OSPOD)
•Cíle a očekáváné výstupy síťování (OSPOD se síťařem)

Analýza regionu
•Jaké služby jsou v regionu zavedeny, jejich kapacita, dostupnost, 
odborné zajištění

•Jak kvalitu služeb hodnotí sociální pracovníci a klienti
•Jaké služby v regionu absentují z pohledu sociálních pracovníků a 
klientů

Analýza regionu
•Jaké služby jsou v regionu zavedeny, jejich kapacita, dostupnost, 
odborné zajištění

•Jak kvalitu služeb hodnotí sociální pracovníci a klienti
•Jaké služby v regionu absentují z pohledu sociálních pracovníků a 
klientů

Poptávka po službách
•Vyhodnocením informací od pracovníků OSPOD a klientů
•Příprava poptávky zavedení nové služby
•Analýza možností finančního zajištění služby
•Jednání s možnými poskytovateli, vyhodnocování nabídek

Poptávka po službách
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Zavedení nové služby a péče o její udržení
•S OSPODem a místní samosprávou je třeba zajistit veřejné 
povědomí o nové službě

•Průběžné vyhodnocování využívání a kvality služby
•Pravidelné schůzky zástupců OSPOD a poskytovatele
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Lokální síťaři pro OSPOD
- proces síťování a jeho cíl

Analýza regionu z pohledu 
služeb

Analýza regionu z pohledu 
služeb

•Existující služby
•Absentující služby
•Kvalita a zajištění služeb

Příprava podkladů a 
zavedení absentujících 

Příprava podkladů a 
zavedení absentujících 

služeb

•Příprava zakázky
•Zajištění financování k udržitelnosti
•Zajištění informovanosti odborné i laické 
veřejnosti

Spravování vzniklé sítě 
služeb

Spravování vzniklé sítě 
služeb

•Doplňování sítě
•Vyhodnocování kvality zapojených služeb
•Rozšiřování sítě
•Průběžná komunikace s poskytovateli, 
sociálními pracovníky, klienty – podpora 
vzájemné spolupráce

Vznik meziresortní regionální 
pracovní skupiny

Vznik meziresortní regionální 
pracovní skupiny

•Pracovní skupina složená ze zástupců 
samosprávy, OSPODu, poskytovatelů, NNO, 
školství, zdravotnictví, PČR atd.

•Průběžné společné plánování dalších aktivit v 
regionu



Lokální síťaři pro OSPOD
- výstupy práce lokálního síťaře

Průběžné výstupy
• Plán měsíční činnosti
• Zhodnocení měsíční činnosti

Celkové výstupy
• Zápisy z jednání – s poskytovateli služeb, sociálními 

pracovníky, zástupci samosprávy atd.
• Dotazníky pro sociální pracovníky
• Dotazníky pro klienty
• Analýza dotazníkových šetření
• Analýza stávající sítě služeb
• Mapa existujících služeb v regionu
• Adresář/Katalog/Karty poskytovatelů služeb
• Anketní lístky hodnocení kvality služeb z pohledu 

sociálních pracovníků, klientů
• Seznam nedostatečně zajištěných služeb
• atd. dle inspirace síťařů



DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Josef Halama

Koordinátor lokálních síťařů 
pro zapojené kraje

josef.halama@mpsv.cz


