
Měření dopadu v sociálně právní ochraně děti – 
zkušenosti s aplikací „evidence based“ 

nástroje Outcomes Star 
v českém prostředí sociálně právní ochrany dětí

pod laskavou záštitou Doc. PhDr. Alice Gojové, Ph.D., 
děkanky Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity 

12. 9. 2019 od 9:30 do 15:30 hodin
Aula Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, 

Českobratrská 16, Ostrava
Motto: „Není větší chyby než přestat zkoušet.“ Johann Wolfgang von Goethe

Na workshopu se setkáte s:
• Věrou Bechyňovou, DiS. – ředitelkou STŘEP, sociální pracovnicí a metodičkou projektu
•  Doc. Mgr. Soňou Vávrovou, Ph.D. – vysokoškolskou pedagožkou, evaluátorkou projektu
•  Mgr. Davidem Beňákem – ředitelem Odboru (Agentury) pro sociální začleňování, garantem projektu
•  Mgr. Dagmar Kubičíkovou – vedoucí OSPOD ÚMČ Praha 8, specialistkou pro OSPOD v rámci projektu
•  Mgr. Martinou Konvrzkovou – manažerkou STŘEP, specialistkou pro Outcomes Star v rámci projektu

Přesný program Vám bude včas upřesněn. Účast na workshopu je bezplatná.  Drobné občerstvení pro Vás bude zajištěno.

Prosíme o potvrzení účasti do 5. 9. 2019 na e-mail: strep.mkon@centrum.cz. Do přihlašovacího e-mailu 
prosím napište své jméno, příjmení, zaměstnavatele a e-mailový kontakt. Těšíme se na setkání s Vámi.

Vás zve na Workshop:

• Úvod, uvítání 

• Představení projektu – v kontextu pilotáže, 
cílové skupiny a evaluace

• Představení Outcomes Star a  dvou pilotovaných 
Hvězd: Hvězdy rodiny plus a Mé hvězdy

• Představení evaluace a jejích výstupů

• Zkušenosti s používáním „evidence – based nástroje“ 
z pohledu pracovníků OSPOD Praha 8 a STŘEPu: 

– Vyhodnocování, individuální plánování a klíčová práce

– Branky – jaké možnosti se otevírají pro ohrožené děti 
a jejich rodiny i pro sociální pracovníky (OSPOD i SAS)

– Ploty – výzvy. S jakými překážkami jsme se na cestě 
při aplikaci nástroje setkali

• Diskuse

• Praktická cvičení zaměřená na použití evidence 
based nástroje při spolupráci s dětmi 

a rodinami v agendě SPOD a NNO

• Diskuse a závěr
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