
Výstupy z lokálního a krajského 

síťování služeb pro děti a rodiny 

v Moravskoslezském kraji 

Mgr. Jiří Dvořák, Mgr. Hana Žurovcová 

21. 11. 2018, Ostrava 

 

Systémový projekt MPSV 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí 

 



Přehled zapojených obcí s rozšířenou působností 

 

- ORP Frenštát pod Radhoštěm         

- ORP Frýdek-Místek 

- ORP Frýdlant nad Ostravicí 

- ORP Karviná 

- ORP Nový Jičín 

- ORP Orlová 

- ORP Ostrava 

- ORP Rýmařov 

- ORP Třinec 



Program dnešního dne 

  9:30 Úvod 

 9:45 Analýzy lokálních sítí služeb - uvedení do kontextu (Mgr. Štěpán Bolf) 

 10:05 Výstupy z analýz: 

   ORP Karviná (Mgr. Vladana Ščurková) 

   ORP Rýmařov (Tomáš Vaněk) 

   ORP Frýdek-Místek (Bc. Monika Matulová, DiS.) 

   ORP Orlová (PhDr. Richard Mohyla) 

 11:00 Diskuse 

 11:20 Přestávka na kávu 

 11:45 Výstupy z analýz: 

   ORP Ostrava (Mgr. Elena Veselá a Bc. Adéla Kramná, DiS.) 

   ORP Třinec (Mgr. Alena Kostková) 

   ORP Frenštát pod Radhoštěm (PhDr. Radka Mohylová) 

   ORP Frýdlant nad Ostravicí (Mgr. Hana Žurovcová) 

   ORP Nový Jičín (Mgr. Hana Žurovcová) 

 12:30 Výstupy z krajského síťování (Mgr. Jiří Dvořák) 

 12:40 Diskuse 

 13:00 Závěr 

 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Karviná 

 

Mgr. Vladana Ščurková  

 

 



Síťování probíhá od: 1. 10. 2016 

 

Předchozí lokální síťař: Mgr. Kamil Raszka (říjen 2016 - březen 2017) 

 

Uskutečněno: 137 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

                        ze všech zainteresovaných rezortů 

 

 

 

ORP Karviná 



 zpřehlednění sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny tak, aby se aktéři znali,   

    účelně komunikovali a spolupracovali, 

 

 podpora dětí ohrožených školním neúspěchem formou pomoci při přípravě  

    do školy zejména v domácím či mimoškolním prostředí, 

 

 podpora informovanosti pedagogů o oblasti specifických potřeb a projevů chování  

    dětí umístěných v pěstounské péči, nebo školském zařízení pro výkon ústavní  

    výchovy, 

 

 intenzivní terénní práce s rodinami mladých matek a rodinami ohroženými  

    závislostí s cílem podpory naplňování rodičovské zodpovědnosti, posilováním  

    rodičovských kompetencí a péče o domácnost, aby dítě mohlo vyrůstat  

    ve své rodině, 

  

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 

 podpora prevence sekundární viktimizace dětských obětí a svědků trestné činnosti 

    prostřednictvím existence vhodného a dostupného výslechového prostředí, 

 

 zpřehlednění dostupných služeb psychologické a psychiatrické péče  

    pro ohrožené děti a jejich rodiny a podpora jejich efektivního využívání v zájmu 

   dítěte. 

 



„Spolupráce a komunikace v síti služeb pro ohrožené děti a jejich 

rodiny v ORP Karviná“ a s tím související dílčí cíle:  

 

   Aktéři v síti služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny se navzájem znají a mají 

    nastavenou spolupráci a komunikaci s ohledem na potřeby dětí. 

 

                                                  SEZNAMKA AKTÉRŮ V SÍTI (říjen 2018) 

 

 

 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



  Policie ČR ve spolupráci s dalšími aktéry v ORP Karviná pracuje s dětmi   

    a mládeží s respektem k jejich právům a potřebám a předchází jejich  

    sekundární viktimizaci.   

                                     ROZŠÍŘENÍ VÝSLECHOVÝCH MÍSTNOSTÍ  

 

  Děti ohrožené školním neúspěchem mohou využívat síť služeb, která jim nabízí   

    komplexní podporu podle jejich potřeb. 

                                       ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ DC ADRA  

 

 Ohrožené děti a jejich rodiny mají k dispozici dostupné služby v oblasti   

   péče o duševní zdraví, které reagují na jejich potřeby.  

SETKÁNÍ V SÍTI K EFEKTIVNÍMU VYUŽÍVÁNÍ  

                                         SLUŽEB V OBLASTI PÉČE O DUŠEVNÍ      

                                         ZDRAVÍ DĚTÍ (LEDEN 2019) 

 

 



  Školy v ORP Karviná dokážou včas zachytit potenciálně ohrožené děti  

    a děti v ohrožení a spolupracují s dalšími aktéry v síti v zájmu naplnění  

    potřeb těchto dětí.   

 

                                        BESEDA S PEDAGOGY ZŠ K NRP (duben 2018) 

 



 Rodiny ohrožené závislostmi mají v ORP Karviná k dispozici komplex   

   služeb reagujících na jejich potřeby. 

 

                                       SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU (červen 2018) 

 



 

 Uskutečňovat pravidelná mezioborová setkání aktérů služeb pro ohrožené děti a 

jejich rodiny a posilovat tak vzájemnou spolupráci. 

 Posílení školních poradenských pracovišť o pozici školního psychologa. 

 Zajištění vhodného a dostupného zázemí pro dítě v akutní krizové situaci. 

 Zahájení diskuse k efektivnímu využívání systému péče o duševní zdraví dětí ml. 

15 let.  

 Zajištění vhodného prostoru pro práci s oběťmi a svědky trestné činnosti            

na služebnách obvodních oddělení Policie ČR v Karviné. 

 Rozvíjení možností multidisciplinární práce s rodinou ohroženou závislostí. 

 

 

Některá z doporučení směrem k síti služeb pro děti a 

jejich rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. Vladana Ščurková 

    E-mail: vladana.scurkova@mpsv.cz  

 

mailto:vladana.scurkova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě služeb 

– ORP Rýmařov 

Tomáš Vaněk 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 6. 2017 

 

Uskutečněno: 82 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

                        ze všech zainteresovaných rezortů 

 

 

 

 

 

ORP Rýmařov 



 Rozšíření stávajících služeb (za kterými dojíždí obyvatelé do jiných 

ORP) přímo do Rýmařova.  

 

 Zajištění fungující sítě preventivních služeb pro děti s rizikem vzniku 

výchovných problémů a děti s výchovnými problémy.  

 

 Místně a časově dostupná psychologická a psychiatrická péče pro děti. 

 

 Podpora nácviku rodičovských dovedností. 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 Přivedení služeb do Rýmařova. 

 

 Vznik NZDM v Rýmařově. 

 

 Setkání „Možnosti efektivní spolupráce orgánu sociálně právní ochrany 

dětí a škol v tématice podpory ohrožených dětí a jejich rodin v ORP 

Rýmařov“. 
 

 

Příklad dobré praxe: 
 

 Spolupráce NZDM Břidličná s Armádou ČR. 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



Setkání  „Možnosti efektivní spolupráce orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí a škol v tématice podpory ohrožených dětí a jejich rodin 

v ORP Rýmařov“, 4. 6. 2018. 

 



 Vznik zařízení nízkoprahového typu ve městě Rýmařov, ideálně i 

s terénní formou.  

 

 Zajištění poradenských služeb pro rodiny přímo v Rýmařově. 

 

 Zlepšení vzájemné informovanosti v síti, mezioborově, například mezi 

školami a OSPOD, pediatrem a školami, sociálními službami a školami.  

 

 Zpracování aktuálního katalogu služeb s mezioborovým přesahem pro 

rodiny.  

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Tomáš Vaněk 

    tomas.vanek@mpsv.cz  

mailto:tomas.vanek@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Frýdek - Místek 

 

Bc. Monika Matulová, DiS. 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 1. 2017 

 

Předchozí lokální síťařka: Mgr. Silvie Slavíková (leden – říjen 2017) 

 

Uskutečněno: 121 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

                        ze všech zainteresovaných rezortů 

 

ORP Frýdek - Místek 



 kapacitně posílit sít psychologických, psychiatrických, psycho-

terapeutických služeb pro děti a jejich rodiny 

 

 kapacitně posílit síť služeb pro děti s výchovnými problémy  

 

 vytvořit dostupné stabilní bydlení pro ohrožené děti a jejich rodiče 

 

 nastavit žádoucí a účelnou spolupráci mezi aktéry v síti, zviditelnit síť 

služeb pro ohrožené rodiny s dětmi pro školy či pediatry 

 

 zajistit realizaci preventivních projektů pro školy, především v oblasti 

nástrah internetu, kyberkriminality a kyberšikany 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- efektivní nastavení sítě psychologické pomoci v ORP Frýdek - Místek 
 

- zajištění odpovídajících kapacit služeb pro děti s výchovnými 

problémy v ORP Frýdek - Místek 
 

- zajištění odpovídajících kapacit služeb rodinných mediacích v ORP 

Frýdek - Místek 
 

- zpřehlednění sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny pro pediatry 

a školy v ORP Frýdek - Místek 
 

- nastavení spolupráce aktérů v síti služeb pro ohrožené děti a jejich 

rodiny v ORP Frýdek - Místek v poskytování služeb vedoucích 

k sanaci rodiny 

Na co se zaměřuji? 

 



- pravidelné setkávání školních metodiků prevence s kurátory pro 

mládež, které pořádá oddělení sociálního poradenství pro mládež 

 

- aktivita, spolupráce a kooperace členů PS děti, mládež a rodina 

 

- působení dvou domovníků „preventistů“ a skupiny aktivních 

občanů sdružených ve spolku v sociálně vyloučené lokalitě 

 

- přístup některých mládežnických trenérů Městského fotbalového 

klubu Frýdek - Místek k duševním potřebám dětí 

 

 

Příklady dobré praxe? 

 



- pokračovat v hledání dalších aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, 

kteří by se ujali poskytování rodinné terapie, rodinných mediací, odborného 

poradenství a terapií pro rodiny s dětmi mající výchovné obtíže 
 

- zajistit dostupnější terénní a ambulantní služby střediska výchovné péče pro děti 

s vážnějšími výchovnými problémy, které je personálně poddimenzováno 
 

- zajištění pozice školního psychologa či sociálního pedagoga na každé základní               

a střední škole, případně podpořit vznik vlastního funkčního školního poradenského 

pracoviště 
 

- zajistit dostupnost krizové pomoci v ORP Frýdek - Místek pro děti a jejich rodiny 
 

- věnovat se ve větší míře prevenci v oblasti nástrah kybersvěta již ve školkách, na 

základních i středních školách, provádět osvětu i u rodičů dětí 
 

- k řešení obtížných situací rodin využívat nejen případové konference, ale také 

rodinné konference 
 

- v pravidelném intervalu pořádat pro školy a pro pediatry besedy, přednášky                      

a burzy sociálních služeb 
 

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Bc. Monika Matulová, DiS. 

    E-mail: monika.matulova@mpsv.cz  

mailto:monika.matulova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Orlová 

PhDr. Richard Mohyla 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 1. 2017 

 

Předchozí lokální síťaři: Mgr. Silvie Slavíková (leden – září 2017) 

 

Uskutečněno: 60 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

                       ze všech zainteresovaných rezortů 

 

 

 

ORP Orlová 



- Posílení psychologických a psychiatrických služeb pro děti a 

mládež – potřeba rychle dostupné pomoci, bez čekacích dob v řádu 

měsíců, náročného dojíždějí do okolních měst. Zejména potřeba krizové 

psychologické pomoci. 

- Potřeba práce s dětmi užívajícími návykové látky, adekvátní služby 

pro tyto děti – zejména se jedná o služby pro děti mladší 15 let, 

ambulantního typu. 

- Potřeba nalézt cestu jak snižovat skryté záškoláctví u dětí – 

omluvené absence dětí, rodiče záškoláctví nejsou schopni sami řešit, 

nalezení možností multidisciplinární spolupráce v této oblasti, sladění 

postupů, sdělování informací. 

- Vytvořit systém sociálního bydlení v Orlové, který by byl schopen 

zajistit stabilní a bezpečné bydlení pro rodiny s dětmi, které to nedokáží 

vlastními silami. 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- Mezirezortní spolupráce a komunikace v síti služeb 

- Děti s výchovnými problémy  

 

Akce s názvem „Závislé matky a možnosti jejich podpory v péči o děti v ORP 

Orlová“. 

Setkání pracovníků OSPOD s klinickou psycholožkou.  

Připravované setkání aktérů z okresu Karviná k efektivnímu využívání služeb pro děti 

s psychickými obtížemi. 

 

Příklad dobré praxe 
 

V ORP Orlová probíhají na školách nepravidelná mezioborová setkávání, která 

svolává koordinátor prevence kriminality městské police Orlová. Podnět k výběru 

tématu dávají školy (výchovní poradci nebo metodici prevence). Setkání probíhá 

vždy na té konkrétní škole, která dala podnět. Účastníky setkání jsou školní metodici 

prevence a výchovní poradci, pracovníci OSPOD (specialista na syndrom CAN, 

pracovnice NRP), pracovníci městské policie (preventisti). Na setkání zvou různé 

hosty z dalších oborů, například zdravotnictví, sociálních služeb.  

Na co se zaměřuji? 

 

 



      Velmi žádoucí by bylo zajištění pozice školního psychologa či sociálního 

pedagoga na každé základní a střední škole v ORP. Tito pracovníci mohou 

sloužit jako první linie podpory pro děti s psychickými obtížemi a výchovnými 

problémy. Mohli by do jisté míry suplovat nedostatek klinických psychologů a 

pedopsychiatrů v celém kraji. Byli by schopni zachytit obtíže dětí v raném stádiu 

a adekvátně na ně reagovat.  

 

 

      Dostupnost krizové pomoci v ORP Orlová pro děti a jejich rodiny by bylo 

možno v omezeném rozsahu zajistit podporou některého stávajícího aktéra, který 

by vyškolil, a pro krizové intervence vyčlenil, svého pracovníka. Komplexní 

krizovou pomoc dětem a jejich rodinám by pak mělo celokrajsky poskytovat 

specializované krizové centrum, které v kraji chybí. 

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    PhDr. Richard Mohyla 

    richard.mohyla@mpsv.cz  

mailto:richard.mohyla@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní  

sítě služeb – ORP Ostrava 

 

Mgr. Elena Veselá 

Bc. Adéla Kramná, DiS.  

 

 



 síťování zahájeno v říjnu 2016  

 osloveno cca 130 pracovníků OSPOD 

     zapojení do pracovních skupin, komisí a týmů  

 mapování dalších aktérů sítě služeb pro děti - sociálních služeb a aktivit, 

oblasti zdravotnictví, školství atd. 

 skupinová, oborová setkávání (sociální pedagogové, školní metodici 

prevence, školní psychologové, psychiatři) 

 celkem cca 350 osobních setkání s aktéry sítě 

 

 

 

 

 

ORP Ostrava 



Posílení dostupnosti psychiatrické a psychologické péče dětem a jejich 

rodinám  

 potřeba navýšení kapacit dětských psychiatrů a absence okamžité 

krizové pomoci pro rodiny s dětmi 

 

Nastavení spolupráce a vyjasnění kompetencí OSPOD vůči dalším aktérům 

sítě (zdravotnictví, školství, ÚP a další) 

 vzájemné seznámení odborníků, vyjasnění kompetencí, sladění postupů, 

vše v nejlepším zájmu dítěte 

 

Individuální podpora vzdělávání dítěte v rodině 

 nedostatek možností doučování dětí přímo v jejich přirozeném prostředí 

 

Předcházení absencí dětí ve škole, zvýšení zájmu o vzdělání  

 prevence záškoláctví a sladění postupů při omlouvání dětí (vysoká 

neomluvená i omluvená absence) 

 

 

Zjištěné potřeby v síti 

 



Bezpečné a finančně dostupné bydlení pro rodiny s dětmi v bytové nouzi  

 chybí bydlení s utajenou adresou, azylové bydlení pro otce s dětmi, 

azylové bydlení rodičů s dítětem nad 15 let, dostupné sociální bydlení 

 

Podpora dětí a jejich rodin žijících na ubytovnách  

 vhodné trávení volného času, doučování, pozitivní vzory, nácvik 

rodičovských kompetencí  

 

Komplexní práce s celou rodinou  

 zaměření práce jak na dítě, tak na rodiče, soulad odborníků 

 

Posílení kompetencí rodičů 

 intenzivní, praktický nácvik základních dovedností při výchově a péči      

o dítě v přirozeném prostředí rodiny 

Zjištěné potřeby v síti 



Úvodní meziresortní setkání: „Efektivní využívání sítě služeb psychiatrické, 

psychologické a psychoterapeutické péče pro děti v Ostravě“  

 otevření meziresortní diskuze o možnostech efektivního využívání této 

sítě služeb, zapojení zástupců z oblastí práce s dětmi, např. dětský 

psychiatr, dětský psycholog, pediatr, OSPOD, pracovníci ze školství, 

školských zařízení a nestátních neziskových organizací 

 

Setkání vedení týmu Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě 

s týmem psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Ostrava 

 vyjasnění kompetencí, nastavení postupů a spolupráce obou týmů, 

nedublování práce odborníků okolo dítěte 

 

 

Na co se zaměřujeme? 

 

 



„Mezioborové setkání k navázání spolupráce a vyjasnění kompetencí 

v oblasti poskytování péče dětem a jejich rodinám na Ostravsku“  

 setkání zástupců OSPOD se zástupci resortu zdravotnictví  

 navázání osobní spolupráce a vyjasnění kompetencí 

 

Mezioborový seminář „Vzájemná spolupráce školy, dětské psychiatrie, 

pediatrie a OSPOD“ 

 zapojení škol do meziresortní spolupráce okolo dítěte, předání informací 

a vyjasňování kompetencí mezi uvedenými obory 

 

Setkání výchovných poradců ostravských škol se zástupcem dětské 

psychiatrie v Pedagogicko-psychologické poradně Ostrava 

 otevření tématu medikace u dětí, dítě s ADHD a vyjasnění kompetencí 

 

 

Na co se zaměřujeme? 

 



Fotografie ze setkání 



Usilovat o pravidelná mezioborová setkávání  

 zapojení odborníků z různých profesí, oborů 

 společné hledání řešení aktuálních témat v síti 

 pravidelný interval setkávání 

 

Efektivněji využívat síť psychiatrické, psychologické péče pro děti 

 sladění postupů a přístupů odborníků k dítěti v této problematice  

 více investovat do informování odborníků a rodičů dětí o možnostech 

efektivního využívání sítě služeb dle potřeb dětí a v jejich nejlepším 

zájmu 

 

Podporovat vznik služby krizové pomoci pro rodiny s dětmi  

 uskutečnit opatření z 5. KPSS ve městě Ostrava na období 2019 - 2022: 

„Rozvoj sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích 

v ambulantní i terénní formě“   

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny v ORP Ostrava 

 



Podporovat vznik, udržení pozic a využití potenciálu plně obsazených   

školních poradenských pracovišť ve školách 

 školní psycholog, sociální a speciální pedagog, školní asistenti 

 možnost intenzivní práce s dítětem na půdě školy 

 

Seznamovat aktéry sítě a rodiče dětí více s rolí střediska výchovné péče     

a možnostmi včasné prevence rizikového chování 

 více informací v síti o možnostech zařízení a jeho roli 

 SVP opět jako preventivní zařízení 

 

Případové konference jako zákonný komunikační kanál mezi aktéry sítě  

 využívat případové konference ve větší míře a včas  

 společný komunikační kanál mezi aktéry umožňující zákonnou spolupráci 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny v ORP Ostrava 



Jednejme               

v nejlepším  

zájmu dítěte.  

 

Nastavme 

spolupráci  

v síti tak,  

aby vedla  

k naplnění  

potřeb dětí.  

 

Motto 
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Třinec 

 

Mgr. Alena Kostková 

 

 



Síťování probíhá od:  1. 1. 2018 

 

Uskutečněno: 60 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

                        ze všech zainteresovaných resortů 

 

 

 

 

 

 

ORP Třinec  



- Nastavení žádoucí a účelné spolupráce mezi aktéry v síti 

 

- Posílení dostupnosti psychiatrické a psychologické péče pro děti 

 

- Rozšíření dostupné sítě služeb pro děti s výchovnými problémy 

 

- Podpora rodin s nedostatečnými rodičovskými kompetencemi  

 

- Podpora dětí a jejich rodin v období partnerské a manželské krize 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Nastavení spolupráce mezi jednotlivými aktéry sítě služeb pro ohrožené děti a jejich 

rodiny v ORP Třinec: 

- podpora spolupráce škol s OSPOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



- podpora spolupráce OSPOD a pediatrů 

 

- podpora spolupráce aktérů v síti, kteří pracují s dětmi s potřebami v oblasti 

psychického zdraví  

 

- podpora spolupráce aktérů v síti, kteří pracují s dětmi a rodinami, jejichž životy 

ovlivňuje závislost. 

 

 

Příklad dobré praxe 
 

- PET tým – psycholog (P), etoped (E), terapeut (T), sociální pracovník a další 

přizvaní odborníci dle potřeby 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



 

 

- Meziresortní setkávání 

 

- Efektivní využívání současných dostupných služeb pro děti s  potřebami v 

oblasti psychického zdraví 

 

- Zřízení pobočky SVP (ambulantní, terénní) 

 

- Posílení kapacit bezplatných služeb pro podporu rodičovských kompetencí 

v ohrožených rodinách 

 

- Zavedení peer programů pro dětí s potřebami v oblasti chování  

 

- Rozšíření programů  pro rodiny s dětmi, jejichž život ovlivňuje závislost 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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Výstupy z analýzy místní sítě služeb 

– ORP Frenštát pod Radhoštěm 

PhDr. Radka Mohylová 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

 

Předchozí lokální síťaři: Mgr. Jana Wasilová (červenec 2016 – květen 

2018) 

 

Uskutečněno: 123 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

                        ze všech zainteresovaných rezortů 

 

 

 

ORP Frenštát pod Radhoštěm 



 Komunikace o postupech řešení vážnějších výchovných problémů 

a rizikového chování dětí školního věku. 

 

 Diskuse o protidrogové prevenci na Frenštátsku a dostupnosti služeb pro 

rodiny potýkající se s drogovou závislostí. 

 

 Nevyhovující dostupnost psychologické a psychiatrické péče pro děti. 

 

 Nedostatek informací o poskytovaných službách jednotlivých aktérů v 

rámci sítě. 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 Kulaté stoly „Možnosti práce s dětmi s rizikovým chováním v lokální síti 

služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“ 

 

 Diskuzní setkání „Posílení spolupráce lokálních aktérů ve prospěch dětí 

předškolního věku“ 

 

 Setkání „Adiktologické služby organizace Renarkon aneb průvodce léčbou 

klienta se zaměřením na ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Frenštát pod 

Radhoštěm“ 

 

   Příklad dobré praxe: 
• Setkávání svépomocné skupiny Anonymních alkoholiků ve Frenštátě pod 

Radhoštěm. 

• Aktivní zapojení pracovníků OSPOD do řídícího výboru Cochemské praxe při 

Okresním soudu Nový Jičín. 

Na co se zaměřuji? 

 



Kulatý stůl „Možnosti práce s dětmi s rizikovým chováním v lokální 

síti služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“, 30. 11. 2017 
 



„Úvodní setkání k tématu lokální spolupráce v oblastech prevence 

rizikového chování u dětí školního věku a práce s dětmi ohroženými z 

hlediska sociálně-právní ochrany dětí“, 7. 6. 2017 



       

 Podpořit vznik vrstevnických (peer) programů či jiné formy dobrovolnické 

podpory ohrožených dětí. 

 

 Podpořit komunitní aktivity zaměřené na posilování sousedských vztahů a 

vzájemné podpory i aktivity v oblasti rozvoje rodičovských kompetencí. 

 

 Zajistit pozice školního psychologa či sociálního pedagoga na každé 

základní a střední škole v ORP.  

 

 Pokračovat v hledání dalších aktérů sítě, kteří by se ujali poskytování 

terénních etopedických služeb. 

 

 Podpora meziresortní spolupráce aktérů a jejich pravidelná setkávání, 

informování. 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Frýdlant nad 

Ostravicí 

 

Mgr. Libor Menšík 

Mgr. Hana Žurovcová 

 



Síťování probíhá od: 1. 10. 2016 

Aktuálně v lokalitě síťuje: Bc. Monika Matulová, DiS. 

 

Předchozí lokální síťaři:  

Mgr. Petra Dvořáková (Nogolová) – říjen 2016 až březen 2017 

Mgr. Libor Menšík – červen 2017 až říjen 2018 

 

Uskutečněno: 78 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

                        ze všech zainteresovaných rezortů 

 

 

 

ORP Frýdlant nad Ostravicí 



- obtížná dostupnost psychologické a psychiatrické péče 

 

- kvalitní vzájemná spolupráce a komunikace jednotlivých aktérů v 

rámci různých rezortů  

 

- nabídka aktivit a služeb pro rizikově vnímanou mládež 

 

- výraznější zastoupení a odborná erudice služeb podporujících 

pozitivní změny v rodinném prostředí 

  

- potřebnost programu pro stále častěji se vyskytující problematiku 

závislostí v rodinách  

 

- prohloubení informovanosti o problematice SPOD mezi 

pedagogickými pracovníky škol, pediatry 

 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 



 Spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti v ORP 

Frýdlant nad Ostravicí. 

 

 Děti ohrožené rizikovým trávením volného času v ORP 

Frýdlant nad Ostravicí. 
 

Příklady dobré praxe: 

• Realizace setkání pracovníků OSPOD a škol „Možnosti efektivní 

spolupráce orgánu sociálně právní ochrany dětí a škol v tématice 

podpory ohrožených dětí a jejich rodin v ORP Frýdlant nad 

Ostravicí“.  

• Křesťanská akademie mladých – Exit tour, sbor Fusion, aktivity 

pro mládež. 

 

Na co se zaměřuji? 

 



Foto z akce „Možnosti efektivní spolupráce orgánu sociálně právní ochrany dětí a 

škol v tématice podpory ohrožených dětí a jejich rodin v ORP Frýdlant nad Ostravicí“, 

28. 5. 2018 

  

 



 Nastavení a vyladění spolupráce mezi OSPOD a dalšími 

aktéry. 

 Rozvoj programů nízkoprahového charakteru pro děti 

ohrožené rizikovými projevy chování. 

 Posílení kapacit služeb pro rodiny v konfliktu, či v rozpadu.  

 Posílení schopnosti škol a pediatrů zachytit obtíže dítěte co 

nejdříve a odkázat ho na služby mimo OSPOD.  

 Zajištění pozice školního psychologa či sociálního pedagoga 

na každé základní a střední škole v ORP. 

 Zahájení diskuse k efektivnímu využívání psychiatrické a 

psychologické péče o ohrožené děti. 

 Komunitní programy a sousedské akce zaměřené na vztahy, 

bezpečnost, chování, materiální zabezpečení. 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Nový Jičín 

 

Mgr. Libor Menšík 

Mgr. Hana Žurovcová 

 



Síťování probíhá od: července 2016 

Aktuálně v lokalitě síťuje: PhDr. Radka Mohylová 

 

Předchozí lokální síťaři:  

Mgr. Hana Schwarz – červenec 2016 až prosinec 2016 

Mgr. Libor Menšík – červen 2017 až říjen 2018 

   

Uskutečněno: 82 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

                       ze všech zainteresovaných rezortů 

 

 

 

ORP Nový Jičín 



 Komplexní podpora dětí s potřebami v oblasti chování. 

 

 Posílení dostupnosti psychologické a psychiatrické péče a 

diagnostiky. 

 

 Kvalitní vzájemná spolupráce a komunikace jednotlivých 

aktérů v rámci různých rezortů. 

 

 Potřebnost programu ke stále častěji se vyskytujícím 

případům závislostí v rodinách. 

 

 Prohloubení informovanosti o problematice SPOD mezi 

pedagogickými pracovníky jednotlivých škol v rámci celého 

území ORP. 
 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 



 Mezirezortní spolupráce a komunikace v síti pro ohrožené děti 

a jejich rodiny v ORP Nový Jičín. 

 Síť služeb v ORP Nový Jičín pro děti ve věku 12 let a výše, 

ohrožené rizikovým chováním. 

 

Příklady dobré praxe: 

• Meziresortní setkání aktérů k tématu dětí s rizikovým 

chováním, které se pohybují v nákupním centru Tabačka a v 

jeho okolí – setkání bude organizovat vedoucí OSPOD ve 

spolupráci s lokální síťařkou. 

• Organizace letního terapeutického pobytu pro děti vedené v 

evidenci OSPOD, zajišťovaná zkušeným externím dodavatelem.  

Na co se zaměřuji? 
 



 Posílení sítě služeb a aktivit pro dospívající mládež. 

 

 Zavedení peer programů pro ohrožené děti.  

 

 Zviditelnění sítě aktérů, kteří mohou pomáhat řešit výchovné 

problémy dětí. 

 

 Posílení možností řešení závislostí u rodičů nezletilých dětí. 

 

 Dostupnost služeb krizové péče, psychologických a 

psychiatrických služeb pro děti.  

 

 Personální posílení školních poradenských pracovišť o další 

odborné pozice.  

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a 

jejich rodiny  
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Výstupy z krajského síťování 

služeb pro děti a jejich rodiny 

 

Mgr. Jiří Dvořák 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 6. 2016 

 

Uskutečněno: 150 osobních setkání s OSPOD a dalšími aktéry sítě 

Moravskoslezský kraj 
 



 

- zpřehlednění sítě aktérů – znát se, komunikovat, vědět, jak 

spolupracovat 

 

- zpřehlednění služeb a spolupráce v oblasti duševního zdraví dětí 

 

- práce s dětmi s rizikovými projevy chování 

 

- podpora spolupráce se školskými pracovníky, individuální práce s 

dětmi na školách, spolupráce školy s rodinou 

 

- práce s rodinou v terénu – podpora rodičovství, rodičovské 

kompetence prakticky a zároveň podpora vztahů a komunikace v rodině 

 

- potřeba jednoho člověka pro práci s dítětem / rodinou – někoho, kdo 

zná příběh rodiny, má její důvěru a je v roli poradce, koordinátora – 

zaznívalo v různých kontextech napříč aktéry a rezorty 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 



- Děti a mládež s rizikovými projevy chování – navazována spolupráce s 

pedopsychiatry a klinickými psychology 

- Efektivní a adekvátní využívání jejich služeb 

 Akce v ORP Frýdek-Místek , Karviná, Ostrava, Orlová, Rýmařov, Třinec 

- Propojování služeb v oblasti péče o děti s potřebami v oblasti 

duševního zdraví 

 Setkávání v Ostravě, práce na společném výstupu – rozcestníku a 

kompetenčním diagramu služeb 

 

 

 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 
 



Příklady dobré praxe 
 

  

• diskusní fóra 

 

• multidisciplinární týmy 

 

• rozšířená školní poradenská pracoviště (soc. pedagog, psycholog) 

 

• spolupráce s koordinátory komunitního plánování 

 

• preventivní programy pro indikované vrstevnické skupiny 

 

• spádoví kurátoři do škol 

 



- Setkávání a nastavování spolupráce je potřeba průběžně. Je 

třeba věnovat čas komunikaci. 

 

 

- Aktéry napříč rezorty pojí snaha pracovat v nejlepším zájmu 

dítěte – zájem dítěte ale často vnímají různě. Je potřeba se 

konstruktivně hádat. 

 

 

- Pro spolupráci aktérů je důležitá důvěra, pokud ta je narušena, 

náprava je složitá. V cestě často stojí prosté nedorozumění, 

nepochopení nebo rivalita. 

 

 

Shrnutí z pohledu krajského síťaře 
 



 

- Nepředpokládat nezájem nebo nedostatek času druhé strany. 

 

- Je důležité vnímat dítě v jeho přirozeném prostředí – to jak se 

dítě chová je odrazem jeho okolí, potažmo naší společnosti. 

 

- Služby poskytovat v přirozeném prostředí a podporovat a rozvíjet 

to, co je funkční. 

 

- Do spolupráce je potřeba zapojovat rodinu (širší rodinu, okolí) – 

podporovat a posilovat její přirozené funkce. 

 

Shrnutí z pohledu krajského síťaře 
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