
Výstupy z lokálního a krajského 

síťování služeb pro děti a rodiny 

v Královéhradeckém kraji 

Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. 

krajská síťařka, krajská koordinátorka síťování 

8. 11. 2018, Hradec Králové 

 

Systémový projekt MPSV 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí 

 



Seznámení se s 
lokalitou, existujícími 
platformami a 
dokumenty. 

 

Zmapování 
potřeb OSPOD 
a aktérů místní 
sítě služeb pro 
ohrožené děti               
a jejich rodiny. 

 

Analýza potřeb 
a dalších 
zjištění,                          
stanovení 
témat, kterými 
se síťař bude 
zabývat. 

 

 

STRATEGIE 
SÍŤOVÁNÍ  
 

Stanovení cílů, kroků,                          
naplánování 
harmonogramu.   

Následná realizace, 
průběžné 
vyhodnocování a 
mapování. 

PRŮBĚH PROCESU SÍŤOVÁNÍ 



Přehled zapojených obcí s rozšířenou působností 

 
- ORP Dvůr Králové nad Labem 

- ORP Jaroměř 

- ORP Dobruška  

- ORP Nové Město nad Metují 

- ORP Hradec Králové 

- ORP Rychnov nad Kněžnou  

- ORP Trutnov 

- ORP Broumov 

- ORP Náchod 

- ORP Jičín 

- ORP Nový Bydžov (nástup nové síťařky od 12/2018) 

- ORP Kostelec nad Orlicí 
 

Červeně označené ORP – stále zde probíhají aktivity síťování a vznikla zde Analýza místní sítě služeb… 

Modře označené ORP – v minulosti zde probíhaly aktivity mapování a síťování, aktuálně se zde nesíťuje. Vznikla zde Analýza 

místní sítě služeb… 

Zeleně označené ORP – v minulosti zde probíhaly aktivity mapování, případně mapování a síťování, aktuálně se zde nesíťuje. 

Nevznikla zde Analýza místní sítě služeb… 

 

 

 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb 

ORP Rychnov nad Kněžnou 

 

Mia Magenheimová, DiS. 

lokální síťařka 

 

 



47 937 ha, 33 905 obyvatel v ORP 

z toho 11 088 v Rychnově nad Kněžnou 

 

32 obcí, 4 města 

z části pohraničí, horská oblast 

 

 

• průmyslová zóna Kvasiny 12 100 zaměstnanců  

     (z toho 4 200 ze zahraničí) 

 

• prudký nárůst zaměstnanců za poslední tři roky 

 

 

 

 

 

 

ORP Rychnov nad Kněžnou 



Hlavní mapování potřeb aktérů sítě služeb probíhalo od 15. 4. 2017  

do března 2018.  

 

Aktivity síťování probíhaly od listopadu 2017 do srpna 2018. 

 

 

 

 

ORP Rychnov nad Kněžnou 



 

- širší povědomí pro školy a veřejnost o podpůrných organizacích 

pro ohrožené děti a rodiny 

- aktivní komunikace aktérů ohledně kompetencí a možností  

 

- zvýšit bezpečí dětí 

- rozvíjet a ctít princip rodiny, zejména tam, kde jsou rodiče 

zaměstnaní v průmyslové zóně 

- podpořit sociálně slabé rodiny a samoživitelky 

- dostatek volnočasových klubů pro sociálně slabé děti 

 

- obnova tradičních sociálních vazeb v rodinných i obecních komunitách, 

podpora komunitního života 

- bydlení, na které dosáhnou sociálně slabší rodiny s dětmi 

 

      

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Podpora stability rodin  

v měnících se podmínkách 

života v ORP Rychnov nad 

Kněžnou 
 

Na co se zaměřuji? 

 



Setkání, které bylo součástí mapování 

 

kulatý stůl  

Sociální dopady průmyslové zóny Kvasiny na děti a jejich rodiny  

30. 11. 2017 

 

Účastníci:  

vedoucí a zástupci OSV při MÚ v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce        

a Kostelci nad Orlicí, zástupci sociálních služeb a zástupci deseti škol      

a školských zařízení v Rychnově nad Kněžnou a okolí průmyslové zóny  

 

Cíl:  

vydefinování problémových a skrytých oblastí a potřeb ve vztahu 

k fungování rodin s dětmi na Rychnovsku 

 

 

 



 

 



 

 
 

V novele zákona č. 359/1999 Sb., § 5, v důvodové zprávě 

v Úmluvě o právech dítěte 

v Listině základních práv a svobod 

 

 

děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči  

 

vazba mezi rodičem a dítětem  

je jedním z prvořadých předpokladů zdárného vývoje dítěte 

 

pro rodiče a dítě je možnost být spolu  

základním prvkem rodinného života  

 



 

 



O čem se mluvilo:  

 

 

- negativní dopady na rodiny vlivem přetížení rodičů prací 

 

- destrukce/nestabilita rodin z toho vyplývající 

 

- potřeba podporovat  sociálně slabé rodiny a samoživitelky zaměstnané 

v průmyslové zóně 

  

- bezpečí dětí v lokalitě 

 

- bydlení dostupné pro sociálně slabší rodiny s dětmi 

 

 

 

 

 



diskuse sociálních služeb 

Podpořme rodiny a jejich děti na Rychnovsku 

24. 5. 2018  

 

Účastníci: zástupci sociálních služeb zaměřených mj. na podporu 

ohrožených rodin či dětí (OD5K10, RC Rybka, Občanská poradna, AUFORI, 

Salinger středisko Triangl, Péče o duševní zdraví) a vedoucí OSPOD RK 

 

Cíl: iniciovat diskusi sociálních služeb, jak podpořit rodiny v měnících se 

podmínkách života na Rychnovsku 

 

O čem se mluvilo:  

 

- konkrétní možnosti rozšíření služeb na Rychnovsku 

- potřeba zaměřit pozornost na preventivní aktivity 

- posílit podporu rodinám a komunitám 

- usilovat o ochranu hlubších hodnot rodin a jejich fungování 

 

 

 

 



 

- pokračovat ve věci vyjasňování kompetencí jednotlivých aktérů 

- lepší informovanost o možnostech či nabídce sítě 

 

• dostatek služeb/programů, odborníků, nástrojů, které by pružně 

reagovaly a předcházely dopadům měnících se podmínek života        

na Rychnovsku 

 

• podporovat vznik a rozvoj neformálních skupin, které případné 

ohrožené dítě a jeho potřeby včas zachytí 

• podporovat spolky s programem pro oblast potřeby Vztahů a Bezpečí 

 

• podpora ohroženého dítěte v rámci komunity 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

 

 

 

Otevřeně hovořit o tématu RODINA - a mít na ní čas 

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mia Magenheimová, DiS. 

    mia.magenheimova@mpsv.cz  

mailto:mia.magenheimova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb 

ORP Dobruška 

 

Markéta Pavlová 

Mia Magenheimová, DiS. 

lokální síťařky 

 

 



ORP Dobruška 

 27 910 ha, cca 20 000 obyvatel  

26 obcí, 2 města 

 

• příhraniční horská oblast 

• vyloučená lokalita České Meziříčí 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

 

 

Předchozí a současné lokální síťařky:  Markéta Pavlová 

     Mgr. Michaela Pišlová 

               Mia Magenheimová, DiS. 

 

 

 

ORP Dobruška 



 

• nastavení spolupráce mezi aktéry v síti 

 

• propojení místních aktérů a návazných služeb pro ohrožené rodiny     

s dětmi 

 

• nastavení spolupráce mezi OSPOD a základními školami 

 

• rozšíření sítě služeb a programů pro ohrožené rodiny s dětmi 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Spolupráce škol, OSPOD, sociálních služeb a psychologů ve věci 

podpory ohrožených dětí 

 

• 3 setkání – listopad 2018  

 

Cíl:   

1. nastavení spolupráce aktérů, aby se dětem dostalo účinné pomoci; 

2. rozšíření možností škol a školských zařízení při spolupráci                 

se sociálními službami, které se věnují ohroženým dětem a jejich 

rodinám 

 

Forma:  interaktivní, podpora brožurou 

 

Na co se zaměřujeme? 

 



Brožura: 

 

Spolupráce škol s ostatními aktéry v síti pro ohrožené děti a jejich 

rodiny v ORP Dobruška 

 

• stručný návod pro pedagogy, kdy se mohou obrátit na OSPOD, a kdy na   

ostatních aktéry 

 

• odkazy na organizace a jednotlivce 

 

• rozděleno dle témat potenciálního ohrožení dítěte 

 



• posílení důvěru aktérů v síti k sobě navzájem 

• zvýšení povědomí o kompetencí aktérů v síti  

• rozvoj mezirezortní spolupráce  

• podpora vztahu nejčastěji spolupracujících aktérů 

• posílení významu škol – školních metodiků prevence, školských 

poradenských center, odborníků na školách      

• rozšíření sítě služeb v ORP Dobruška Podpora terénní práce 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

    Markéta Pavlová 

    marketa.pavlova@mpsv.cz  

    Mia Magenheimová, DiS. 

    mia.magenheimova@mpsv.cz  

 

mailto:marketa.pavlova@mpsv.cz
mailto:mia.magenheimova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb 

ORP Nové Město nad Metují 

 

Markéta Pavlová 

lokální síťařka 

 

 



ORP Nové Město nad Metují 

se rozkládá na ploše 98,10 km2  

cca 10 000 obyvatel  

16 obcí, 1 město 

 

 

• nízká kriminalita 

• velký počet základních a středních škol 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

 

 

Lokální síťařka: Markéta Pavlová 

 

 

 

ORP Nové Město nad Metují 



OSPOD a návazné sociální služby definovali tyto potřeby 

 

• podpora rodičovských kompetencí, a to v situaci zanedbání výchovy 

péče  

• podpora rodiny v rozvodu (rozpadu)  

 

• prezentace výkonu OSPOD a oddělení sociální prevence 

 

• rozšíření spolupráce mezi OSPOD a ZŠ 

 

• výměna informací o kompetencích aktérů v síti 
 

  

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



V rámci mapování potřeb na ZŠ zaznívaly tyto potřeby 

 

• podpora škol ve využívání dalších služeb (aktérů) při práce 

s ohroženým dítětem 

 

• zaktivizování menších obecních škol v preventivních opatřeních při 

ohrožení dítěte 

 

• informace o možnostech, kompetencích školy 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 



V rámci mapování potřeb výše oslovených aktérů se jeví tři priority:  

 

• rozvoj služeb, programů, které se zaměřují na podporu rodičovských 

kompetencí  

 

• propojit aktéry a aktivity v síti 

 

• podpora škol v navázání spolupráce s návaznými službami v tématu 

ohroženého dítě 

 



1. téma: Potřeby ohroženého dítěte a jeho rodiny v rámci spolupracující 

sítě aktérů  

 

2. téma: Podpora ohroženého dítě a jeho rodiny v prostředí MŠ, ZŠ, SŠ 

 

3. téma: Povědomí o potřebách a podpoře ohroženého dítě v rodině 

mezi veřejností  

 

 

Příklad dobré praxe:  

tým pro mládež vedený manažerkou prevence na obci 

 

Na co se zaměřuji? 

 



 

Exkurz do minulosti, důležité body, které přispěly k fungování týmu 

od roku 2003? 

 

• pozice manažera prevence 

• přístup obce 

• zpracovaná Strategie 

 

 

 

Dlouhodobá podpora spolupráce (Tým pro mládež) 

-  vedoucí OSP MěÚ Nové Město nad Metují 



Popis současného stavu, cíl, forma týmu  

 

• mezirezortní složení (policie, škola, obec, OSPOD, sociální služba) 

• hlavním cílem je podpora školních metodiků prevence při práci 

s dítětem v problémové situaci a ohrožení 

• sběr témat z praxe OSPOD, témata, které přinášejí členové 

 

Dlouhodobá podpora spolupráce (Tým pro mládež) 

- vedoucí OSP MěÚ Nové Město nad Metují 



Nástroje, které pomáhají k rozvoji aktivní mezirezortní spolupráce: 

 

• role, osobnost organizátora (manažer prevence) 

• dlouhodobá soustavná práce s týmem  

• neformální prostředí – zázemí, jazyk, důvěrná atmosféra 

• probudit zájem – reagovat na aktuální potřeby  

 

Dlouhodobá podpora spolupráce (Tým pro mládež) 

- vedoucí OSP MěÚ Nové Město nad Metují 



• udržení stávajícího stavu a rozvoj další mezirezortní spolupráce 

 

• podpora školních metodiků prevence, výchovných poradců a školních 

poradenských středisek  

 

• odborník na základní škole 

 

• komunitní plánování 

 

• doplňovat síť o nízkoprahové preventivní služby pro děti a rodiče 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Markéta Pavlová 

    marketa.pavlova@mpsv.cz  

mailto:marketa.pavlova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb  

ORP Jaroměř 

 

Mgr. Jana Macková 

lokální síťařka 

 

 



jedno z nejmenších ORP v rámci kraje 

 

15 obcí, statut města – Jaroměř 

 

20 000 obyvatel (60% žije ve městě) 

 

 

 

• sociálně vyloučená lokalita Josefov 

• projekty „Na správnou cestu II“, MAP II 

• primární poskytovatel  pro rodiny s dětmi Milíčův dům  

   (Diakonie českobratrské církve evangelické) 

 

 

 

ORP Jaroměř 



Síťování probíhá od: 1. 6. 2016 
 

 

Předchozí lokální síťaři:  

 

              Markéta Pavlová     (6/2016 – 6/2017) 

 

              Martin Snížek, DiS. (7/2017 – 8/2018) 

 

 

 

                           V rámci síťování proběhlo 128 osobních setkání. 

ORP Jaroměř 



 

 

 

       „O JABLÍČKU“ 

 



 

 

 

SÍŤOVÁNÍ 

 



Zná: 

• lokalitu 

• aktéry sítě 

• potřeby 

• strategické dokumenty 

 

Má: 

• čas 

• meziresortní přesah 

• nestranný pohled 

• primární zájem 

 

LOKÁLNÍ SÍŤAŘ 

 

 

 



 

- rozšířit síť služeb a programy pro ohrožené děti a rodiny  

 

- vytvořit další podpůrné nástroje pomoci pro řešení případů dětí 

s různými potížemi 

 

- podpořit meziresortní spolupráci základních škol, OSPOD         

a terénních  pracovníků, pediatrů, policie a poskytovatelů 

sociální služeb v tématu záškoláctví 

 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- ohrožené děti a jejich rodiny mají k dispozici síť 

služeb, která spolupracuje v souladu s jejich 

potřebami a je pro ně přehledná 

 

- dítě v problémové situaci ve škole získá adekvátní 

včasnou podporu dle jeho potřeb 
 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



Mgr. Darina Bártová, manažerka pro MAP a animaci ORP Jaroměř 

 

• PRACOVNÍ SKUPINA „OHROŽENÉ DÍTĚ“ 

• MINI-TÝM PRO TVORBU ADRESÁŘE 

• PODPORA PREVENCE KYBERKRIMINALITY 

• PRACOVNÍ SETKÁNÍ AKTÉRŮ K LOKALITĚ JOSEFOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINOU  

MEZI ÚPOU A METUJÍ 



- zajistit ve vyloučené lokalitě komplexní nabídku služeb  

 

- vytvořit zázemí ve vyloučené lokalitě pro práci s dětmi a mládeží            

a podporovat činnost poskytovatelů 

 

- posílit vzájemnou znalost pracovníků působících v oblasti služeb a při 

městském úřadu, kteří pracují terénní formou 

 

- hledat pracovníky pro zajištění odborných služeb v území 

  

- podporovat rozvoj sociálního bydlení 

 

- nabízet prostor a možnosti pro řešení potřeb škol 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. Jana Macková 

    jana.mackova3@mpsv.cz  

mailto:jana.mackova3@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb  

ORP Dvůr Králové nad Labem 

 

Martin Snížek, DiS. 

lokální síťař 

 



25 782 ha, 27 120 obyvatel v území 

  

28 obcí, 1 statut města – Dvůr Králové nad Labem 

60% obyvatel žije ve městě 

 

- převládají organizace zaměřující se na seniory a osoby, které 

potřebují zajistit pomoc při péči o vlastní osobu 

 

- primárním poskytovatelem služeb pro rodiny s dětmi je Farní charita 

Dvůr Králové nad Labem 

 

- město má navázanou funkční spolupráci se společností Místní 

akční skupina Královédvorsko (při projektu MAP II) a EDUin 

 

 

 

ORP Dvůr Králové nad Labem 



 

- získat informace o službách, které pracují s rodinami a dětmi, a to 

včetně služeb doprovodných a návazných prostřednictvím společných 

setkání 

 

- posílit vlastní orientaci v problematice vážně ohroženého dítěte    a 

dítěte potenciálně ohroženého 

 

- vytvořit další podpůrné nástroje pomoci pro řešení případů dětí 

s různými potížemi 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- lokální síťař v území působí od 1. 5. 2017 

 

- dokončena fáze mapování, identifikováno 30 potřeb napříč resorty 

 

- zahájena činnost v naplňování strategií síťování 

 

- 94 osobních setkání (individuální i skupinová) 

 

- posílena spolupráce mezi aktéry sítě např. prostřednictvím vznikajících 

mezioborových skupin a výstupy z jejich činnosti 

 
- Jan Machek - předseda, statutární zástupce MAS Královédvorsko, z.s. (spolupráci při 

organizaci setkání základních škol v ORP Dvůr Králové nad Labem s poskytovateli 

služeb a dalšími aktéry sítě) 

- Mgr. Dagmar Motalová - vedoucí sociálního oddělení (spolupráce při vytváření 

materiálu pro pedagogy, kteří hledají cestu k řešení případů dětí s různorodými 

potížemi) 

 

Na co se zaměřuji? 

 







- hledat pracovníky pro zajištění služeb v území (specializované, 

zdravotnické a odborné, další místně/kapacitou obtížně dostupné) 

- podporovat přilehlé obce v posílení vlastních kapacit, orientaci              

a dostupnosti/využívání sociálních služeb pro rodiny s dětmi (včetně 

finanční podpory službám) 

- posílit terénní formu práce v některých oblastech ORP pro případy 

problematické trávení volného času dětí a mládeže a s tím spojené 

rizikového chování  

- reagovat na aktuální potřeby v síti a trendy 

- podporovat rozvoj sociálního bydlení a rodiny s dětmi jako takové 

 

Doporučení navazující na potřeby aktérů čítá dalších více jak 20 

témat, na které je vhodné se v rámci další činnosti v území zaměřit  

(dočtete se v připravené analýze). 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Martin Snížek, DiS. 

    martin.snizek@mpsv.cz  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb 

ORP Hradec Králové 

 

Mgr. Agáta Havlíková 

lokální síťařka 

 



67 742 ha, 146 131 obyvatel  

81 obcí, 5 měst 

¾ obyvatel žije ve městech, 64% v Hradci Králové 

 

 

Specifikace lokality: 

• stárnoucí populace 

• nízká nezaměstnanost 

• nižší index kriminality 

 

 

ORP Hradec Králové 



Síťování probíhá od 1. 7. 2016 

 

Na Chlumecku dále působil: Mgr. Jan Kubinec (do 31. 12. 2017) 

 

 

Síť služeb pro děti a rodiny: 

• hustá – velký počet aktérů 

• nejvíce aktérů působí v Hradci Králové 

 

Mapování potřeb aktérů sítě: 

• hlavní část  v období od 7/ 2016 do 3/ 2017 

• mapování probíhá stále 

 

Dosud proběhlo přes 450 setkání s aktéry sítě. 

 

 

 

 

 

 

Průběh mapování potřeb a síťování 



• kvalitnější spolupráce s ostatními aktéry v síti 

• zlepšení informovanosti o dalších aktérech v síti a jejich aktuální 

nabídce 

• kvalitnější spolupráce se školami 

• lepší znalost kompetencí a způsobu práce OSPOD u odborné          

i laické veřejnosti 

• dostupnější péče pedopsychiatrů a odborných terapeutických 

služeb 

• dostupné bydlení 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Hlavní témata síťování 

 

Školy v síti aktérů  

pro ohrožené děti  

a jejich rodiny.  

Efektivní spolupráce 

aktérů v síti pro ohrožené 

děti a jejich rodiny.  

Informovanost  

o sociálně-právní  

ochraně dětí.  



Cíl: Ohroženým dětem a jejich rodinám se dostává efektivní pomoci 

od všech aktérů v síti 

 

• mít přehled o celé nabídce sítě 

• znát své místo v síti 

• spolupracovat, „přeshraniční spolupráce“ 

• dobrá zpětná vazba  

Efektivní spolupráce aktérů v síti pro ohrožené děti 

a jejich rodiny 

 

 



Příklady dobré praxe: 

 

• setkání OSPOD, poradenských zařízení a soudců 

• spolupráce v zájmu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

• spolupráce OSPOD a soc. pracovníků obcí II. stupně 

• nastavení následné podpory potřebným klientům po ukončení jejich 

pobytu v Domově pro matky s dětmi 

• kulatý stůl „Dítě a smrt blízké osoby“ 

• a další 

 

 

Efektivní spolupráce aktérů v síti pro ohrožené děti 

a jejich rodiny 

 

 





Co se osvědčilo: 

• aktivní participace 

• klient na prvním místě 

• důvěra ve schopnosti a odbornost druhých 

• otevřená komunikace 

• „široký“ pohled na síť 

• respekt k proměnlivosti sítě 

 

 

Efektivní spolupráce aktérů v síti pro ohrožené děti 

a jejich rodiny 

 

 



Školy v síti aktérů pro ohrožené děti a jejich rodiny 

Cíl: Dítěti v problémové situaci, které se ocitá ve školním prostředí, se 

dostává adekvátní podpory dle jeho potřeb. 

 

 

Informovanost o sociálně-právní ochraně dětí 

Cíl: Ohrožené děti a jejich rodiny mají relevantní informace o činnosti 

OSPOD a důvěřují mu. 

Další témata 

 



• Zajištění optimální sítě pro všechny obyvatele ORP – podpora sítě     

i v okrajových částech ORP, mapování potřeb, zpřehlednění 

dostupnosti služeb, edukace v oblasti SPOD 

• Kontinuální předávání aktuálních informací o síti vně i uvnitř sítě. 

• Udržení a rozvíjení „přeshraniční“ spolupráce 

• Pokračování v edukaci odborné i laické veřejnosti o systému 

sociálně-právní ochrany dětí 

• Pokračování v aktivním zapojování škol do sítě aktérů pro 

ohrožené děti a jejich rodiny 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti  

a jejich rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 

     

    Mgr. Agáta Havlíková 

    agata.havlikova@mpsv.cz 

 

    http://www.facebook.com/sitsluzebhk/  
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Výstupy z krajského síťování 

služeb pro děti a jejich rodiny 

 

Mgr. Lucie Smutková, Ph.D. 

krajská síťařka pro Královéhradecký kraj 

krajská koordinátorka síťování 



4 759 km2 , 550 634 obyvatel  

448 obcí, 48 měst 

obecná míra nezaměstnanosti: 2,3% 

 

- celkem 15 ORP  

- 12 zapojených do projektu (aktuálně 5 aktivně působících lokálních 

síťařů v 6 zapojených ORP, situace se průběžně proměňuje) 

- 3 nezapojené ORP - Hořice, Vrchlabí, Nová Paka 

 

 

 

Královéhradecký kraj 



 velká města, zejména Hradec Králové – dobrá dostupnost služeb 

 

 další lokality – nižší dostupnost zejména některých typů služeb 

 

 další oblasti – specifické podmínky – např. oblast Rychnovska 

 

 

Celkem bylo v rámci aktivit mapování a síťování v 

kraji od počátku projektu do září 2018 realizováno 

cca 1000 osobních setkání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Královéhradecký kraj 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Někteří lokální síťaři byli za své síťovací aktivity také 

oceněni … Cena sociálních služeb 2018 

                   kategorie „Osobnost sociální oblasti“ 

 



 potřeba znát aktéry v síti, otázka ne/vyjasněnosti kompetencí  

- ve vztahu ZŠ, MŠ a OSPOD 

- ve vztahu SAS a OSPOD 

- a napříč celou sítí (téma „skrytých zdrojů“) 

 

 potřeba širšího povědomí škol o možnostech spolupráce v síti 

 

 potřeba lepší dostupnosti pedopsychiatrické péče (dlouhé čekací 

lhůty) 

 

 potřeba intenzivnější podpory rodičovských kompetencí napříč sítí 

služeb v kraji , potřeba  rozvoje služeb a programů zaměřených na 

podporu rodičovských kompetencí (rodiny s dětmi a rodiny, kde je 

dítě aktuálně mimo rodinu) 

 

 

 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Možnosti posilování rodičovských kompetencí v síti služeb v kraji: 

 

- práce s výstupy lokálních síťařů 

 

- mapování potenciálu aktérů v tématu posilování rodičovských 

kompetencí (i aktéři mimo SS - např. mateřská a rodinná centra) 

 

- sonda do postojů pracovníků SPOD v kraji k tématu rodičovských 

kompetencí (jak vnímají pojem rodičovské kompetence, jak vidí možnosti 

sítě ve vztahu k tématu posilování rodičovských kompetencí) 

 

- vyhledávání příkladů dobré praxe 

 

- setkání k tématu posilování rodičovských kompetencí individuálně i 

napříč resorty 

 

 

 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny 

 

 
 
- podpora aktérů sítě ve spolupráci napříč rezorty (školy,  OSPOD, 

sociální služby a další aktéři) 

 

- motivace zřizovatelů a ředitelů ZŠ, MŠ k většímu zapojení tématu práce 

s ohroženými dětmi 

 

- podpora nadresortní spolupráce v síti v tématu posilování rodičovských 

kompetencí 

 

- hledání inovativních forem podpory rodičovských kompetencí a nových 

způsobů spolupráce aktérů v rámci tématu posilování rodičovských 

kompetencí 
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