
Výstupy z lokálního síťování 

služeb pro děti a rodiny ve 

Středočeském kraji 

Bc. Simona Zatloukalová, odborná metodička síťování 

6. 11., Praha 

 

Systémový projekt MPSV 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí 

 



Přehled zapojených obcí s rozšířenou působností 

 

- Benešov 

- Vlašim 

- Votice 

- Mnichovo Hradiště 

- Mladá Boleslav 

- Slaný  

- Říčany 

- Kolín 

- Černošice 

- Kralupy nad Vltavou 

 

- krajské síťování 

 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Černošice 

Mgr. Blanka Klimešová 

 

 



Síťování probíhalo od: 1. 9. 2016 do 30. 9. 2017 

 

Aktéry byly pojmenovány zejména potřeby směřující k:  

 

• nastavení spolupráce na bázi mezioborových platforem, které aktérům sítě umožní 

posílit vzájemnou informovanost a společně hledat způsoby jak co nejlépe 

reagovat na potřeby ohrožených dětí v území 

 

• užší spolupráci s využitím multidisciplinárních nástrojů, jako jsou případové 

konference, nastavení komunikace a společného postupu v rámci jednotlivých 

intervencí 

 

• zvýšení dostupnosti a nabídky služeb přímo v území, zejména pak terénní práce s 

rodinou a s neorganizovanou mládeží, poradenských služeb a služeb pedagogicko-

psychologické poradny 
 

 

ORP Černošice 



    

Dostupnost služeb pro dítě a rodinu v problémové situaci 
Děti a rodiny v ORP Černošice jsou vzhledem k charakteru regionu v mnoha případech odkázáni na síť služeb 

Hlavního města Prahy. V ORP Černošice chybí organizace poskytující preventivní, podpůrné a terénní služby pro 

dítě a rodinu. Záchytná síť pro ohrožené rodiny může částečně fungovat i na neformální komunitní bázi, pro 

kterou jsou na území lidské i materiální zdroje, které je potřeba zviditelnit. V době kdy síťařka ukončila svou práci 

v ORP se právě rozbíhal projekt komunitního plánování sociálních služeb, který se od té doby věnuje dostupnosti 

sociálních služeb pro obyvatele ORP. 

 

Komunikace mezi jednotlivými aktéry, zvýšení informovanosti o 

kompetencích a možnostech 
Z mapování sítě v ORP Černošice vyplývá, že OSPOD projevuje zájem o spolupráci s aktéry a snaží se v území 

hledat partnery, s nimiž může dlouhodobě spolupracovat. Sociální pracovnice při obcích, pracovníci školních 

poradenských pracovišť, ale i zástupci organizací pracujících na podpoře rodiny vyjádřili ochotu k užší spolupráci 

s OSPOD i soc. kurátory. Z iniciativy oddělení sociální kurately se zformovala multidisciplinární skupina pro 

prevenci, kurátoři vyjíždějí se semináři do škol, odbor se angažuje při formulaci KPSS.  

 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Benešov 

Bc. Andrea Košanová 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

 

Předchozí lokální síťař: Bc. Jan Počepický (červenec 2016 - prosinec 2017) 

 

Já zde působím od: 1. 6. 2018 

 

 

ORP Benešov 





 

- zřízení rodinné poradny na okresní úrovni  

- zajištění terénní sociální práce – sanace rodiny 

- vznik střediska výchovné péče  

- existence sociálního bydlení  

- posílení pedopsychiatrické péče  

- potřeba podpořit spolupráci a komunikaci aktérů sítě služeb pro 

ohrožené děti 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- Přehled služeb psycho-sociálního poradenství 

- Multidisciplinární tým sanace rodiny 

- Propojování aktérů, organizování tematických setkání 

- Informování o dění v sociální oblasti 

 

Příklady dobré praxe:  

Lokální síťař jako propojovač aktérů sítě 

= společné setkání OSPOD a škol, Dítě v soudním řízení, Sanace je 

spolupráce, Multidisciplinární setkání Ochrana zdraví dětí, žáků a studentů, 

setkání k výkonu kurately… 

 

Lokální síťař jako zdroj informací 

= pravidelné informování, přenos informací MPSV – obec, pracovníci 

Na co se zaměřuji? 

 



- Síťování odborných poradenských služeb pro rodiny s dětmi 

- Rozvoj služby sanace rodiny v okrese Benešov 

- Udržení terénního programu střediska výchovné péče 

- Existence sociálního bydlení 

- Kontinuita prevence rizikového chování u dětí 

- Propojení aktérů v oblasti školství; zavedení školní sociální práce 

- Posílení komunikace v oblasti zdravotnictví 

- Pravidelné informování aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny 

- …zajištění financování místních služeb 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Bc. Andrea Košanová 

    E-mail: andrea.kosanova@mpsv.cz 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Vlašim 

 

Mgr. Petra Rajmanová 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

 

 

 

 

 

ORP Vlašim 



- nedostatečné kapacity dětského psychologa a dětského psychiatra 

- potřeba setkávat se a vyměňovat si zkušenosti, mezioborové setkání 

odborníků, vymezit jasný rámec kompetencí aktérů a nastavit bezpečný 

rámec komunikace mezi aktéry 

- rozšíření kapacit a služeb v rámci sanace rodiny, terénní služby pro 

rodiny 

- zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

- stabilnější a dlouhodobější financování služeb, podpora stávajících 

služeb 

- terapeutické služby pro rodiny s dětmi 

- chybějící školní psycholog 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



V rámci síťování se uskutečnilo: 

Podpora spolupráce škol  

a OSPOD v péči o ohrožené děti  

25. 4. 2017 

 

Střídavá péče v praxi  

19. 10. 2017 



Děti ve škole a za školou 

dne 20. 9. 2018 

Dítě v soudním řízení 

26. 6. 2018 

 

 



- Podpora zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

- Podpora udržení, popř. rozšíření služeb střediska výchovné péče 

- Organizace a zajištění mezirezortních setkání 

 

 

Příklady dobré praxe:  

Propojení aktérů – aktéři se již síťují sami. 

Zapojení aktérů do projektů neziskových organizací. 

Mezirezortní setkání – zdroj kontaktů, možnost vyjasňování kompetencí, 

předávání zkušeností, zdroj nových podnětů. 

 

Úzká spolupráce realizátorů projektů na území ORP – předávání výstupů, 

kontaktů, vzájemná podpora. 

Na co se zaměřuji? 

 



• Vzájemná pravidelná komunikace aktérů sítě služeb pro ohrožené 

rodiny 

• Síťování odborných služeb pro děti a jejich rodiny – zejména 

podpora stávajících aktérů v síti 

• Udržení a případné rozšíření služby sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi v ORP Vlašim   

• Udržení terénního programu střediska výchovné péče na území 

okresu Benešov 

• Propojení aktérů v oblasti školství 

• Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Vlašimi  

• Posílení komunikace v oblasti zdravotnictví 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

    Mgr. Petra Rajmanová 

    E-mail: petra.rajmanova@mpsv.cz 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Votice 

 

Bc. Jan Počepický 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

 

 

 

 

 

ORP Votice 



- existence sociálního (prostupného) bydlení 

 

- posílení terénní sociální práce s ohroženými rodinami 

 

- posílení psychiatrické péče pro děti a mládež 

 

- vznik ambulantní či terénní formy SVP 

 

- rodinná poradna na okresní úrovni - v celém území bývalého okresu 

Benešov chybí pobočka psychologicko-sociálního poradenství 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- Systémové nastavení financování sociálních služeb v ORP Votice 

- Mezirezortní spolupráce sítě služeb pro děti v problémové situaci a jejich 

rodiny 

- Rozvoj spolupráce OSPOD a dalších aktérů v síti služeb s platformami, 

které mají pozitivní dopad na ohrožené děti v ORP Votice 

- Děti a jejich rodiny ohrožené ztrátou bydlení v ORP Votice 

 

 

Příklady dobré praxe: 

- Vznik společného sociálního fondu ORP Votice 

- Vznik systému prostupného bydlení města Votice 

- Realizace mezirezortních setkání OSPOD s aktéry v síti a dalšími 

platformami (projekt MAP) 

- Podpora vzniku koordinátora sociální práce ORP Votice 

 

Na co se zaměřuji? 

 



Rozvoj platforem v síti služeb pro ohrožené děti (využívání moderních 

nástrojů na úrovni komise SPOD – případové konference, rodinné 

konference) 

 

Personální rozvoj Odboru sociálních věcí MěÚ Votice 

 

Optimalizace fungování komise pro prostupné bydlení 

 

Rozvoj sítě služeb v ORP:  

- Středisko výchovné péče 

- posílení kapacity dětského psychiatra 

- školní psycholog pro venkovské školy 

- Centrum psychologicko-sociálního poradenství 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Jméno: Bc. Jan Počepický 

    E-mail: jan.pocepicky@mpsv.cz 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Kolín 

 

Bc. Jiřina Remlerová 

 

 



 

Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

Předchozí lokální síťařka: PhDr. Jana Kocurová (červenec 2016 – prosinec 

2016)   

Já zde působím od: 1. 6. 2018 

 

 

Mapování potřeb: 

- za účelem mapování navštíveno  cca 90 % sociálních služeb, 9 MŠ, 3 

ZŠ, Dům dětí a mládeže, Středisko výchovné péče, Pedagogicko-

psychologická poradna, Centrum sociálního poradenství, Probační a 

mediační služba a Městská policie  

- celkem proběhlo 24 schůzek 

- plánovány schůzky s dalšími ZŠ,  lékaři a zástupci samosprávy 

 

 

ORP Kolín 



 

- vznik služby rané péče  

 

- posílení spolupráce a komunikace v síti služeb (mezioborová setkání) 

 

- větší kapacity PPP (dlouhé čekací lhůty) 

 

- navýšení kapacity pedopsychiatrické a pedopsychologické péče  

 

- dostupná pomoc v situacích souvisejících ze ztrátou bydlení (např. pro 

ženy s dětmi, které jsou oběťmi domácího násilí) 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 

 

 

- Vytvořit aktérům sítě prostor pro komunikaci, sdílení potřeb a 

navázání spolupráce 

 

 

 

 

Na co bych se chtěla zaměřit? 

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Bc. Jiřina Remlerová 

    E-mail: jirina.remlerova@mpsv.cz 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Mladá Boleslav 

 

Mgr. Michaela Lajnerová 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

 

Předchozí lokální síťař: Bc. Pavel Houška (červenec 2016 – říjen 2016) 

 

Já zde působím od: 1. 11. 2016 

 

 

 

ORP Mladá Boleslav 



• podpora rodin s dětmi v situacích souvisejících se ztrátou bydlení 

• větší kapacita a nabídka v oblasti pedopsychiatrické a 

psychologické péče pro děti a rodiny 

• lepší vzájemná informovanost aktérů, mezirezortní spolupráce v síti  

• větší kapacita služeb podporujících rodiny s dětmi  

• resocializační a terapeutické péče pro děti s poruchami chování  

• podpora dětí selhávajících ve škole  

• podpora spolupráce s rodiči ohrožených nebo potenciálně 

ohrožených dětí  

• zvýšení dostupnosti Pedagogicko-psychologické poradny a 

Speciálně pedagogického centra v ORP  

• podpora pedagogů při práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem  

• dostupnost služeb pro specifické cílové skupiny klientů (ADHD, PAS, 

dospívající děti s rozvíjejícím se duševním onemocněním, mladé lidi opouštějící po 

dosažení zletilosti ústavní zařízení) 

• volný čas dětí a mládeže  

 

 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Spolupráce sítě služeb pro děti a jejich rodiny v problémových 

situacích v ORP Mladá Boleslav 

- podpora včasné intervence a prevence ohrožení dítěte ve školách 

- podpora včasné intervence a prevence ohrožení v oblasti zdravotnictví 

- podpora včasné intervence a prevence ohrožení dítěte na úrovni obcí 

 

Komplexní síť služeb pro děti a jejich rodiny v problémových 

situacích v ORP Mladá Boleslav 

- dostupná terapeutická a resocializační péče pro děti s vážnými 

výchovnými problémy a poruchami chování 

- dostupná služba NZDM pro děti do 11 let 

 

Příklad dobré praxe: podpora záměru sociální práce ve školách jako 

preventivní služby pro děti a rodiny ve městě Mladá Boleslav 

Na co se zaměřuji? 

 



- Podpora spolupráce v síti směřující k prevenci ohrožení dítěte 

- Spolupráce s rodiči ve školách, prevence ohrožení dítěte ve 

školách 

- Terapeutická a resocializační pomoc dětem s poruchami chování 

- Zpřístupnění služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do 

11 let 

- Navýšení kapacity sociálních a adiktologických služeb v ORP 

- Dostupné sociální bydlení pro rodiny s dětmi 

- Dostupnější psychologická pomoc a terapie pro děti a rodiny 

- Mezirezortní a mezioborová spolupráce 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Mnichovo Hradiště 

 

Mgr. Michaela Lajnerová 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 9. 2017 

 

 

 

 

ORP Mnichovo Hradiště 



• zvýšení dostupnosti pedagogicko-psychologické poradny  

• větší kapacita a nabídka v oblasti pedopsychiatrické péče a 

psychologické péče pro děti a jejich rodiny 

• dostupná logopedická péče  

• lepší vzájemná informovanost aktérů, mezirezortní spolupráce v síti  

• resocializační a terapeutické péče pro děti s poruchami chování  

• podpora rodin v situacích souvisejících se ztrátou bydlení  

• větší kapacita služeb podporujících rodiny s dětmi  

• služby pro specifické cílové skupiny klientů (služba podporující integraci 

cizinců, služba pro matky uživatelky návykových látek nebo specifická služba 

zaměřená na práci s pachateli domácího násilí) 

• volný čas dětí a mládeže  

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Spolupráce sítě služeb pro děti a jejich rodiny v problémových 

situacích v ORP Mnichovo Hradiště 

- podpora včasné intervence a prevence ohrožení dítěte ve školách 

- podpora včasné intervence a prevence ohrožení dítěte na úrovni obcí 

- podpora informovanosti o možnostech pomoci a podpory v síti služeb 

pro rodiny s dětmi 

 

Komplexní síť služeb pro děti a jejich rodiny v problémových 

situacích v ORP Mnichovo Hradiště 

- dostupná terapeutická a resocializační péče pro děti s vážnými 

výchovnými problémy a poruchami chování 

- dostupná psychologická péče pro děti a rodiny v ORP 

Na co se zaměřuji? 

 



- Podpora spolupráce v síti směřující k prevenci ohrožení dítěte 

 

- Terapeutická a resocializační pomoc dětem s poruchami chování 

 

- Zpřístupnění služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

 

- Dostupnější psychologická pomoc pro děti a jejich rodiny   

 

- Dostupné sociální bydlení pro rodiny s dětmi 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. Michaela Lajnerová 

    E-mail: michaela.lajnerova@mpsv.cz 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Slaný 

 

Mgr. Klára Ščurková, DiS. 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

                                   

Předchozí lokální síťařka: Mgr. Markéta Fišarová (červenec 2016 – listopad 

2016) 

 

Já zde působím od: 1. 1. 2018 

 

 

 

ORP Slaný 



- Podpora rodin s dětmi v situacích souvisejících se ztrátou bydlení, 

nejčastěji uváděná potřeba dostupnosti azylového bydlení, sociálního 

bydlení a krizového bytu 

- Vzájemná informovanost, spolupráce, komunikace, vyjasnění 

kompetencí a rolí jednotlivých aktérů v síti služeb, přehled o 

nabízených službách v oblasti práce s rodinou, nastavení užší 

spolupráce s OSPOD. 

- Dostupnost služeb pro tzv. „neorganizovanou mládež“, která by 

umožňovala bezpečné trávení volného času dětí nad 12 let s možnou 

podporou a poradenstvím odborných pracovníků, nejlépe v podobě 

nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

- Posílení dostupnosti pedopsychiatrických služeb 

- Posílení dostupnosti některých psychosociálních služeb – potřeba 

posílení kapacit terénních služeb pro rodiny s dětmi, které pracují v jejich 

přirozeném prostředí, podporují rodičovské kompetence (péče o děti, 

výchova, školní příprava) 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Téma:  

 

- Dostupnost sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 

 

- Podpora mezirezortní spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené 

děti a jejich rodiny 

 

Doposud zorganizovaná setkání:     

  

• Mezirezortní setkání „Slánská síť – představení služeb pro ohrožené 

děti a jejich rodiny působících v rámci ORP Slaný“  

 

• Interdisciplinární setkání “Nastavení mezirezortní spolupráce a 

jednotného postupu v problematice záškoláctví v ORP Slaný“  

Na co se zaměřuji? 

 



 

 

Mezirezortní setkání Slánská síť, 5. 6. 2018, MC Grand Slaný 



- Podpora spolupráce v síti směřující k prevenci ohrožení dítěte 

     (vzájemná informovanost, spolupráce, platformy, obnovení komunitního    

     plánování) 

 

- Dostupnost sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

- Navýšení kapacit preventivních služeb SAS, sanace rodiny, terénní 

práce (služby i do menších obcí) 

 

- Podpora rodin s dětmi v situacích souvisejících se ztrátou bydlení 

(posílení preventivních služeb, krizový byt, prostupné sociální bydlení) 

 

- Dostupnost služeb krizové pomoci 

     (krizový intervent, sdílený školní psycholog) 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Říčany 

 

PhDr. Jana Kocurová 

 

 



 

 

• Síťování v lokalitě probíhá od: 1. 8. 2016 (s půlroční přestávkou od 

prosince 2016 do května 2017) 

 

• Hlavní mapování potřeb proběhlo v období srpen 2016 - září 2017 

 

 

 

 

 

 

 

ORP Říčany 



• Podpora mezioborové spolupráce mezi aktéry sítě  

 

• Podpora a navýšení kapacity terénních služeb / Intenzivnější práce s 

rodinou v jejím přirozeném prostředí - Sanace rodiny 

 

• Dostupnost a navýšení kapacity psychoterapeutických služeb pro rodiny 

s dětmi v rámci ORP 

 

• Dostupnost a navýšení kapacity pedopsychiatrických služeb pro rodiny 

s dětmi v rámci ORP 

 

 

  

 

 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 

• Spolupráce aktérů sítě služeb pro rodiny s dětmi ORP Říčany   

(Propojení aktérů a posílení komunikace mezi jednotlivými aktéry a      

poskytovateli) 

 

• Dostupnost služeb pro rodiny s dětmi v ORP Říčany 

 

Realizace: 

• Organizace pracovních skupin, kulatých stolů a konferencí 

 

Příklady dobré praxe:  

• aktéři se již síťují sami 

• navýšení kapacity služby Sanace rodiny  

• lepší dostupnost psychoterapeutických služeb pro rodiny s dětmi zdarma 

prostřednictvím organizace Modré dveře (od září 2018) 

Na co se zaměřuji? 

 



- Udržitelnost a podpora dalších mezirezortních setkávání 

 

- Udržení stávající kapacity služby Sanace rodiny a podpora této 

služby do budoucna 

 

- Podpora strategického plánování sociálních služeb v ORP 

 

- Podpora vzniku koordinátora sociálních služeb v lokalitě 

 

- Udržitelnost a podpora psychoterapeutických služeb pro 

nízkorozpočtové rodiny s dětmi 

 

- Navýšení kapacity a dostupnosti služeb PPP v lokalitě 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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