
Výstupy z lokálního a krajského 

síťování služeb pro děti a rodiny 
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Systémový projekt MPSV 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní   

ochrany dětí 

 



Harmonogram představení jednotlivých lokalit 

 
 

09.30 – 09.40 ÚVODNÍ SLOVO, PŘIVÍTÁNÍ 

09.40 – 10.00 O projektu a síťování, představení konceptu Analýz 

místních sítí služeb a návrhů jejich optimální podoby 
 

10.00 – 10.20 ORP Aš 

10.20 – 10.35 ORP Cheb 
 

10.35 – 11.00 PŘESTÁVKA 
 

11.00 – 11.20 ORP Mariánské Lázně 

11.20 – 11.50 ORP Kraslice a ORP Sokolov 

11.50 – 12.00 ORP Ostrov a ORP Karlovy Vary 

12.00 – 12.20 představení činnosti krajské síťařky 
 

12.20 – 13.00 DISKUZE 

 



Představení lokálního síťování  

v ORP Aš 

 

Eva Holečková, Bc. Rita Jetlebová, Mgr. Kamila Černá  

 

 



Síťování probíhá od:  červenec 2012, v rámci předchozího projektu 

 

„Systémová podpora procesů transformace systému péče  

o ohrožené děti a rodiny“  

(zahájen 1. 7. 2012, ukončen 31. 12. 2015). 

 

 

Lokální síťařka:   Eva Holečková 

 

 

 

ORP Aš 



- spolupráce a komunikace v síti služeb pro děti a rodiny  

- vznik prostor pro zázemí NNO poskytující sociální služby 

- dostupná péče dalších odborníků – psychologů, psychiatrů, logopedů 

- dostupné odborné služby pro osoby závislé na návykových látkách  

- práce s rodinou v terénu, posílení funkcí rodiny, sanace rodiny  

- dostupné bydlení pro rodiny s dětmi  

- krizové lůžko 

- klub pro mládež 13+ 

- péče o děti s postižením – odlehčovací služby  

- posílení dluhového poradenství 

- vznik občanské poradny  

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



1. Efektivní využití a rozvoj nástrojů, procesů a potenciálu aktérů                    

v systému SPOD v ORP Aš 

2. Efektivní multidisciplinární spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené 

rodiny s dětmi v ORP Aš 

3. Spolupráce škol a OSPOD na poli práce s ohroženými dětmi a rodinami 

 

 

 

Příklady dobré praxe:  

 

• nová pozice koordinátora sociálních služeb/komunitní plánovač 

• pravidelné setkávání aktérů v rámci SPOD 

• spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 

• vznik projektu komunitního centra – podpora obce  

• změny financování sociálních služeb ve městě a jejich rozvoj  

  

 

Na co se zaměřuji? 

 



• ZŘÍDIT ZÁZEMÍ PRO AKTÉRY V SÍTI – KOMUNITNÍ CENTRUM 

  

• POKRAČOVAT V NASTAVENÉ SPOLUPRÁCI – SETKÁVÁNÍ AKTÉRŮ 

 

• ROZŠÍŘIT SPOLUPRÁCI O DALŠÍ AKTÉRY V SÍTI 

 

• PODPOŘIT VZNIK NOVÝCH PLATFOREM 

 

• VZNIK SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ 

 

• VZNIK KLUBU PRO MLÁDEŽ 

 

• VZNIK OBČANSKÉ PORADNY 

 

• SPOLUPRÁCE S AGENTUROU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

Bc. Rita Jetlebová  

Vedoucí odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví Městského úřadu Aš 

 

& 

 

Mgr. Kamila Černá 

Radní Města Aš – sociální oblast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkušenosti zástupkyň samosprávy 

 



 

     

 

    DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Eva Holečková 

    E-mail: eva.holeckova@mpsv.cz 

 

mailto:eva.Holeckova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Cheb 

 

Mgr. Olga Ornetová 

 

 



Síťování probíhá od:  červenec 2016 

 

 

Předchozí lokální síťařka:  Miroslava Bláhová, DiS.  

 

 

 

ORP Cheb 



- adiktologické služby 

 

- kvalifikovaní zaměstnanci 

 

- dostatek lékařů 

 

- dostatečná kapacita sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

- návaznost služeb v obcích ORP (mimo Cheb), jejich dostatek 

 

- dostupné bydlení 

 

- možnost detašovaného pracoviště střediska výchovné péče v Chebu 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Cíl strategie síťování 

Děti a jejich rodiny ohrožené závislostí mají v ORP Cheb komplexní odbornou síť 

služeb pracující s tématem závislostí, která respektuje potřeby dětí. 
 

Dílčí cíle 

1. „Rozklíčovat potřebu a vytvořit analýzu – SWOT analýzu současné situace 

prevence“. 

2. „Podpořit komunikaci při vzniku NZDM 15+ a terénního pracovníka“. 

 

Podařilo se 

• Kulatý stůl s pracovnicemi OSPOD 

• Vytvořit pro OSPOD čtyři seznamy adiktologických služeb pro děti, mládež a 

dospělé. 

• Spolupráce s krajskou síťařkou na vytvoření „Průvodce (nejen) drogovými 

službami v Karlovarském kraji“. 

• Setkání zainteresovaných aktérů, na kterém byla prodiskutována potřebnost 

vzniku NZDM 15+ a terénního pracovníka. 

 

Příklady dobré praxe 

• Pracovní skupiny, Tým pro mládež 

Na co se zaměřuji? 

 



- Zřízení adiktologických služeb 

 

- Zřízení detašovaného pracoviště SVP 

 

- Rozšíření registrace stávajících NZDM o cílovou skupinu 15+ 

 

- Vytváření lákavých pracovních nabídek pro odborníky 

 

- Zřízení vhodných studijních programů 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. Olga Ornetová 

    E-mail: olga.ornetova@mpsv.cz  

mailto:olga.ornetova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Mariánské Lázně 

 

Mgr. Kateřina Binková 

 

 



Síťování probíhá od:  červenec 2016 

 

 

ORP Mariánské Lázně 



 

- Podpora spolupráce a komunikace v síti služeb pro děti a rodiny 

  

- Pokrytí potřeb dětí v oblasti volnočasových aktivit  

 

- Posílení dostupnosti psychosociálních služeb 

  

- Intenzivnější práce s rodinou v jejím přirozeném prostředí  

 

- Posílení dostupnosti sociálního bydlení  

 

- Intenzivnější řešení drogové problematiky 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



„Posílení komunikace a spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené 

děti a jejich rodiny v ORP Mariánské Lázně“ 

 

 

- posílení spolupráce mezi OSPOD a NNO 

 

- podpora spolupráce mezi OSPOD a školami 

 

- navázání spolupráce mezi školami a NNO 

 

- vytvoření platformy, kde by se mohli potkávat všichni aktéři sítě 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



• ZŘÍDIT DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ CHYBĚJÍCÍCH AKTÉRŮ 

  

• POKRAČOVAT V NASTAVENÉ SPOLUPRÁCI 

 

• ROZŠÍŘIT SPOLUPRÁCI O DALŠÍ AKTÉRY V SÍTI 

 

• PODPOŘIT VZNIK NOVÝCH PLATFOREM 

 

• VĚNOVAT SE PŘÍPADOVÝM (RODINNÝM) KONFERENCÍM 

 

• OTEVŘÍT SE MEZIREZORTNÍ SPOLUPRÁCI 

 

• HLEDAT NOVÁ NETRADIČNÍ ŘEŠENÍ  

 

• NAJÍT KOORDINÁTORA SÍŤOVÁNÍ / SÍŤAŘE  

 

• PODPOŘIT ZAPOJENÍ RODIČŮ DO SÍTĚ JAKOŽTO DŮLEŽITÝCH AKTÉRŮ 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. Kateřina Binková 

    E-mail: katerina.binkova@mpsv.cz 

 

mailto:aterina.Binkova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Kraslice 

 

Erika Drahovzalová 

 

 



Síťování probíhá od:  červenec 2016 

 

 

Předchozí lokální síťařka:  Monika Berkyová 

 

 

 

ORP Kraslice 



- Zlepšení spolupráce a komunikace mezi OSPOD a dalšími aktéry sítě 

 

- Asistovaný kontakt, doprovázení  

 

- Posílení dostupnosti péče odborníků  

 

- Intenzivnější řešení drogové problematiky 

 

- Posílení dostupnosti sociálního bydlení 

 

- Doučování dětí  

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Téma síťování: 

 

Systém prevence ohrožení dětí v ORP Kraslice 

 

Cíl: 

 

Posílení vzájemné informovanosti, spolupráce a komunikace aktérů 

 

 

Příklad dobré praxe: 

 

• V ORP Kraslice v květnu 2018 proběhlo setkání iniciované lokální 

síťařkou mezi zástupci NNO, OSPOD a výchovnými poradci na 

základních školách obce Kraslice a Oloví.  

Na co se zaměřuji? 

 



• ZŘÍDIT DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ CHYBĚJÍCÍCH AKTÉRŮ 

• OTEVŘÍT SE MEZIREZORTNÍ SPOLUPRÁCI 

• NAJÍT KOORDINÁTORA SÍŤOVÁNÍ / SÍTAŘE  

• OSVĚTA V RÁMCI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 

• ZAPOJENÍ RODIČŮ  

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Sokolov 

 

Erika Drahovzalová 

 

 



Síťování probíhá od:  červenec 2016 

 

 

Předchozí lokální síťařka:  Monika Berkyová 

 

 

 

ORP Sokolov 



 

Spolupráce se školami – vyjasnění si kompetencí a nastavení spolupráce 

mezi školami a dalšími aktéry v síti 

 

Dostupná péče odborníků – především pediatrů, psychologů, psychiatrů 

 

Služby pro závislé osoby – absence adiktologických služeb je také 

potřebou týkající se území celého kraje 

 

Dostupné bydlení pro rodiny s dětmi – sociální bydlení, jiná forma 

dostupného bydlení 

 

Kapacita služeb NNO – stabilizace služeb v rámci systému financování 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



Téma síťování:  

 

Spolupráce aktérů sítě v oblasti prevence ohrožení dítěte v ORP Sokolov 

 

Cíl:  

 

V ORP Sokolov funguje síť aktérů, kteří spolupracují v oblasti prevence 

ohrožení dítěte  s respektem k jeho potřebám. 

 

 

Příklady dobré praxe: 

 

• V ORP Sokolov se uskutečnilo setkání aktérů služeb společně  

se zástupci OSPOD  

• Dále je naplánované jednání mezi OSPOD, NNO a výchovnými poradci  

na školách, na kterém se vyjasní kompetence a možnosti další spolupráce 

Na co se zaměřuji? 

 



- otevřít se mezioborové spolupráci 

 

- hledat nová netradiční řešení (rodinná centra, knihovny, školní 

projekty) 

 

- najít koordinátora síťování 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Erika Drahovzalová 

    E-mail: erika.drahovzalova@mpsv.cz 

 

mailto:erika.Drahovzalova@mpsv.cz


Představení lokálního síťování  

v ORP Ostrov 

 

Pozice lokálního síťaře není aktuálně obsazena 

 

 



Síťování probíhá od:  červenec 2016 

 

 

Předchozí lokální síťařky:  Mgr. Soňa Zaschkeová 

   Bc. Petra Netrhová    

   Petra Chalupová 

 

 

 

ORP Ostrov 



 Setkání vedoucí OSPOD a pediatrů z ORP Ostrov 

 Cílem setkání bylo vyjasnění spolupráce mezi OSPOD a pediatry                   

a nastavení způsobu předávání zpětné vazby 

 

Role lokální síťařky: iniciátorka, spoluorganizátorka, zapisovatelka 

 

        9. října 2017, Městský úřad Ostrov 

 

„Kulatý stůl“ 

 



Představení lokálního síťování  

v ORP Karlovy Vary 

 

Pozice lokálního síťaře není aktuálně obsazena 

 

 



Síťování probíhá od:  červenec 2016 

 

 

Předchozí lokální síťaři:  Mgr. Soňa Zaschkeová 

   Bc. Jana Prskavcová 

 

 

 

ORP Karlovy Vary 



Výstupy z krajského síťování 

služeb pro děti a jejich rodiny 

 

Mgr. Zuzana Mačičková 

 

 



• všechna ORP zapojena    velikost kraje 

• návaznost na předchozí projekt     +/- 

• celokrajští (= 2 a více ORP) aktéři  

 role krajské síťařky 

 

 

 

Síťování probíhá od: září 2016 
 

 

 

 

 

 

Specifika našeho kraje 

 



 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 

Analýza potřeb: 

podklad k SPRSS KK 

vypracováno k datu 31. ledna 2017  



• Podklad pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  

v Karlovarském kraji na roky 2018 - 2020 

• Strategie: Nedostatek kvalitních a kvalifikovaných sociálních 

pracovníků/odborníků v Karlovarském kraji – VOŠ v KVK 

• Strategie: Drogová problematika v kontextu ohrožených rodin a dětí 

v Karlovarském kraji 

•   

 

 

 

 

• Nerealizované výstupy (metodický manuál, vzdělávání 

OSPOD…) 

• Inovační téma: Děti ohrožené rizikovým užíváním návykových látek  

 

 

Co se dosud (ne)povedlo? 

 



„Oblast (nejen) drogové problematiky je 

jednou z nejpalčivějších potřeb našeho 

kraje, na kterou není snadné řešení.  

 

Proto se nabízí umět využít a poradit si 

s tím, co už máme k dispozici, vědět, 

kde čerpat jinde, podporovat se a 

rozvíjet se.“ 

 

- Průvodce (nejen) drogovými službami  

v Karlovarském kraji, str. 3 

Shrnutí a příklady dobré praxe  

z pohledu krajské síťařky 

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. Zuzana Mačičková 

    e-mail: zuzana.macickova@mpsv.cz 

    tel.: 778 427 881 

mailto:zuzana.macickova@mpsv.cz

