
Výstupy z lokálního a krajského 

síťování služeb pro děti a rodiny 

v Ústeckém kraji 

Alexandra Petrů 

Krajská odborná pracovnice 

11. 12. 2018, Ústí nad Labem 

 

Systémový projekt MPSV 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí 

 



KA1: Podpora a rozvoj služeb v 

oblasti sociálně-právní ochrany dětí 

Základní východisko: 

 

„Pro to, aby bylo možné zachovat dětem přirozené prostředí vlastní rodiny, je 

třeba maximálně posílit a propojit podpůrné služby.“ 

 

V Ústeckém kraji se do projektu zapojilo 15 z 16 obcí z rozšířenou 

působností.  

 

Lokální síťař jako propojovač aktérů sítě. 

Lokální síťař jako zdroj informací. 

 



Seznámení se s 
lokalitou, existujícími 
platformami                     
a dokumenty 

(cca 1 měsíc) 

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

(cca 6 měsíců) 

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

(cca 1 měsíc) 

 

STRATEGIE 
SÍŤOVÁNÍ  
 

Stanovení cílů, kroků,                          
naplánování 
harmonogramu.   

Následná realizace, 
průběžné 
vyhodnocování                    
a mapování. 

PRŮBĚH PROCESU SÍŤOVÁNÍ 



Přehled zapojených obcí s rozšířenou působností 

ORP Ústí nad Labem (Mgr. Petra Janatová) 

  

ORP Děčín (Mgr. Ivana Stránská) 

  

ORP Litoměřice (Mgr. Ondřej Marek) 

  

ORP Lovosice (Mgr. Ondřej Marek) 

  

ORP Roudnice nad Labem (Tomáš Lukačina, DiS.) 

  

ORP Louny (Bc. Monika Křenková) 

  

ORP Most (Mgr. Jana Pánková) 

  

ORP Bílina (Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.) 

  

ORP Litvínov (Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.) 

  

ORP Chomutov (Mgr. Václav Matuška) 

  

ORP Teplice (Mgr. Jan Vašat, Ph.D.) 

  

ORP Rumburk (Michaela Schreitterová) 

ORP Žatec (Mgr. Miroslav Jan Šramota) 

ORP Podbořany (Mgr. Miroslav Jan Šramota) 

ORP Varnsdorf (dlouhodobě neobsazeno) 

 



Výstupy z krajského síťování 

služeb pro děti a rodiny v 

Ústeckém kraji 

Radka Michelová 

Krajská síťařka pro Ústecký kraj 

11. 12. 2018, Ústí nad Labem 

 

Systémový projekt MPSV 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí 

 



Zapojení současné krajské síťařky do projektu: květen 2017 

 

 

Předchozí krajská síťařka: Eva Kasalová 

 

 

 

Síťování v Ústeckém kraji 



• Informovanost 

• Vyjasnění kompetencí a rolí 

• Komunikace, předávání informací 

• Metody a postupy při řešení konkrétních témat/případů 

• Včasná identifikace a intervence 
 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb  



• Využívání nástrojů multidisciplinární a multiresortní spolupráce 

v případové práci. 

 

• Možnosti práce v přirozeném prostředí rodiny, posilování 

rodičovských kompetencí, aktivizace rodiny. 

 

• Náhradní rodinná péče a její podpora (zejména zabezpečení 

adekvátního počtu náhradních rodičů a podpora ve všech fázích 

realizace náhradní rodinné péče). 
 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb  



Gatekeeping – řízený průchod dítěte systémem 

sociálně-právní ochrany. 

 

 

Možnosti inovativních služeb pro děti se specifickými 

potřebami v oblasti duševního zdraví. 

Na co se zaměřuji? 

 



 Zájem/potřeby dítěte. 

 

 Hledání styčných bodů, možností. 

 

 Podpora práce v přirozeném prostředí. 

 

 Využívání participativních nástrojů.  

 

 Case management. 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Radka Michelová 

    E-mail: radka.michelova@mpsv.cz  

mailto:radka.michelova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Podbořany, ORP 

Žatec 

 

 

 

 



Síťování probíhalo v období: červenec 2016 – srpen 2018 

 

 

Lokální síťař: Miroslav Jan Šramota 

 

 

 

 

ORP Podbořany, ORP Žatec 



Téma síťování: Síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP 

Podbořany 

 

Příklady dobré praxe:  

 

Setkání mezi sociálními a prorodinnými službami, kde se řešily základní 

pilíře kooperace činnosti služeb, OSV a ÚP. Byla ustanovena platforma, 

která se bude pravidelně stýkat a řešit sociální témata oblasti.  

 

Mezirezortní setkání pracovníků škol, OSPOD a úřadu práce.  

  

 

Na co se zaměřovalo lokální síťování?  

ORP Podbořany 

 



Téma síťování: Síť pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Žatec 

 

Dostupná podpora pro děti opouštějící NRP a ústavní výchovu v ORP 

Žatec. 

 

Příklady dobré praxe:  

 

Burza psychosociálních služeb 

 

Mezirezortní setkání: 

- OSPOD a školy. 

- úřad práce a další aktéři.  

  

 

Na co se zaměřovalo lokální síťování?  

ORP Žatec 

 



 

     

 

     

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Litoměřice  

 

Ondřej Marek  

 

 



Síťování probíhalo od srpna 2016 do srpna 2018 

 

 

 

 

 

ORP Litoměřice  



Multidisciplinární spolupráce aktérů sítě pro děti a jejich rodiny                

v ORP Litoměřice 

- vzájemné vyjasnění kompetencí a rolí aktérů v síti služeb a nastavení 

adekvátní spolupráce mezi nimi v případech, kdy je potenciální riziko 

vzniku ohrožení dítěte podle §6 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-

právní ochraně dětí.  

 

Síť služeb pro rodiny a děti v ORP Litoměřice  

- vzájemné vyjasnění kompetencí a rolí aktérů v síti služeb a nastavení 

adekvátní spolupráce mezi nimi v případech, kdy již ohrožení dítěte 

vzniklo. Aktivity jsou směřovány takovým způsobem, aby napomohly 

zabránění dalšího prohlubování ohrožení, případně se ohrožení dítěte 

zcela eliminovalo.  

 

Na co jsem se zaměřoval? 

 



Příklady dobré praxe: lokální skupiny, mezirezortní 

spolupráce  

 



Příklady dobré praxe: lokální skupiny, mezirezortní 

spolupráce  

 



Příklady dobré praxe: lokální skupiny, mezirezortní 

spolupráce 



 Vzájemně a cíleně vyjasňovat kompetence mezi aktéry a ujasňovat jejich 

role v systému, pokračovat v práci mezioborových platforem, vzájemně 

propojovat aktéry s akcentem na vzájemnou spolupráci ve prospěch 

naplnění potřeb dětí. 

 

 Diskutovat možnosti a cíleně rozvíjet případovou práci v lokalitě. 

 

 Rozvíjet a zlepšovat dostupnost jednotlivých služeb, aby odpovídaly 

potřebám lokality. 

 

 Zjišťovat potřeby aktérů v lokalitě a koordinovat jejich naplňování.  

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Ondřej Marek  

    E-mail: ondrej.marek@mpsv.cz  

mailto:ondrej.marek@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Ústí nad Labem 

 

Petra Janatová 

 

 



Síťování probíhá od: srpen 2016 

 

 

Předchozí lokální síťaři:  

Na pozici lokálního síťaře od srpna do prosince 2016 působila Eliška 

Caltová, od 15. února do 20. dubna 2017 Štěpánka Hejčová, od července 

do srpna 2017 Jiří Sedláček.  

 

 

ORP Ústí nad Labem 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: „Pokud se radostné 

dítě směje, směje se s ním 

celý svět.“ 

Na co se zaměřuji? 

 



 Aktualizace a informovanost o poskytovaných službách. 

 

 Komplexní mezioborová spolupráce.   

 

 Posílení dostupnosti služeb psychiatrických i psychosociálních. 

 

 Posílení terénních služeb a kapacit SAS. 

 

 Posílení preventivních programů. 

 

 Zajištění chybějících služeb (rozšíření SVP, AD pro rodiny s dětmi, 

sociální bydlení). 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Jméno: Petra Janatová 

    E-mail: petra.janatova@mpsv.cz  

mailto:petra.janatova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Teplice 

 

Jan Vašat 

 

 



Síťování probíhá od: roku 2016 s několika přerušeními (nyní od března 

2018) 

 

 

Předchozí lokální síťaři:  Věra Malesáková 

   Martin Janotka 

 

 

 

ORP Teplice 



- Informovanost škol o dalších aktérech sítě. 

 

- Spolupráce škol s dalšími aktéry sítě. 

 

 

 

Příklady dobré praxe:  

 

Projekt „Šance pro každého“ v Dubí – v rámci projektu probíhá setkávání  

různých subjektů (školy, OSPOD, NNO, MP…) – možná inspirace pro 

vytvoření obdobné platformy v dalších obcích. 

 

Na co se zaměřuji? 

 



 Nastavení komunikace mezi školami a sociálními službami. 

 

 Sociální práce na školách. 

 

 Kapacitní posílení psychiatrické a psychologické péče. 

 

 Program „Obědy do škol“. 

 

 Bydlení pro rodiny s dětmi, včetně mnohočetných. 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Jan Vašat 

    E-mail: jan.vasat@mpsv.cz  

mailto:jan.vasat@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Litvínov 

 

Jan Hrubeš   

 

 



Síťování probíhá od: červen 2016  

 

Předchozí lokální síťařka: Miroslava Ondová  

 

 

ORP Litvínov  



- Koordinovaná péče.  

- Setkávání pracovníků v přímé péči v SVL Janov.   

- Děti a mládež ohrožená rizikovými projevy chování.  

- Jednání Komise SPOD.   

- Podpora a práce komunity.   

- Kdy je dítě ohrožené?   

 

Příklady dobré praxe:   

 

 Maminky Janov  

 Tematické uchopení komise SPOD   

 Multioborový tým pro mládež  

 Setkávání pracovníků v přímé péči  

 

Na co se zaměřuji? 

 



 Podporovat a „využívat“ komunitu.  

 

 Udržovat Multioborový tým pro mládež.  

 

 Spolupráce s bytovými družstvy (správci, realitními kancelářemi).  

 

 Definovat roli OSPOD směrem k dalším aktérům. 

 

 Tematicky profilovat Komisi SPOD.    

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Jan Hrubeš  

    E-mail: jan.hrubes@mpsv.cz  

mailto:jan.hrubes@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Děčín 

 

Iva Stránská 

 

 



Síťování probíhá od: říjen 2016 

 

 

 

 

ORP Děčín 



- Komplexní podpora dětem ohroženým školním neúspěchem 

projevujícím se záškoláctvím a komplexní podpora dětem, která 

vychází z jejich potřeb. 

 

- Identifikace nástrojů k řešení potřeb dítěte ohroženého záškoláctvím. 

 

- Vyjasnění kompetencí mezi základními školami a OSPOD                             

v problematice ohroženého dítěte školním neúspěchem.  

 

- Včasná a účinná ochrana ohrožených dětí školou povinných. 

 

- Provázání služeb a nastavení forem spolupráce mezi základními 

školami a službami v síti, zajišťující pomoc ohroženému dítěti. 
 

 
 

Na co se zaměřuji? 

 



 

- Setkání základních škol a OSPOD k vyjasnění kompetencí, ujasnění 

forem spolupráce mezi základními školami a OSPOD. 

 

- Nastavení pravidelných setkání školních metodiků prevence s aktéry 

ORP Děčín k řešení potřeb dítěte ohroženého školní neúspěšností. 

 

- Od ledna 2018 terénní tým pro sociálně vyloučenou lokalitu Boletice 

nad Labem. 

 

- Od května 2018 nízkoprahové zařízení pro cílovou skupinu 15 - 18 let – 

Prosapia z.u. 

 

- MC Rákosníček – nově zřízené MC Neposeda v České Kamenici. 

 

- Kavárna pro rodiče – systémová práce s rodiči dětí základních škol v 

problematice Kyberšikany. 
 

Příklady dobré praxe: 

 



Setkání pracovníků OSPOD a zástupců základních 

škol 



 Fungovat integrovaně a ve spolupráci všech zúčastněných subjektů na 

procesu řešení situace ohroženého dítěte. 

 Zvyšování všeobecného povědomí práv dětí u dospělých i dětí. 

 Vytvoření, posílení kapacit a zpřístupnění služeb a podpory rodinám                   

a dětem. 

 Zaměření se na oblast obtížných situací dětí ve školách projevující se 

záškoláctvím. 

 Aktualizace informací o službách. 

 Posílení kapacit Azylového domu, zřízení ubytovacího zařízení ZDVOP. 

 Provázání a koordinace preventivních činností.  

 Posílení sociálních služeb zejména v obcích I. a II. typu. 

 Řešení sociálního bydlení pro rodiny sociálně znevýhodněné. 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Iva Stránská 

    E-mail: iva.stranska@mpsv.cz  

mailto:iva.stranska@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Rumburk 

 

Michaela Schreitterová 

 

 



Síťování probíhalo: červenec 2016 – únor 2018 

 

 

 

 

 

 

ORP Rumburk 



Svou činnost jsem zacílila na posílení spolupráce zejména ve čtyřech 

rovinách: 

 

 

- Posílení spolupráce mezi OSPOD a NNO. 

 

- Podpora spolupráce mezi OSPOD a školami. 

 

- Navázání spolupráce mezi školami a NNO. 

 

- Vytvoření příležitostí k setkávání všech aktérů sítě pro ohrožené děti               

a jejich rodiny. 

 

Na co jsem se zaměřila? 

 



 Zaměřit se na dodržování principů obsažených v Národní strategii 

ochrany práv dětí. 

 

 Zajištění krizového bydlení pro ohrožené děti a jejich rodiny. 

 

 Věnovat se problematice zadluženosti rodin s dětmi v ORP Rumburk.  

 

 Udržení pozice koordinátora sociálních služeb, který koordinuje sociální 

služby na území ORP Rumburk a realizuje společná setkávání aktérů 

sítě služeb. 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

     Michaela Schreitterová 

     



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Bílina  

 

Jan Hrubeš   

 

 



Síťování probíhá od: prosinec 2016  

 

Předchozí lokální síťařka: Věra Malesáková  

 

 

 

ORP Bílina  



- Spolupráce škol a sítě služeb.  

- Získání informací o dalších možnostech práce s dětmi a rodinami.  

- Sanace rodiny. 

- Kdo, kdy, jak? Kompetence a možnosti OSPOD. 

- Podpora obcí v ORP Bílina.      

 

 

 

Příklady dobré praxe:  

- Setkávání starostů obcí v ORP Bílina   

- Setkávání ředitelů škol  

- Společná jednání OSPOD, metodiků prevence a výchovných poradců 

- Jednání Týmu pro rodinu   

Na co se zaměřuji? 

 



 Zavedení komise SPOD.   

 

 Udržení multioborové platformy pro práci s rodinou – TPR.  

 

 Komunitní plánování.  

 

 Intenzivnější spolupráce se sítí mimo ORP.   

 

 Komunikace OSPOD – školy.  

 

 Zapojení neformálních aktérů do sítě.  

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Jan Hrubeš  

    E-mail: jan.hrubes@mpsv.cz  

mailto:jan.hrubes@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb –  

ORP Roudnice nad Labem 

 

Tomáš Lukačina 

 

 



Síťování probíhá od: srpen 2016  

 

 

 

 

 

ORP Roudnice nad Labem 



Na co se zaměřuji? 

 
- Síťování ve všech úrovních. 

- Využívání a podpora místních platforem. 

- Podpora akcí pro popularizaci „dobré věci“. 

- Podpora síťování na úrovní strategických dokumentů a projektů. 



 

„Nikdo není na nic sám“ 

 

Otevřená komunikace 

 

Společné plánování 
 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Tomáš Lukačina 

    E-mail: tomas.lukacina@mpsv.cz  

mailto:tomas.lukacina@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Louny 
 

Monika Křenková 

 

 



Síťování probíhá od: srpen 2016 

Předchozí lokální síťařka: Irena Frenclová 

 

 

 

ORP Louny 



Spolupracující síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 

- vzájemné seznámení 

- nastavení spolupráce, komunikace a předávání informací 

- ujasnění postupů při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami 

 

Dostupná síť psychosociálních služeb 

- získání přehledu o dostupných službách, navázání spolupráce 

- Burza psychosociálních služeb v Lounech 

 

 

Příklady dobré praxe:  

 zapojení pediatrů do sítě 

 zapojení mateřských škol do sítě 

 propojení aktérů s místní farností 

Na co se zaměřuji? 

 



 Pokračovat v nastavené spolupráci mezi aktéry. 

 Podporovat mezioborovou spolupráci. 

 Podporovat vznik nových platforem. 

• Multitým pro mládež pod PMS. 

 Zaměřit se na dostupnost některých služeb. 

• Služby provázející děti a rodinu rozvodovou a rozchodovou situací. 

• Služby pro děti se specifickými potřebami v oblasti duševního 

zdraví. 

 Nastavit efektivní komunikaci mezi aktéry i platformami. 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

 

Střípky ze zpětné vazby:  

 
„Už na tuhle pozici jsem šla s tím, že jsem měla ráda komunitní přístup a 

zároveň jsem sem šla i s tím, že tady k tomu není žádný prostor. A ten síťař 

mi ten prostor dal tím, že mi šel naproti, že něco zařídil on, něco já, takže 

už to nevypadalo tak složitě.“ 

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 

     

 

     

     

 

 

     

 

 

    Monika Křenková 

    E-mail: monika.krenkova@mpsv.cz  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Chomutov 

 

Václav Matuška 

 

 



Síťování probíhá od: července 2016 

 

Předchozí lokální síťařka: Eva Procházková 

 

 

 

ORP Chomutov 



 Podpora dětí a rodin ohrožených užíváním návykových látek, vytvoření 

informační databáze a dostupnost jednotlivých služeb.  

 

 Posílení spolupráce mezi OSPOD a aktéry poskytující služby dětem                    

a jejich rodinám ohrožených užíváním návykových látek. 

 

 Vytvoření platformy, kde by se mohli potkávat všichni aktéři sítě pro děti              

a rodiny ohrožené užíváním návykových látek. 

 

Příklady dobré praxe:  

 spolupráce OSPOD, OTSP a organizace Světlo Kadaň při práci s rodinou 

ohroženou  užíváním návykových látek 

 případové konference 

 spolupráce v rámci skupin komunitního plánování 

Na co se zaměřuji? 

 



 Rozšíření sítě o další aktéry. 

 Podpora vzniku nových platforem. 

 Rozvoj mezirezortní spolupráce. 

 Hledání kreativních řešení. 

 Nalezení koordinátora síťování. 

 Zapojení rodičů do sítě. 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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    Václav Matuška 

    E-mail: vaclav.matuska@mpsv.cz  

mailto:vaclav.matuska@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Lovosice  

 

Ondřej Marek  

 

 



Síťování probíhá od srpna 2016 

 

 

 

 

 

ORP Lovosice  



Komunikace a spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti  

a rodiny v ORP Lovosice. 

 

Společně s aktéry cílíme na vzájemné vyjasnění kompetencí a rolí v síti 

služeb a nastavení adekvátní spolupráce mezi nimi v případech, kdy již 

ohrožení dítěte vzniklo. Aktivity směřujeme tak, aby napomohly zabránění 

dalšího prohlubování ohrožení, případně se ohrožení dítěte zcela 

eliminovalo.  

 

Na co se zaměřuji? 

 



Příklady dobré praxe: mezirezortní spolupráce 



Příklady dobré praxe: mezirezortní spolupráce 



Příklady dobré praxe: mezirezortní spolupráce 



 Vzájemně a cíleně vyjasňovat kompetence mezi aktéry v jejich vzájemné 

spolupráci a ujasňovat role v systému, pokračovat v práci mezioborových 

platforem, vzájemně propojovat aktéry s akcentem na vzájemnou 

spolupráci ve prospěch naplnění potřeb dětí. 

 

 Diskutovat možnosti a cíleně rozvíjet případovou práci v lokalitě. 

 

 Rozvíjet a zlepšovat dostupnost jednotlivých služeb, aby odpovídaly 

potřebám lokality. 

 

 Zjišťovat potřeby aktérů v lokalitě a koordinovat jejich naplňování. 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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    Ondřej Marek 

    E-mail: ondrej.marek@mpsv.cz  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Most 

 

Jana Pánková 

 

 



Síťování probíhá od: srpen 2016 

 

 

 

ORP Most 





- Prezentace zjištěných potřeb v síti 

- Exkurze pro OSPOD v K-centru (Most k naději, z. s.) 

- Individuální konzultace OSPOD na ZŠ 

- Multitým aktérů působících v oblasti prevence kriminality (ORP Litvínov) 

- Setkávání SAS a OSPOD 

- Asistované kontakty a předávání (Oblastní charita Most) 

 

Příklady dobré praxe: 

- Azylový dům pro rodiny, K srdci klíč, o. p. s.  

- Cochemský model v ČR, Mosty, z. s.  

- Women for Women, o. p. s.  

- Komunitní plánování 

- MAP II (PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání) 

- Fokus Labe, z. s.  

- SPC (LZŠ Měcholupy) 

Na co se zaměřuji? 

 





 Kapacity mediačních, terapeutických, psychologických a psychiatrických 

služeb. 
 

 Jasně vymezená role hlavního koordinátora sítě. 
 

 Rozvoj a směřování činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí. 
 

 Zpřístupnění a rozšíření systému včasné intervence. 
 

 Využití případových konferencí jako nástroje včasné prevence či využití 

konceptu rodinných konferencí. 
 

 Propojení a navázání úzké spolupráce se zdravotnickými službami, 

především s pediatry. 
 

 Hlubší provázání spolupráce mezi školami a sociálními službami. 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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