
Výstupy z lokálního a krajského 

síťování služeb pro děti a rodiny 

ve Zlínském kraji 

Bronislava Šišková 
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Systémový projekt MPSV 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 

ochrany dětí 

 



Přehled zapojených obcí s rozšířenou působností 

 

- ORP Bystřice pod Hostýnem 

- ORP Holešov 

- ORP Kroměříž 

- ORP Luhačovice 

- ORP Otrokovice 

- ORP Rožnov pod Radhoštěm 

- ORP Valašské Klobouky 

- ORP Vizovice 

- ORP Vsetín 
 



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb - ORP Kroměříž 

 

Alžběta Luhan Fürstová 

Martina Janečková 

 

 



Síťování probíhá od:  

1. srpna 2017 

  

Zpřehlednění sítě aktérů:  

 

- sociální oblast (OSPOD MěÚ Kroměříž, sociální služby, zařízení a osoby 

pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí) 

 

- školství (školy, školská zařízení) 

 

- zdravotnictví (pediatři, kliničtí psychologové a dětští psychiatři) 

 

- justice a bezpečnost (okresní soud, PMS, Policie ČR, okresní státní 

zastupitelství) 

 

 

 

 

 

 

ORP Kroměříž 



  

- úřad práce, úředníci státní správy                         

a samosprávy (odbor školství MěÚ Kroměříž) 

 

- volnočasová zařízení komunitního typu 

 

- samosprávy obcí 

 

- organizace sdružující obce a jiné subjekty 

(MAS) 

 

- dobrovolnické aktivity 

 

- církevní organizace 

 

- stávající platformy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- zpřehlednění místní sítě služeb a kompetencí aktérů  

při řešení tíživých situací dětí a jejich rodin,  

 

- zpřehlednění činnosti OSPOD v návaznosti na 

posílení spolupráce se základními a mateřskými 

školami, 

 

- zpřehlednění služeb pro pomoc dětem s psychickými 

potížemi, 
 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- odlehčení rodinám s dítětem se zdravotním postižením 

zejména starších patnácti let,  

 

- posílení spolupráce sítě při prevenci závislostí zejména 

na moderních technologiích, na alkoholových  

i nealkoholových drogách, hazardních hrách, 

 

- finančně a místně dostupné bydlení pro ohrožené děti  

a jejich rodiny podmíněné spoluprací se sociálním 

pracovníkem. 
 



Téma: Spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti  

a jejich rodiny v ORP Kroměříž 

 

Zpřehledňování sítě služeb:  

- mapa sítě 

- přehled aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP 

Kroměříž 

  

Mezirezortní setkání - Kroměřížsko:  

- Ohrožené děti a síť aktérů v ORP Kroměříž, 5. dubna 2018, ÚZSVM 
 

- Základní školy a pomoc ohroženým  

    dětem a jejich rodinám na Kroměřížsku,  

    15. října 2018, Těšánky, ve spolupráci  

    s MAS Hříběcí hory 

 

 

Na co se zaměřujeme? 

 



Celookresní mezirezortní setkání:  

 

- Pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením v okrese Kroměříž,  

    18. září 2018, Sbor Jednoty bratrské Holešov 

 

- Síť služeb pro děti s psychickými potížemi v okrese Kroměříž,  

     3. října 2018, Farní sbor Českobratrské církve evangelické Kroměříž 

 

- Pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením v okrese Kroměříž II, 

8. listopadu 2018, Městský úřad Holešov 

 



Příklady dobré praxe:  

 

Centrum pro rodiny s dětmi – Klubíčko Kroměříž, z. s.  

• podpora svépomocných skupin – např. čerství / zkušení rodiče, 

     rodiče cizinci, želvičky…) 

• spolupráce s OSPOD – pěstounská péče 

• Preventivní aktivity – témata besed např. Alkohol a drogy v rodině, 

Nebezpečí sociálních sítí 

 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., 

pobočka Kroměříž 

• možnost využití bezplatné služby mediace přímo na pobočce v Kroměříži 

na základě předchozí domluvy 

 

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, o. s. – 

Dobrovolnické centrum  

(ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Kroměříž a dalšími) 

• program Pět P 

• program Doučování 

 

 



Příklady dobré praxe:  

 

 

Svépomocná skupina školních psychologů v Kroměříži 

 (otevřená psychologům ze škol v celém okrese)  

 

 

Tým pro oběti – v rámci projektu Probační a mediační služby 

• mezirezortní setkávání zainteresovaných aktérů (justice, policie, sociální 

služby, zdravotnictví, školská zařízení, neziskový sektor) 

• rozcestník služeb a informací pro oběti 

 

Setkávání školních metodiků prevence organizované okresní 

metodičkou prevence z pobočky pedagogicko-psychologické poradny 

 v Kroměříži 

• prostor pro navázání mezirezortní spolupráce v rámci preventivních 

programů na školách 



Komunitní plánování sociálních služeb ORP Kroměříž  

 

 rozšíření pracovní skupiny rodiny s dětmi o zástupce z dalších rezortů  

(školství, zdravotnictví, volnočasové organizace komunitního typu aj.) 

 

 

Zavedení pravidelného mezirezortního setkávání 

 

1) Základní školy, školská zařízení – OSPOD – sociální služby 

2) Mateřské školy, školská zařízení – OSPOD – sociální služby 

 realizace: alespoň 1x za rok 

 zajištění: nezávislý organizátor (např. místní akční skupina, mikroregion)  

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti  

a jejich rodiny  

 



Tým pro (ohrožené) děti a jejich rodiny 

 

 mezirezortní zastoupení z oblastí SPOD, sociálních služeb, školství,   

zdravotnictví, justice, bezpečnosti, úřadu práce, volnočasových zařízení 

komunitního typu, doprovázejících organizací pěstounů 

 realizace: setkávání 2x za rok 

 zajištění: nezávislý organizátor, facilitace, moderace setkání (místní 

akční skupina, mikroregion) 

 



 

     

 

    DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

    Alžběta Luhan Fürstová 

    Martina Janečková 

    E-mail: alzbeta.luhan@mpsv.cz 

                                                                      martina.janeckova@mpsv.cz 

mailto:alzbeta.luhan@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb - ORP Holešov 

 

Martina Janečková 

Lokální síťařka 

 



Síťování probíhá od:  

1. ledna 2017 

  

Zpřehledňování sítě a mapování podnětů: 
 

 Oblast sociální (OSPOD, SAS, Nízkoprahový klub Coolna, 

terénní program K-centrum, terénní program pro romskou 

menšinu, krizová pomoc, raná péče)  
 

 Školství (ZŠ, MŠ, gymnázium, SPŠ a VPŠ MV, pobočka PPP) 
 

 Zdravotnictví (pediatři) 
 

 Psychologové soukromí 
 

 Bezpečnost (Policie ČR a městská policie) 

 

 

 

 

 

 

 

ORP Holešov  



 Zástupci samospráv města a obcí 
 

 Úřad práce, úředníci (odbor školství)  
 

 Aktivity církví 
 

 Volnočasové aktivity 
 

 Platformy – Komise SPOD, Komunitní plánování sociálních 

služeb Města Holešova, Komise školská a drogové problematiky 
 

 Možnost spolupráce – Mikroregion Holešovsko, Místní akční 

skupina Partnerství Moštěnka (Místní akční plán vzdělávání II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Získání informací o sociálních službách pro 

ohrožené děti a jejich rodiny -  aktéři napříč 

všemi rezorty 

 

 Získání znalostí o kompetencích a práci 

OSPOD – od rezortu školství 

 

 Posílení spolupráce v oblasti prevence 

závislostí, získání informací o aktérech v této 

oblasti 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 Posílení dostupnosti pedopsychiatrických 

a psychologických služeb 

 

 Posílení místní dostupnosti odborného 

sociálního a dluhového poradenství 

 

 Potřeba odlehčovací služby pro rodiny 

s dítětem se zdravotním postižením 

 

 Potřeba místně dostupné služby krizového 

ubytování pro rodiny s dětmi 
 



Téma: Spolupráce aktérů místní sítě vedoucí 

k řešení problémových situací dětí ve školách  
 

Zpřehledňování sítě pomoci:  

• mapa sítě  

• Přehled aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny            

v ORP Holešov 

 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



Mezirezortní setkání v ORP Holešov 
 

1) Základní školy, OSPOD a sociální služby 

- únor 2018, Holešov, prostory Římskokatolické církve 

- představení nabídky služeb a kompetencí OSPOD 

 

2)  Prevence závislostí u dětí a mládeže 

- květen 2018, Holešov, Sbor Jednoty bratrské 

- představení služeb zaměřujících se na prevenci a pomoc v oblasti 

závislostí  



3) Workshop Včasná detekce ohroženého dítěte – OSPOD a ZŠ 

- listopad 2018, Holešov 

- ve spolupráci s MAS Partnerství Moštěnka 

- setkání vedla psycholožka Mgr. Karin Konečná 

 

Další celookresní setkání: 

- zaměřená na děti s psychickými potížemi 

- 2 setkání zaměřená na rozvoj služeb pro rodiny s dětmi se zdravotním 

postižením 



Příklady dobré praxe:  

 

 Peer program realizovaný studenty SPŠ  

    a VPŠ MV Holešov 

 

 Aktivity Sboru Jednoty bratrské 

 

 Centrum pro rodinu – předmanželské přípravy 

snoubenců, prostor pro setkávání rodičů s dětmi 

 

 Mikroregion Holešovsko – pravidelné setkávání 

zástupců samospráv a vedoucí Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ 

 
 



Pravidelné setkávání zástupců: 

Školství – OSPOD – sociální služby 
Výměna informací mezi školami, OSPOD a zástupci sociálních 

služeb 

 

Komunitní plánování sociálních služeb  
Zajištění mezirezortního přesahu pracovní skupiny pro cílovou 

skupinu ohrožené děti a jejich rodiny 

 

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti  

a jejich rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

        

    Martina Janečková 

    E-mail: martina.janeckova@mpsv.cz                                                                

     



Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb –  

ORP Bystřice pod Hostýnem 

 

 

Alžběta Luhan Fürstová 

 

 



Síťování probíhá od:  

1. července 2016 

  

Místní síť aktérů: 

- sociální oblast (OSPOD MěÚ Bystřice pod Hostýnem, sociální služby, 

osoby pověřené k výkonu sociálně právní-ochrany dětí) 

 

- školství (školy, Dětský domov se školou, zš a jídelnou, ZŠ Pod 

Dubíčkem, ambulantní Středisko výchovné péče, Středisko volného času 

Včelín) 

 

- zdravotnictví (Psychologická ordinace PhDr. Alexandra Švecová, Vsetín, 

pobočka Bystřice pod Hostýnem, tři pediatři) 

 

 

 

 

ORP Bystřice pod Hostýnem 



- volnočasové organizace komunitního typu 

 

- zástupci samospráv měst a obcí 

 

- organizace sdružující obce a jiné subjekty (MAS Podhostýnska                      

a Podhostýnský Mikroregion) 

 

- další aktéři: Úřad práce,  Policie ČR, Městská policie Bystřice pod 

Hostýnem, OZS Sociální podnik, s.r.o. 

 

- stávající platformy (Komise OSPOD MěÚ Bystřice pod Hostýnem, KPSS 

ORP Bystřice pod Hostýnem, okresní setkání školních metodiků 

prevence v Kroměříži) 

 

 

 

 

 

 

 

 



• zpřehlednění činnosti OSPOD MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

 

 

• zpřehlednění sítě služeb a posílení vzájemné spolupráce 

 

 

• posílení spolupráce sítě při prevenci závislostí zejména na 

moderních technologiích, na alkoholových i nealkoholových 

drogách, hazardních hrách 

 

 

 

 
 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 
• posílení systémového přístupu v řešení dětí s výchovně-

psychickými potížemi (šikana, zanedbané děti, neuznávání 

autorit) 

 

 

• posílení podpory možností pracovního uplatnění osob 

znevýhodněných na trhu práce 

 

 

• rozšíření sítě o ambulantní službu pro děti a mládež se 

zdravotním postižením 

 

 

 

 



I. téma síťování: Spolupráce aktérů sítě pro ohrožené děti              

a jejich rodiny v ORP Bystřice pod Hostýnem 

 

Zpřehledňování aktérů sítě:  

 info leták o OSPOD MěÚ Bystřice pod Hostýnem 

 mapa sítě  

 písemný Přehled aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny 

  

Mezirezortní setkání: 

 

 Včasná detekce ohroženého dítěte a podpora dialogu zaměstnanců 

sociálně právní ochrany dětí a pedagogů, 30. 11. 2017, K-Port, 

Bystřice pod Hostýnem, spolupráce s MAS Podhostýnska 

 

 Ohrožené děti a síť aktérů na území ORP Bystřice pod Hostýnem, 

12. února 2018, SOS Kajuta, TJ Sokol, Bystřice pod Hostýnem 

 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



 prosinec 2018: spolupráce s MAS Podhostýnskem 

 

téma: podpora rodičovských kompetencí 

 

 leden 2019: spolupráce s Podhostýnským mikroregionem 

 

téma: vymezení činnosti OSPOD a návazných sociálních služeb 

 

  

Na co se zaměřuji - plány 

 



II. téma: Primární prevence závislostí ohrožených dětí s rodinami 

 

Mezirezortní setkání: projekt Sdílej s lidmi – ne s internetem! 

(tři fáze – info leták, beseda pro širokou veřejnost, naučně-zábavné 

odpoledne), spolupráce OZS, z.s. 

 

Prevence závislostí v ORP Bystřice pod Hostýnem, 24. května 2018, 

Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem, spolupráce s MAS 

Podhostýnska   

 

 

 

 

 

 

 



Příklady dobré praxe:  

 

Klub Stonoška, Centrum pro zdravotně postižené děti 

• původně svépomocná skupinka rodičů, která na základě vlastní iniciativy 

zprovoznila volnočasové zařízení pro své zdravotně postižené děti) 

 

Okrašlovací a zábavní spolek, z.s. 

• organizace komunitních aktivit zaměřených na prevenci a podpory 

dobrých sousedských vztahů 

 

Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež KPSS ORP Bystřice pod 

Hostýnem 

• mezirezortní zastoupení 

• komunitní přesah 

 

 

 

 



Zavedení pravidelného mezirezortního setkávání: 

 

 OSPOD MěÚ Bystřice pod Hostýnem – školy, školská zařízení – 

sociální služby při cílové skupině  

    (nezávislý organizátor, např. místní akční skupina, 1x/rok) 

 

 OSPOD MěÚ Bystřice pod Hostýnem – zástupci samospráv – 

sociální služby při cílové skupině 

     (nezávislý organizátor, např. mikroregion, 1x/rok) 

 

 vytvoření Týmu pro včasnou a efektivní pomoc ohroženým dětem a 

jejich rodinám 

    (nezávislý organizátor, 2x/rok) 

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti  

a jejich rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

    Alžběta Luhan Fürstová 

    E-mail: alzbeta.luhan@mpsv.cz 

                                                                       

mailto:alzbeta.luhan@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Luhačovice 

 

Pavla Kadlčková 

 

 



ORP Luhačovice nejen lázně 

Dvě města: Luhačovice, Slavičín a 13 obcí 

Síťování od 15. 10. 2016 

 

Síť služeb: 

• OSPOD 

• NZDM (rozdílně registrované cílové skupiny) 

• Charity (materiální pomoc, osobní asistence, služba pro zdravotně postižené) 

• Příspěvkové organizace 

• Individuální aktéři  

• Komunitní škola 

• Přeshraniční aktéři (Krizová pomoc, Odborné poradenství, Intervenční centrum, SAS, 

Terénní programy, Paliativní a hospicová péče) 

 

 

 

 

 

ORP Luhačovice 





• Posílení společné komunikace mezi aktéry  

 

• Získání informací o službách v oblasti práce s rodinou                            

a o doprovodných službách, vč. možnost, jakým způsobem tyto 

služby využít ve školské praxi 

 

• Dostupnost terénní služby pro osoby závislé na návykových 

látkách 

 

• Dostupnost sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 

Potřeby aktérů sítě 

 



POTŘEBA 

Získání informací                   

o službách v oblasti práce 

s ohroženými dětmi                  

a jejich rodinami                    

a o doprovodných 

službách 

 

Potřeby a zaměření činnosti 

 

ČINNOST 

Přehled aktérů sítě 

služeb pro ohrožené 

děti a jejich rodiny             

v ORP Luhačovice 





POTŘEBA 

Posílení společné komunikace mezi 

aktéry  

 

ČINNOST 

Setkání aktérů sítě služeb v ORP 

Luhačovice 

 

Potřeby a zaměření činnosti 



Návrh k optimalizaci sítě služeb v ORP Luhačovice 

1. Posílit komunikaci                       

a vzájemnou informovanost 

o nabídkách jednotlivých 

aktérů 

 

 

2. Posílit pozici školního 

psychologa v ORP 

Luhačovice 



„Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho 

lidí dohromady.“ 

 

 

Na závěr 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Jméno: Pavla Kadlčková 

    E-mail: pavla.kadlckova@mpsv.cz  

mailto:pavla.kadlckova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Valašské Klobouky 

 

Mgr. Kristýna Dvořáková 

 



OSPOD jako partner a podpora pro síťování a spolupráci aktérů 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Síťování probíhá od:  červenec 2016 

Předchozí lokální síťaři: Mgr. Pavla Kadlčková, DiS. 

 

 

ORP Valašské Klobouky 



- Potřeba posílení kapacity a dostupnosti terapeutické práce pro 

děti a rodiny v různých formách, zdarma a dlouhodobě 

 

- Podpořit vzájemnou informovanost OSPOD a aktérů 

 

- Posílení společné komunikace mezi resortem sociálním                

a resortem školství 

 

- Zvýšit dostupnost psychologické péče přímo ve školách                 

a dostupnost kvalitních preventivních programů 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- podpora propojení aktérů sítě  

- vytvoření dostupného formátu zajišťujícího informovanost o 

aktérech sítě 

- podpora specializovaných aktérů sítě 

 

 

Zavedené funkční prvky lokálního síťování: 

- Dokument „Přehled aktérů“ 

- Síťovací platforma 

- Setkání odborníků z oblasti terapeutické práce 

 

Na co se zaměřuji? 

Co se podařilo? 









- Zavedení pozice školního psychologa, sdílení úvazku 

 

- Rozvoj služby odborné sociální poradenství (od ledna 2019) 

 

- Přizvání a aktivní zapojení orgánů PČR a MP do platformy 

síťování 

 

- Nalezení vhodného prostoru pro realizaci asistovaných kontaktů 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Otrokovice 

 

Mgr. Josef Zdražil 

 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016 

 

ORP Otrokovice nepřetržitě od roku 2005 realizuje proces KPSS. Z tohoto 

procesu vychází všechny následné projekty, jako například Mezinárodní 

spolupráce v KPSS, Vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních 

služeb, Partnerství pro duševně nemocné na Otrokovicku (PAPDUN), 

Pilotní ověření sociálního bydlení Otrokovice (POSBO), Místní akční 

plánování (MAP). Spolupráce s lokálními aktéry je tedy dlouhodobá a stala 

se přirozenou součástí výkonu veřejné služby. 

 

 

 

 

 

ORP Otrokovice 



 

- Sdílení informací o sociální práci s rodinami a posílení 

spolupráce mezi OSPOD a SAS  

 

- Zlepšení primární prevence na školách 

 

- Potřeba zvýšení počtu zájemců o pěstounství  

 

- Nedostatečná kapacita psychiatrické péče 
 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



- Komunikace uvnitř sítě 

- Zapracování tématu primární prevence do rozvojových projektů v oblasti 

školství 

- Nastavení komunikace s veřejností v oblasti NRP na lokální úrovni 

- Nastavení sítě služeb pro děti ohrožené duševním onemocněním 

 

Příklady dobré praxe: 

 Prostor pro setkání – rychlá seznamka pro aktéry sítě 

 Domluva OSPO a Terénní  služby rodinám s dětmi o tématech 

spolupráce 

 Primární prevence v implementační části projektu MAP 

 Téma nedostatku dětských psychiatrů v Koncepci komplexní sítě pro 

duševně nemocné na Otrokovicku v rámci projektu PAPDUN 

 Kampaň Dejte domov dětem 

 Zapojení  cílové skupiny rodiny s dětmi do projektu POSBO 

 

Na co se zaměřuji? 

 



Prostor pro setkání 



- vyhodnocení vzájemné spolupráce za uplynulé 

období 

- projednávání nových rodin, které byly doporučeny 

OSPO 

- možnosti nastavení spolupráce 

- provázání IPOD a IP 

- upřesňování spolupráce při předávání informací dle 

platné legislativy (mlčenlivost, oznamovací povinnost) 
 

Domluva OSPOD a TSR o tématech spolupráce  



- projednávání složitých kazuistik u dlouhodobějších 

společných klientů, dohoda společných cílů 

spolupráce 

- zajištění krátkodobé stáže nově nastupujících 

pracovnic SAS na OSPO 

- nové možnosti spolupráce – asistované předávání 

dětí 

- projednávání možnosti finanční a materiální podpory 

v rodinách – Tříkrálová sbírka, balíčky MPSV, 

Potravinová banka, Charitní šatník 
 



Primární prevence v implementační části projektu 

MAP 



Téma nedostatku dětských psychiatrů v projektu 

PAPDUN 



Kampaň DDD 



Zapojení cílové skupiny Rodiny s dětmi do projektu 

POSBO 



- hledat možnosti výstavby vícepokojových bytů 

s finančně dostupným nájmem 

- rozvíjet spolupráci s nově připravovanými Centry 

duševního zdraví.  

- nalézt nebo vytvořit takové finanční zdroje, které 

umožní realizaci dlouhodobých a komplexních 

programů primární prevence na školách v ORP 

Otrokovice 

- navázat spolupráci s obcemi a s farnostmi, případně 

s dalšími aktéry v jednotlivých obcích v tématu 

pěstounství 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



- navázat na spolupráci v rámci procesu Místního 

akčního plánování 

- vytvářet příležitosti pro odbornou diskusi a sdílení 

dobré praxe s pedagogy 

- zachovat zapojení OSPOD do procesu KPSS na 

Otrokovicku 

- pokračovat v zapojování členů Komise sociálně-právní 

ochrany do konkrétních aktivit dle jejich možností a 

odbornosti 
 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny 
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Vizovice 

 

Mgr. Jana Trlicová 

lokální síťařka v ORP Vizovice 

 

 



Síťování probíhá od 1. 7. 2016 

 

 

 

 

 

 

ORP Vizovice 







• Dostupné volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež ve 

věku od 15 do 18 let 

 

• Pokračování v nastavené spolupráci aktérů sítě služeb pro děti  

a rodiny 

 

• Dostupné bydlení pro ohrožené děti a jejich rodiny 

 

• Dostupnost rodinných terapií v rámci psychologické pomoci 

 

• Místně dostupné právní a finanční poradenství určené 

ohroženým dětem a jejich rodinám 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 

Síť služeb pro mládež ohroženou rizikovým chováním v ORP Vizovice 

 

• Existuje komplexní systém řešení situace mládeže ohrožené 

rizikovým chováním a prevence rizikového chování 

 

• Aktéři využívají dostupné služby pro mládež ohroženou rizikovým 

chováním 

 

• Aktéři se vzájemně informují o možnostech sítě služeb pro 

mládež ohroženou rizikovým chováním v ORP Vizovice 

 

 
 

Na co se zaměřuji? 

 



• Setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP 

Vizovice zaměřené na téma Mládež ohrožená rizikovým chování 

(květen 2018) 

 

• Setkání aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP 

Vizovice zaměřené na Spolupráci v oblasti školství a 

volnočasových aktivit (říjen 2018) 

 

 

 
 



• Pokračování v dosavadní spolupráci aktérů sítě služeb 

 

• Pravidelné setkávání aktérů zaměřujících svou činnost na trávení 

volného času dětí a mládeže 

 

• Den otevřených dveří na OSPOD Vizovice 

 

• Zajištění psychologických služeb, rodinných terapií a mediace 

přímo v ORP 

 

• Zabezpečení krátkodobého bydlení pro úplné rodiny v rámci ORP 

Vizovice 

 

• Nastavení spolupráce aktérů sítě v oblasti informovanosti týkající 

se dotačních programů a jiné ekonomické podpory služeb 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Vsetín 

 

Mgr. Jiří Habarta 

lokální síťař v ORP Vsetín 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Síťování probíhá od 1. 1. 2017 

 

Mapování aktérů a jejich potřeb:  

1. osobní jednání 

2. dotazníkové šetření 

3. účast na platformách a seminářích 

 

 

ORP Vsetín 



 

Místní síť aktérů: 

 

- sociální oblast (sociální služby, OSPOD MěÚ Vsetín) 

- školství (školy, Dětský domov se školou, Středisko volného času 

Alcedo) 

- zdravotnictví (Psychologické ordinace, pediatři) 

- zástupci samospráv měst a obcí 

- organizace sdružující obce a jiné subjekty (3 mikroregiony – 

MAS) 

- další aktéři: úřad práce,  Policie ČR, Městská policie Vsetín 

- stávající platformy (Komise SPOD MěÚ Vsetín, KPPP ORP 

Vsetín, okresní setkání školních metodiků prevence Vsetín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORP Vsetín 



     Potřeba: 

1. mezirezortní spolupráce aktérů 

místní sítě služeb a znalost 

kompetencí při řešení tíživých 

situací dětí a jejich rodin 

 

2. podpory činnosti OSPOD 

vhodnou komunikací ze strany 

aktérů pro včasnou a vhodnou 

pomoc ohroženým dětem 

 

3. možnosti řešení agresivního     

chování dítěte vůči sobě, 

ostatním dětem a dospělým  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síťařem zorganizovaná setkání 

aktérů sítě nad potřebami sítě a k 

prohloubení spolupráce  

 

Dotazníkové šetření ve školách na 

téma spolupráce s OSPOD a 

zpětná vazba vedení OSPOD  

 

Plán a podpora a realizace 

odborného školení pracovníků 

OSPOD pro práci s agresí a 

zařazení tohoto školení do 

pravidelného školení pěstounů, 

nabídka tohoto školení základním 

školám v ORP 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 

1. sestavit a zavést „Pohotovostní minitým pro akutní pomoc 

ohroženým dětem a jejich rodinám“ - zefektivnit a podpořit 

vhodnou a včasnou pomoc ohroženému dítěti a rodině v akutní 

krizi (například umožnit krátkodobé azylové bydlení celé rodiny) 

 

2. pravidelné setkání sociálních pracovníků OSPOD MěÚ Vsetín 

se zástupci aktérů služeb a organizací angažujících se v péči          

o ohrožené děti - optimalizace nastavené komunikace 

 

3. podpora místně a časově dostupnější odborné pomoci dětem          

s psychickými potížemi 

 

4. otevření Střediska výchovné péče v ORP Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti  

a jejich rodiny 
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Výstupy z krajského síťování 

služeb pro děti a jejich rodiny 

 

Gabriela Šťastová 

Krajská síťařka pro Zlínský kraj 

 

 



Specifika našeho kraje 

 

• zapojeno 9 ze 13 ORP 
 

• síťování probíhá od listopadu 2016 

 

• mapování poskytovatelů, kteří působí ve více ORP 

nebo kteří působí skrze celý Zlínský kraj 



 

- potřeba vyjasnění kompetencí mezi OSPOD a jednotlivými aktéry 

(např. školskými zařízeními) 

 

- informovanost o službě ze strany jiných aktérů či OSPOD 

 

- potřeba zmapování sítě psychologů, psychiatrů a 

psychoterapeutů působících ve Zlínském kraji 

 

- nastavení spolupráce aktérů se školami 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 

- Strategie: „Spolupráce mezi základními školami a OSPOD“ 

    

  opakovaně se objevující potřeba 

 

 

 

 

Na co se zaměřuji? 

 



 

V tématu krajské strategie 

byla realizována dvě setkání: 

 

 

1. „Spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a základních škol“ 

 (1. 6. 2018) 

 

2. „Spolu a včas ohroženým dětem“ 

 (1. 11. 2018) 

 

Shrnutí a příklady dobré praxe z pohledu krajské 

síťařky 

 



 

- Inovativní téma:  

„Rodiče se zkušeností opakovaného odebírání dítěte z péče“ 

 

- právě probíhají semináře k inovativním službám (Brno, Ostrava)              

a bude také dvoudenní konference se zahraniční účastí (Praha) 

 

- dotační výzva  

„Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny“ 

 

- více informací na www.pravonadetstvi.cz a na www.esfcr.cz 

 

 

Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami 

 

http://www.pravonadetstvi.cz/
http://www.esfcr.cz/
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