
  

Závěrečné konference projektu  

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 

 

„pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU“ 
aneb o dětech s dětmi 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ústí nad Labem, 24. 4. 2019 Brno, 30. 4. 2019 

Olomouc, 7. 5. 2019 Pardubice, 16. 5. 2019 

Praha, 20. 5. 2019 
 

8:30–9:00 Registrace účastnic a účastníků  

9:00–9:15 Začínáme – úvodní slovo 

9:15–9:30 

 

Co děti potřebují a jak na ně nezapomenout – o projektu Systémový rozvoj a 

podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 

Kristýna Jůzová Kotalová – vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a 

děti, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

PRO SÍŤ – SÍŤOVÁNÍ, PREVENCE, INOVACE (1. část) 

9:30–10:10  Síťujeme a rozvíjíme spolupráci. Ukázka dobré praxe síťování 

Štěpán Bolf, Simona Zatloukalová, síťařka/síťař (MPSV) 

10:10–10:30 Pomáháme včas? Preventivní služby pro rodiny s dětmi 

Matouš Korbel, Zdena Lejsková (MPSV)  

10:30–10:45 Diskuse 

10:45–11:00 Přestávka na kávu  

PRO SÍŤ – SÍŤOVÁNÍ, PREVENCE, INOVACE (2. část) 

11:00–11:20 Hledáme nové cesty. Inovace v práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami 

Pavel Houška (MPSV) 

11:20–11:35 Kde hledat pomoc? Interaktivní katalog služeb jevů a služeb pro rodiny 

s dětmi 

Michal Šíp (MPSV) 



11:35–11:45 Diskuse 

PRO KVALITU a VZDĚLÁVÁNÍ 

11:45–12:15  Nezapomínáme na kvalitu? Statistické a kvalitativní monitorování péče o 

ohrožené rodiny a děti  

Kam se poděla zpětná vazba? Celoživotní vzdělávání pracovnic a 

pracovníků OSPOD  

Michal Šíp (MPSV) 

12:15–12:30 Diskuse 

12:30–13:30 Přestávka na OBĚD 

PRO RODINU (1. část) – Cesta k pěstounství  

13:30–14:30 Vyhledávání náhradních rodičů – inspirace od nás i ze zahraničí 

Kritéria odborného posuzování zájemkyň a zájemců o náhradní rodinnou 

péči (NRP) 

Trénink nebo diagnostika? Přípravy budoucích náhradních rodičů  

Inovativní postupy při zprostředkování NRP  

Veronika Wiedermannová, Johana Mertová, Bohuslava Janků, Lukáš Talpa 

(MPSV) 

14:30–14:45 Diskuse 

14:45–15:00 Přestávka na kávu  

PRO RODINU (2. část) – Podpora dítěte v náhradní rodině  

15:00–16:00 Jak mluvit s dítětem o odchodu z biologické rodiny? Představení materiálů 

pro práci s dítětem v systému NRP 

Dítě s poruchou vztahové vazby – možnosti pomoci 

Inovativní postupy při neúspěšně zprostředkované či předčasně ukončené 

NRP 

Podpora příbuzenských pěstounek a pěstounů 

Veronika Wiedermannová, Johana Mertová, Bohuslava Janků (MPSV) 

16:00–16:30 Diskuse a zakončení konference  

 

Změna programu vyhrazena.  

Konference se konají v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany 

dětí Ministerstva práce a sociálních věcí. Více na www.pravonadetstvi.cz.  

Těšíme se na vás! 

http://www.pravonadetstvi.cz/

