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Národní strategie ochrany 
práv d ětí 2012

Základní principy:

• Participace dítěte, respektování potřeb a 
vývoje dítěte

• Eliminace diskriminace a nerovného 
přístupů vůči dětem 

• Právo na rodinnou péči

• Zajištění kvality života pro děti a rodiny

• Plná zaměřenost na dítě, sleduje 
dlouhodobý zájem dítěte, podporuje jeho 
jedinečnost a vývoj

• Zahrnuje do řešení situace děti a rodiny, 
stejně tak jako celé jejich sociální okolí

• Staví na silných stránkách dětí a rodin a 
identifikuje problémová místa

• Funguje integrovaně a ve spolupráci 
všech zúčastněných subjektů

• Poskytuje a reviduje opatření a 
poskytované služby

Východiska:

• Nejlepším prostředím pro dítě je rodina, 
resp. rodinné prostředí 

• Institucionální péče by měla být poslední 
možností při řešení situace dítěte 

• V českém systému péče o ohrožené děti je 
nutné provést změny 

Zásadní zm ěny:

• Stanovení závazných postupů pro činnost 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
(OSPOD) a dalších účastníků systému

• Podpora postupů, metod (vyhodnocování, 
IPOD, případové konference)

• Rozvoj náhradní rodinné péče, zvýšení 
podpory pěstounské péče

Novela zákona č. 359/1999



IP MPSV – základní východiska

doprovází novelu zákona o SPOD, 
změnu systému SPOD

• zavádění postupů a nástrojů

• pilotní ověřování

• metodická podpora

= přímá projektová podpora při zavádění 
postupů a nástrojů v oblasti SPO

= projektové aktivity pro podporu terénu 
v průběhu realizace projektu

= získávání vstupních informací pro další 
úpravy systému

= mapování dopadů změn, nastavování 
další spolupráce

IP MPSV
(2012-2015)

Systémová podpora proces ů 
transformace systému pé če o 

ohrožené d ěti a rodiny

Termín realizace: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015 

www.pravonadetstvi.cz



Cíle projektu

Celkem 8 klí čových aktivit projektu realizovaných v 10 krajích

Podpora implementace systémových a legislativních změn do praxe

Zavedení standardů kvality práce do všech složek systému

Zvyšování odborné a profesní kvalifikace pracovníků v systému

Definování a pilotní odzkoušení sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny

Rozvoj nových metod a postupů v oblasti pěstounské péče a v oblasti práce s 
ohroženou rodinou

Podpora multidisciplinární spolupráce všech složek systému



Spolupracující kraje

PILOTNÍ KRAJE

• Karlovarský kraj
• Pardubický kraj
• Moravskoslezský kraj
• Olomoucký kraj
• Zlínský kraj
• Královéhradecký kraj

• Ústecký kraj
• Středočeský kraj
• Jihomoravský kraj
• Kraj Vysočina



.

Realizáto ři aktivit projektu…

31 pracovník ů v 
rámci MPSV

175 spolupracujících 
osob na r ůzné typy 

smluv

674 spolupracujících osob na 
DPP/DPČ

Stovky podpo řených rodin v rámci aktivit 
projektu



KA 01 – Optimalizace řízení a financování systému

KA 02 – Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality SPOD

KA 03 – Pilotní ověřování vyhodnocování a IPOD

KA 04 – Podpora služeb pro ohrožené rodiny a děti

KA 05 – Rozvoj profesionální pěstounské péče 

KA 06 – Vzdělávání odborných pracovníků v rámci SPOD

KA 07 – Semináře a školení

KA 08 – Informační kampaň „Právo na dětství“

Klíčové aktivity projektu



Klíčová aktivita č. 1
Optimalizace řízení a financování systému

• Dílčí a podpůrné analýzy systému péče o ohrožené děti

• Komplexní shrnující analýza - Optimalizace řízení systému ochrany práv dětí 
a péče o ohrožené děti

Přehled vytvo řených analýz:
� Sociodemografická analýza

� Analýza systému náhradní rodinné péče v České republice

� Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi

� Analýza v oblasti náhradní rodinné péče – Analýza fungování institutu dohod o výkonu 
pěstounské péče

� Analýza v oblasti náhradní rodinné péče - Analýza implementace programu PRIDE v 
ČR

� Návrh optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti



Klíčová aktivita č. 2
Vytvo ření a pilotní ov ěření standard ů kvality

• Pilotní ověření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro orgány 
sociálně-právní ochrany a jejich pilotní ověření v praxi 

• Pilotní ověření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro osoby 
pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany a jejich pilotní ověření v praxi 

� Pilotní ověření ve 2 pilotních krajích 

� Pilotní ověření standardů pro OSPOD - 6 pracovišť OSPOD v Olomouckém 
kraji a OSPOD KrÚ Olomouckého kraje

� Pilotní ověření standardů pro pověřené osoby zabývající se podporou NRP - 3 
organizace v Pardubickém kraji

� Pilotní ověření standardů pro ZDVOP - 3 organizace v Pardubickém kraji

� Zapojení konzultantů - konzultace zpracování postupů, metodik dle standardů 
na pilotních pracovištích

� Provedení pilotních kontrol a inspekcí

� Zpracování manuálů



Klíčová aktivita č. 2
Výstupy aktivity

� Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní 
ochrany pro pověřené osoby

� Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní 
ochrany pro OSPOD

� Manuál implementace standardů kvality sociálně-právní 
ochrany pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

� Manuál provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-
právní ochrany pro Krajské úřady vč. Magistrátu hl. města 
Prahy



Klíčová aktivita č. 3
Pilotní ov ěřování vyhodnocování a IPOD

Cíle pilotního ov ěřování:

• Získání zpětné vazby z terénu pro případnou revizi a adaptaci vyhodnocovacích 
formulářů, získání podkladů pro vytvoření metodiky

• Získání poznatků o potřebných službách pro rodiny a děti ze zpracovaných IPOD

Průběh pilotního ov ěřování:

• Zapojeno všech 5 základních pilotních krajů

• 6 pracovišť OSPOD v každém zapojeném kraji

• Konzultační podpora ze strany odborných konzultantů zapojeným pracovníkům 
OSPOD

• Celkem 300 pilotních zpracovaných vyhodnocení a IPOD

Výstup: 

• Manuál implementace vyhodnocování situace dítěte 
a rodiny a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte pro OSPOD



Klíčová aktivita č. 5
Rozvoj profesionální p ěstounské pé če

• Zakoupení licence k programu PRIDE v roce 2012

• Systém PRIDE je systém pro nábor, výběr, přípravu a doprovázení
náhradních rodin

• Původ v Americe, modifikován v desítkách zemí (Skandinávie, 
Polsko, Slovensko, Bulharsko)

• Návod a nástroje pro vytvoření standardizovaného, jednotného a 
přehledného rámce vztahujícího se k vyhledávání, výběru, přípravě 
a následnému doprovázení náhradních rodičů

• Podpora adaptace PRIDE na národní podmínky



Klíčová aktivita č. 5
Rozvoj profesionální p ěstounské pé če

• Pilotní ověřování systému PRIDE prostřednictvím realizace odborné 
přípravy náhradních rodičů – pěstounů (10 krajů, 64 příprav, cca 800 
žadatelů)

• Výcvik českých lektorů programu PRIDE, který byl vedený dvojicí 
zahraničních lektorů z Nizozemí a Srbska (cca 70 proškolených lektorů)

• Školení 4 master lektorů PRIDE, kteří jsou oprávněni vzdělávat další lektory 

• Adaptaci materiálů PRIDE skupinou expertů složených ze stávajících lektorů 
PRIDE

• Školení MiniPride - seznámení odborné veřejnosti s uceleným programem 
práce s žadateli o náhradní rodinnou péči PRIDE (pracovníci KrÚ, 
pověřených osob

• Příprava videospotů o PRIDE



Klíčová aktivita č. 5
Výstupy aktivity

Adaptace materiál ů na národní podmínky (neve řejné dokumenty):

• Informační balíček pro zájemce o NRP

• Příručka PRIDE pro žadatele

• Příručka PRIDE pro lektory

• Příručka postupů PRIDE

• Navazující přípravný kurz PRIDE (navazující vzdělávání pěstounů).

Vytvo ření nových p říruček PRIDE (neve řejné dokumenty):

• Příručka na přípravy pěstounů na přechodnou dobu (příručka pro žadatele, příručka 
pro lektora)

• Příprava dětí (materiál pro děti, materiál pro lektory)

• Příručka MiniPride

Veřejně dostupné výstupy aktivity:

• Sborník příspěvků k aktuálním tématům náhradní rodinné péče



Klíčová aktivita č. 5
Rodinné konference

Zahájení 
aktivity

• Počátek r. 2014 – myšlenka pilotního vyzkoušení metody rodinných konferencí 
v českém prostředí – vybráno 8 pilotních krajů – zapojení do IP

• Jaro 2014 – osloveni holandští kolegové z nizozemské centrály Eigen Kracht
(doslova „Vlastní silou“) - Rob van Pagée, Hedda van Lieshout – přijetí jejich 
metody, lektorování, materiály

• Osloveni partneři na straně sociálních odborů a oddělení sociálně právní 
ochrany dětí (OSPOD) – informační setkání o metodě pro odbornou veřejnost 

Průběh 
aktivity

• Vybráni a vyškoleni nezávislí administrátoři (7) a koordinátoři (desítky), z 
informačních setkání se přihlásily OSPOD se zájmem zapojit se do 
projektu – vyškoleny sociální pracovnice (45) – 3 běhy školení

• Od léta 2014 – poptávání prvních konferencí ze strany OSPOD
• Průběžné vzdělávání, supervize a setkávání účastníků projektu
• Dodatečné vyškolení nových koordinátorů (květen)
• Propagační materiály

Ukončení 
aktivity

• Léto 2015 – evaluace pilotního projektu vysoutěženým
partnerem, tvorba českých metodik a lektorských 
materiálů

• 70 poptaných konferencí, 29 realizovaných
• Pokračování po ukončení projektu – metodická podpora, 

školení, finalizace českých metodik, manuálů, vytvořená 
síť administrátorů, koordinátorů



Klíčová aktivita č. 5
Rodinné konference – díl čí aktivity, výstupy

Dílčí aktivity:

• Supervize pro koordinátory každých 6 týdnů, supervize pro administrátory

• Metodická setkávání s administrátory, s OSPODy, s Robem van Pagée (Eigen Kracht)

• Sběr formulářů, materiálů, hodnotících dotazníků z konferencí

• PR podpora aktivity (články, brožury, materiály…)

• Proškolování koordinátorů, návazné, semináře pro podporu kompetencí koordinátorů

• OSPOD, průběžné kontaktování OSPOD

Výstupy:

• Letáky pro OSPOD, letáky pro rodiny, plakát RK, pozvánka na RK

• Databáze vyškolených aktérů RK (administrátoři, koordinátoři, OSPOD)

• Metodika a systémy příprav RK pro koordinátory, administrátory, obecná

• Příručka „Příběhy z rodinných konferencí“

• Přeložené zahraniční materiály o RK

• Systémy přípravy koordinátorů, administrátorů RK, OSPOD



Klíčová aktivita č. 6
Vytvo ření vzdělávacích program ů, školení

• Školení navazují na realizaci a výstupy jednotlivých aktivit projektu

• Okruhy témat: vyhodnocování a IPOD, spolupráce v síti služeb, 
systém výkonu NRP, standardy kvality SPOD

� Vzdělávání pro pracovníky OSPOD (5 denní seminá ř ve všech krajích 
ČR)

� Vzdělávání pro pracovníky osob pověřených k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí a poskytovatelů služeb

� Vzdělávání pro pracovníky spolupracujících subjektů

� Vzdělávání pro specialisty krajských úřadů

� Vzdělávání pro inspektory kvality sociálních služeb

Výstup z cyklu školení: Záv ěrečná zpráva vzd ělávací aktivity



Cílová skupina Počet školení Počet účastníků

OSPOD 33 1081

Pověřené osoby a 
poskytovatelé služeb 

pro rodiny a děti

10 443

Soudci a státní 
zástupci

4 116

Spolupracující 
subjekty

13 628

Specialisté krajských 
úřadů a MPSV 2 50

Inspektoři SPO 1 22

Celkem: 63 školení Celkem: 2340 proškolených osob

Klíčová aktivita č. 6
Vytvo ření vzdělávacích program ů, školení

Výsledky školení - statistika



Klíčová aktivita č. 8
Národní kampa ň (iniciativa) Právo na d ětství

Termín realizace: duben – říjen 2015

Cíle kampan ě:

• Prezentace záměrů transformace systému péče 
o ohrožené děti a rodiny v České republice v souladu s Národní strategií ochrany práv dětí

• Vyprovokování diskuze s cílem posunout všeobecné povědomí o tematice péče o 
ohrožené děti a rodiny v souladu s nejlepším zájmem dítěte

• Jednoduše a názorně ukázat, co transformace řeší a informovat odbornou veřejnost o 
jednotlivých fázích projektu

Komunika ční témata informa ční kampan ě a jejich ambasado ři:

• Prevence v biologické rodině - MUDr. Elena Turnovská

• Dítě jako subjekt práva - Mgr. Petr Zmuda

• Podpora pěstounské péče - Ing. Hana Jurajdová PhD.

• Systém po transformaci - Mgr. David Beňák, DiS. 



Kreativní řešení kampan ě

• Obrazovým motivem kampaně je dítě 
držící rodinné fotoalbum s chybějícími 
fotkami

• Tento motiv slouží jako symbol toho, 
že sebelepší institucionální péče 
nedokáže nahradit léta prožitá v rodině

www.pravonadetstvi.cz

Klíčová aktivita č. 8
Národní kampa ň (iniciativa) Právo na d ětství



• Televizní spoty

• Články

• Putovní interaktivní výstava ve vybraných městech ČR

• Brožura: Nemluvím, stejně mě neposlouchají

• Brožura: Pěstounství je profese

• Brožura: Mýty a pravdy

• Videospoty - dostupné na youtube.com, kanál Právo na dětství

• Infografiky

• Interaktivní katalog služeb a jevů, dostupný na: katalog.pravonadetstvi.cz 

• E-learning - zaměřuje se na oblast NRP, standardy kvality, IPOD a 
participaci dětí v rozhodovacích procesech, dostupný na: 
vzdelavani.pravonadetstvi.cz 

• Internetová aplikace k akcím na školách Dítě a jeho práva, dostupný na: 
akceproskoly.pravonadetstvi.cz 

Klíčová aktivita č. 8
Výstupy aktivity



Děkujeme za pozornost

tereza.komarkova@mpsv.cz
milan.zanina@mpsv.cz


