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„návrh podpory pro pracoviště OSPOD v Pardubickém a Karlovarském kraji - 

rozvoj služeb v dané lokalitě, formální síťování služeb, spolupráce 

s poskytovateli služeb“ 

 

Základní náplň práce síťaře: 
  (možno konkrétně upravit dle domluvy a potřeb příslušného pracoviště OSPOD): 
 

 analýza a přehled služeb/poskytovatelů, které daný OSPOD využívá 

 monitoring a analýza - časová, územní i finanční - dostupnosti služeb, cílové skupiny 

služeb, kapacity, intenzity, kvality a efektivity služeb  

 definice služeb, které jsou využívány v rámci systému minitendrů a které by 

pracoviště OSPOD chtělo udržet i po skončení individuálního projektu  MPSV 

 analýza potřeb klientů vč. nejčastějších problémů, které by bylo dobré řešit službami 

 zmapování lokální sítě služeb, oslovení hlavních aktérů 

 multidisciplinární setkávání, pravidelné konzultace s aktéry sítě 

 vyhledávání zdrojů pro udržení služeb po skončení minitendrů v roce 2015 

 pravidelné konzultace s krajskými koordinátory MPSV 

 pomoc s případným poptáváním minitendrů (specifikace poptávky) v rámci roku 2015 

 spolupráce a reflektování potřeb pracovníků OSPOD, iniciace schůzek s dodavateli, 

krajem apod. 

 vytvoření standardu síťování, sítí služeb pro potřeby pracoviště OSPOD 

Rozsah, délka a typ úvazku: 
  (možno konkrétně upravit dle domluvy a potřeb příslušného pracoviště OSPOD): 

 
 DPP, DPČ v rozsahu minimálně 10 hodin týdně, maximálně 20 hodin týdně 

 DPP, DPČ bude uzavřena od dubna do října 2015 

 síťař je zaměstnancem MPSV, DPP nebo DPČ bude uzavřeno s MPSV 

Základní profil síťaře: 
   (síťaře nevybírá a nehledá MPSV, bude vytipován pracovištěm OSPOD) 

 
 trestní bezúhonnost 

 orientace v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí 

 zkušenost s lokalitou příslušného pracoviště OSPOD 

 síťařem se můžou stát pracovníci příslušného městského úřadu, pracoviště OSPOD, 

případně osoby vytipované příslušným pracovištěm OSPOD, MÚ  

 



 

 
 

2 

Základní povinnosti síťaře: 
 

 respektovat a naplňovat náplň práce ve spolupráci s příslušným OSPOD a členy 

realizačního týmu individuálního projektu MPSV 

 podávat pravidelné výstupy o své práci, předávat měsíční výkazy práce 

 účastnit se společných jednání a konzultací se členy realizačního týmu MPSV (dle 

domluvy) 

 podílet se na výstupech a zprávách v rámci aktivity 04; podpora a rozvoj sítě služeb 

na území Karlovarského a Pardubického kraje dle pokynů a domluvy s krajskými 

koordinátory MPSV 

Možnosti podpory od MPSV v rámci individuálního projektu: 
 

 finanční pokrytí personálních nákladů  

 pokrytí nákladů na dopravu 

 metodická podpora  

Povinnosti pro příslušné pracoviště OSPOD: 
 

 vytipovat konkrétní osobu 

 určit rozsah úvazku 

 doplnit a dojednat s MPSV náplň práce a povinnosti síťaře 

 zajistit dané osobě materiální zázemí na příslušném pracovišti (pracovní místo, 

počítač, případně služební telefon, drobný spotřební materiál) 

 zajistit souhlas příslušného městského úřadu 

 


