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Zápis ze setkání 

 
 

Přítomni: 
 

Pardubický kraj 
Benešová Petra  Síť mateřských center v Pardubickém kraji 
Brandová Blanka, Mgr. Středisko rané péče v Pardubicích 
Brýdl Jiří, Mgr.  koordinátor za spolupracující subjekty 
Peterková Monika  Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže 
Svoboda David, DiS.   Amalthea o.s. 
Šťastná Petra, Bc.  Krajský úřad Pardubického kraje 
Tauberová Markéta, Mgr. Dětské centrum Veská 
Tlapáková Irena, Mgr. Krajský úřad Pardubického kraje 
Třešňáková Martina, Mgr. Fond ohrožených dětí – Pardubice 
Výborný Ondřej, Mgr.  Dětský domov Holice 
Zahálková Helena, Ing. Krajský úřad Pardubického kraje 

 
Karlovarský kraj 
Hronová–Hlůžková S., DiS. Náhradním rodinám o.p.s. 
Chládková Mária, Mgr. Sociální služby p.o., Rodinná poradna 
Olah Alexander, Bc.  Agentura po sociální začleňování 
Ryšková Iveta, Bc.  Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov 

 
MPSV 
Böhmová Petra, Bc.  MPSV  
Chlopčíková Monika, Mgr. MPSV 
Komárková Tereza, Bc. MPSV     
Miklušáková Marta, Mgr. MPSV 
Nováková Kamila, Mgr. MPSV 
Pýchová Ivana, Mgr.  MPSV 
Sudrová Kateřina, Mgr. MPSV 
Vodenková Petra, Mgr. MPSV 
Zanina Milan, Mgr.  MPSV 

 
Hosté: 
Fajtová Jaromíra, DiS. Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Šalátová Jindra, Mgr.  Sdružení SOS dětských vesniček 
Weinlichová Vladimíra, DiS. Náhradním rodinám, o.p.s. 
 
 
Omluveni: 

 
Pardubický kraj 
Hnízdová Dana Bc.  Magistrát města Pardubice 
Horáčková Zuzana, Mgr. Krajský úřad Pardubického kraje 
Miletín Roman, PhDr.  Poradna pro rodinu Pardubického kraje 
Zezulová Dagmar, MUDr. Děti patří domů, o.s. 
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Karlovarský kraj 
Cettlová Denisa, Mgr.  Odbor zdravotnictví KÚKK 
Cíchová Eva, Mgr.  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK 
Hanáková Blanka, Mgr. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK 
Hlavsová Michaela, Bc. Krajský dětský domov pro děti do tří let 
Kotounová Jana, Bc.  Útočiště Cheb, o.p.s. 
Maněnová Petra, DiS. Odbor sociálních věcí KÚKK 
Mižikarová Jolana, PhDr.  Pedagogicko psychologická poradna Karlovy Vary   
Němeček Jan   Člověk v tísni o.p.s. 
Pavlásek František, Ing. Bc. Odbor sociálních věcí MMKV 
Petřeková Jarmila, Mgr. Odbor sociálních věcí KÚKK 
Zmuda Petr, Mgr.  DD Karlovy Vary a Ostrov 
 

 

I. Blok – systém minitendr ů 
A. Zahájení setkání, p ředstavení ú častník ů 
Na úvod společného setkání krajských koordinačních skupin (dále KKS) 
Karlovarského kraje a Pardubického kraje přivítali krajští koordinátoři všechny 
přítomné a seznámili je s programem setkání. Následně byli všichni účastníci 
požádáni, aby se představili a ostatním účastníkům sdělili, kterou instituci v rámci 
svého kraje na setkání zastupují.  
 
B. Aktuální informace o stavu minitendr ů 
Krajští koordinátoři seznámili přítomné s aktuálním stavem minitendrů v obou krajích 
(počet vyhlášených minitendrů, počet minitendrů dle jednotlivých OSPOD, témata 
minitendrů, zajímavosti minitendrů) a shrnuli všechny dosavadní poznatky po 
necelých čtyřech měsících realizace minitendrů (více viz Příloha č. 1 – Prezentace ze 
společného setkání KKS KVk a PK). Krajští koordinátoři také upozornili na rozdílnost 
obou krajů (nedostatek služeb, poskytovatelů v Karlovarském kraji, dostatek 
poskytovatelů v Pardubickém kraji) a uvedli důvody pro zapojení jednotlivých krajů 
právě do aktivity projektu zaměřené právě na podporu služeb pro ohrožené děti a 
rodiny a vytváření sítě služeb. 
Ing. Zahálková vznesla dotaz ke stavu čerpání financí v jednotlivých rámcových 
smlouvách. Aktuální stav čerpání lze určit pouze orientačně. Nelze dopředu 
odhadnout, zda bude u uzavřených smluv vyčerpána celá částka, zda bude služba 
poskytnuta a fakturována v plném rozsahu, nebo zda nebude předčasně ukončena. 
Průběžně je možné zjišťovat objem finančních prostředků, které jsou zazávazkovány 
prostřednictvím uzavřených dílčích smluv.  
Krajští koordinátoři proto sdělili alespoň přibližný stav čerpání za jednotlivé kraje. 
K 30. dubnu 2014 bylo dle uzavřených dílčích smluv zazávazkováno v Pardubickém 
kraji cca 4,5 mil. Kč a v Karlovarském kraji cca 8 mil. Kč z celkové částky cca 45 mil. 
Kč pro každý kraj. Krajští koordinátoři dále upozornili, že dosud byly vyhlašovány 
spíše drobné, individuální zakázky. Snahou bude vyhlašovat větší zakázky s vyšším 
objemem finančních prostředků včetně zakázek zavádějících nové služby. Lze tedy 
předpokládat, že ve druhém čtvrtletí fungování systému minitendrů budou čerpány 
finanční prostředky v jednotlivých rámcových smlouvách ve větším rozsahu. Krajští 
koordinátoři přislíbili, že aktuální stav čerpání financí v jednotlivých rámcových 
smlouvách budou zasílat jednou za čtvrt roku pro informaci na KrÚ obou krajů. Více 
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viz příloha č. 5 – Aktuální čerpání financí v jednotlivých rámcových smlouvách v obou 
krajích. 
Na závěr prezentace bylo také oficiálně sděleno, že bylo schváleno prodloužení 
realizace projektu do října 2015. Bude tak možné využít případné zbývající finanční 
prostředky z této aktivity na poskytování služeb také po ukončení rámcových smluv 
v příštím roce. Zároveň krajští koordinátoři upozornili, že nebude možné stávající 
rámcové smlouvy prodloužit, proto bude nutné vyhlásit na podzim tohoto roku další 
veřejnou zakázku na uzavření nových rámcových smluv.  
Veřejná zakázka a znění rámcových smluv budou upraveny dle dosavadních 
zkušeností s realizací minitendrů a v souladu s reálnými potřebami obou krajů. Zde 
by krajští koordinátoři uvítali návrhy a připomínky, které by mohly být do nového 
znění rámcových smluv zakomponovány. 
 
C. Práce ve skupinách  - výhody minitendr ů, rizika minitendr ů 
Na úvod práce ve skupinách koordinátoři uvedli, že by výsledem tohoto společného 
setkání měly být dva výstupy, které budou využitelné v dalším průběhu realizace 
aktivity - identifikace slabých a silných míst systému minitendrů a návrh chybějících 
služeb, které by měly být v krajích poptávány a zaváděny prostřednictvím minitendrů. 
První práce ve skupinách byla zaměřena právě na identifikace silných stránek a 
naopak slabých míst minitendrů se zaměřením na způsoby řešení slabých míst. 
Účastníci setkání byli rozděleni do dvou skupin. Pro intenzivnější výměnu informací 
mezi zástupci zúčastněných krajů byly vytvořeny skupiny smíšené a v každé z obou 
pracovních skupin byli zástupci obou zúčastněných krajů. 
Výstupy práce ve skupině následně obě skupiny prezentovaly, výstupy byly 
porovnávány také s připravenými výstupy krajských koordinátorů.  Shrnutí práce ve 
skupinách je jednou z příloh tohoto zápisu (příloha č. 2 – Silná a slabá místa 
minitendrů). V dalším průběhu realizace aktivity bude celý realizační tým projektu 
usilovat o minimalizaci rizik minitendrů a odstranění slabých míst minitendrů právě 
prostřednictvím navržených postupů a způsobů řešení.  
 
D. Diskuze k výstup ům práce ve skupinách, návrhy řešení 
Po prezentaci výstupů jednotlivých skupin následovala společná diskuze 
k jednotlivým výstupům a k systému minitendrů. Na začátku diskuze zdůraznila Ing. 
Zahálková náročnost tohoto systému pro pracovníky OSPOD, kteří zadávají své 
požadavky pro jednotlivé minitendry. Pracovníci OSPOD v obou krajích mají podporu 
krajských koordinátoru i pracovníků na síťování, jsou průběžně informování 
telefonicky, e-mailem a také prostřednictvím osobních jednání. Tato intenzivní 
spolupráce bude probíhat dle potřeb po celou dobu trvání projektu. K tomuto sdělil 
Mgr. Brýdl, že nároky kladené na pracovnice OSPOD jsou obecně velmi vysoké a že 
je tato práce zároveň velmi nedoceněná. Důvodem může být také fakt, že agenda 
SPOD je vykonávána v přenesené působnosti. Je třeba zviditelnit a pozitivně 
prezentovat náročnou práci pracovníků OSPOD před zástupci samosprávy, tak aby 
měli pracovníci OSPOD odpovídající podporu a podmínky pro práci. Mgr. Brýdl 
navrhl, aby byli osloveni zástupci Svazu měst a obcí a vyzváni k diskuzi k postavení 
pracovníků OSPOD v rámci fungování městských úřadů. Upozornil dále na to, že by 
výstupy tohoto společného setkání a také běžných jednání jednotlivých KKS měly mít 
reálný dopad na zlepšení fungování systému péče o ohrožené děti a rodiny. Výstupy 
jednání by měly být předávány a prezentovány také zástupcům samosprávy a státní 
správy s rozhodovacími pravomocemi na vyšších úrovních. Mgr. Brýdl zdůraznil 
důležitost sdílení těchto výstupů, důležitost spolupráce a vzájemné podpory mezi 
všemi subjekty zapojenými do procesu transformace systému péče o ohrožené děti a 
rodiny.  
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II. Blok – zavád ění nových služeb 
 

E. Příklady dobré praxe služeb, nové služby, proces zavá dění nových služeb do 
praxe  
Druhý blok, věnovaný dobré praxi služeb v rámci systému minitendrů a možnostem 
zavedení dalších služeb, zahájila krajská koordinátorka Karlovarského kraje a 
omluvila nepřítomnou zástupkyni dodavatele Útočiště, o.p.s. Bc. Kotounovou, která 
měla prezentovat zavedení programu Pět P v Karlovarském kraji. Krajská 
koordinátorka představila stručně program Pět P (služba doprovázející osoby). Tento 
typ služby v Karlovarském kraji zcela chyběl. Při diskuzích o možnostech systému 
minitendrů projevovali pracovníci OSPOD velký zájem právě o zavedení této služby. 
Z důvodu nedostatku času pro zavedení takto náročné služby byla dodavatelům 
nabídnuta také možnost subdodávky vytvořené služby organizací, které tuto službu 
již poskytuje, ale dosud nepůsobí v Karlovarském kraji. Ve spolupráci s OSPOD byl 
připraven minitendr zavádějící službu doprovázející osoby na území celého 
Karlovarského kraje. V minitendrech uspěli dva dodavatelé, jeden z nich zavádí 
službu a poskytuje ji bez využití subdodávky (Sdružení SOS dětských vesniček), 
druhý vybraný dodavatel (Útočiště, o.p.s.) využívá subdodávku.  
Mgr. Tauberová, ředitelka Dětského centra Veská, představila zkušenost 
s poskytováním služeb v rámci minitendrů (dlouhodobý pobyt). Popsala zapojení do 
minitendrů z pohledu dodavatele od podání nabídky v elektronickém tržišti gemin, 
přes uzavření smlouvy, kontaktování OSPOD, spolupráce s OSPOD, až po 
poskytnutí poptávané služby. Ve druhé části svého vystoupení představila nové nebo 
plánované služby, které Dětské centrum Veská nabízí a připravuje pro ohrožené děti 
a rodiny s ohledem na postupnou transformaci systému péče o ohrožené děti a 
rodiny a s tím související postupnou transformací zařízení a poskytovaných služeb. 
 
F. Práce ve skupinách - pot řebné a chyb ějící služby, další možnosti a 
příležitosti pro využití minitendr ů  
V poslední části setkání byli účastníci opět rozděleni do dvou skupin, tentokrát již 
podle krajů. Cílem práce ve skupinách byla identifikace problémových oblastí, potřeb 
a identifikace chybějících služeb v jednotlivých krajích, které by mohly být poptávány 
a podpořeny v rámci minitendrů. Obě skupiny pak výstupy práce ve skupině 
prezentovaly a z návrhů obou skupin byl vytvořen návrh služeb pro využití 
v minitendrech, viz příloha č. 3 - Návrh služeb pro využití v minitendrech. Tyto návrhy 
budou následně zpracovány krajskými koordinátory a nabídnuty OSPODům 
v jednotlivých krajích. Pokud budou mít OSPOD o tyto navržené a chybějící služby 
zájem, budou zpracovány do minitendrů a vyhlášeny. 

 
G. Diskuze k výstup ům z práce ve skupinách, shrnutí záv ěrů setkání, ukon čení 
setkání  
Proběhla diskuze k jednotlivým prezentovaným službám. Na závěr setkání byli 
přítomní účastníci setkání požádání o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník poskytl 
zpětnou vazbu na společné setkání KKS. Shrnutí výsledků tohoto malého 
dotazníkového šetření je součástí zápisu v příloze č. 4 - Shrnutí výsledků 
dotazníkového šetření. Zjištěné skutečnosti budou zohledněny při přípravách dalších 
jednání KKS, případně dalšího společného setkání obou KKS.    
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Závěry setkání, úkoly 
 
 

úkol  zodpov ědnost  termín  komu bude sd ělen 
výsledek 

Prověřit možnost 
poptávání služeb pro 
děti v pěstounské 
péči 

krajští 
koordinátoři 

9. 5. 2014 - informovat OSPODy 
v obou krajích 
- sdělit členům KKS KV a 
KKS PK na dalším setkání 

Prověřit možnost 
poptávání rodinných 
konferencí 

krajští 
koordinátoři 

9. 5. 2014 - informovat OSPODy 
v obou krajích 
- sdělit členům KKS KV a 
KKS PK na dalším setkání 

Zpracovat šablony 
služeb, příkladů 
dobré praxe pro 
OSPODy 

krajští 
koordinátoři 

20. 5. 2014 - informovat OSPODy 
v obou krajích 
- sdělit členům KKS KV a 
KKS PK na dalším setkání 

Zpracovat nabídku 
služeb pro OSPOD 
dle výstupů jednání 

krajští 
koordinátoři, 
připomínkují 
členové KKS 

30. 5. 2014 - informovat OSPODy 
v obou krajích 
- sdělit členům KKS KV a 
KKS PK na dalším setkání 

Zajistit informovanost 
kompetentních osob 
(představitelé MPSV, 
samosprávy) o 
výstupech jednání, o 
realizaci projektu 

krajští 
koordinátoři, 
další členové 
realizačního 
týmu 

30. 5. 2014 - sdělit členům KKS KV a 
KKS PK na dalším setkání 

Pracovní setkání 
k podobě 
připravovaných 
nových rámcových 
smluv při nejbližších 
KKS v obou krajích 

krajští 
koordinátoři, 
KKS 

červen 
2014 

- předat členům KKS 
podkladové materiály či 
aktuální informace, jako 
základ pro pracovní setkání 
jednotlivých KKS  

Pravidelné zasílání 
stavu čerpání financí 
v jednotlivých 
rámcových 
smlouvách 

krajští 
koordinátoři 

čtvrtletně KV/PK kraj, KKS KV, KKS 
PK 

 
 

Další setkání KKS Pardubického kraje se uskuteční 18. června 2014 v Pardubicích . 
Pozvánka na jednání včetně programu bude všem členům KKS včas zaslána. 
 
Termín dalšího setkání KKS Karlovarského kraje bude stanoven v nejbližší době a 
členové budou informováni prostřednictvím emailu.   
 
 
 
Zapsali, dne 24. 4. 2014:  
Mgr. Petra Vodenková, Bc. Tereza Komárková, Mgr. Milan Zanina  
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Příloha č. 2 – Silná a slabá místa minitendr ů 
 

Výhody, pozitiva minitendr ů 
identifikace chybějících služeb 
zavádění nových služeb, rozvoj stávajících služeb 
sdílení dobré praxe služeb mezi OSPODy, zapojenými kraji 
navázání vzájemných kontaktů mezi poskytovateli, OSPODy 
podpora síťování, podpora vzájemné spolupráce 
posílení postavení pracovníka OSPOD  jako klíčového pracovníka dítěte 
edukace pracovníků OSPOD v oblasti definování potřeb klientů, definování služeb pro klienty 
edukace pracovníků OSPOD v oblasti analýzy případu a prognózy situace do budoucna   
podpora systému individuální péče o dítě 
postupná změna myšlení pracovníků pobytových zařízení 
rozvoj služeb zaměřených na práci s celou rodinou vč. pobytů určených pro děti s rodiči 
bourání zavedených stereotypů 
 
 

Slabá místa minitendr ů 
Slabá místa  Návrhy řešení  

poptávání služeb prostřednictvím veřejných 
zakázek 

� podpora optimalizace systému (sdílení 
nedostatků, vzájemná spolupráce, 
informovanost zapojených aktérů) 

� pro případné další projekty hledat jiné 
způsoby financování služeb 

� definovat problematická místa, upozorňovat 
kompetentní osoby 

� upozorňovat na nedostatky systému Gemin 
v rámci systému minitendrů, pracovat na 
nápravách s odd. veřejných zakázek MPSV  

nízká angažovanost pracovníků OSPOD, 
nedostatek informací o možnostech 
minitendrů 

� přímá podpora od krajských koordinátorů 
� motivování pracovníků OSPOD od 

pracovníků krajského úřadu, dodavatelů 
� sdílení dobré praxe 

nedůvěra pracovníků OSPOD a dodavatelů � pravidelná komunikace se všemi subjekty 
� podpora od krajských koordinátorů 
� pravidelná informovanost o průběhu 

systému minitendrů 
nejistota a nezkušenost pracovníků OSPOD 
při definování služeb 

� přímá podpora krajských síťařů 
� motivování dodavatelů pro podporu 

pracovníků OSPOD 
� posílení spolupráce s poskytovateli služeb 
� poskytnutí modelových příkladů, dobré 

praxe 
administrativní zatížení pracovníků OSPOD � přímá podpora krajských síťařů 

� poskytnutí příkladů poptávaných služeb 
� sdílení dobré praxe 
� podpora spolupráce pracovníků OSPOD a 

poskytovatelů 
chybějící IPODy, nízká kvalita IPODů 
využívaných jako podklady pro vyhlašování 

� podpora pracovníků OSPOD při zpracování 
IPODů (školení OSPOD bude realizováno 
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minitendrů v rámci projektu) 
� distribuce manuálu pro vyhodnocování 

(připravované v rámci aktivity 3) 
zajištění dostatečné kvality poskytované 
služby  
(výběr dodavatelů pouze na základě ceny) 

� přesná specifikace zakázky ze strany 
OSPOD vč. požadavků na poskytovatele, 
přesný popis průběhu a cílů zakázky, tlak 
OSPODů 
na požadované cíle služby a kvalitu služby 

pro poptávanou službu nelze přímo oslovit 
poskytovatele dle předchozí zkušenosti 
OSPOD  

� přesná specifikace služby od OSPOD, aby 
byla zajištěna služba přesně v souladu 
s potřebami klientů a představou OSPOD, 
bez ohledu na to, který poskytovatel 
v minitendru uspěje 

dlouhá časová prodleva od zadání poptávky 
po začátek realizace 

� zrychlení administrativních postupů, 
zavedení možnosti elektronického podpisu 
smluv na straně MPSV 

nejistota poskytovatelů, obtížné plánování 
s ohledem na nahodilost minitendrů  

� spolupráce dodavatelů a pracovníků 
OSPOD 

� soutěžení služeb většího rozsahu na delší 
časové období 

� soutěžení kapacity v případech, že je to 
vhodné s ohledem na druh a typ zakázky 

malá možnost změny poskytované služby 
s ohledem na situaci v rodině po dobu 
uzavřené dílčí smlouvy 

� kvalitní specifikace služby 
� promyšlená analýza situace rodiny 

pracovníkem OSPOD 
� možnost zrušit minitendr dohodou a vyhlásit 

nový  
� dobrá spolupráce poskytovatelů a 

pracovníků OSPOD (z důvodu včasného 
hlášení změn) 

riziko výběru jiného poskytovatele při 
realizaci návazného minitendru 

� přesná specifikace služby od OSPOD 
� podpora spolupráce OSPODů a 

poskytovatelů, podpora spolupráce 
prostřednictvím síťařů a koordinátorů MPSV 

� promyšlená analýza situace rodiny 
pracovníkem OSPOD 

místní i časová dostupnost odborných služeb 
(např. psycholog) 

� využití možnosti subdodávek 
� aktivní vyhledávání a oslovování odborníků 
� zavedení katalogu subdodavatelů 
� oslovení a informování potenciálních 

subdodavatelů v kraji 
není možné poptávat služby pro děti 
v pěstounské péči 

� zjistit možnosti úpravy tohoto omezení 
� zjistit či nastavit podmínky pro poptávání 

služeb pro děti v PP 
� informovat o zjištěných výstupech 

pracovníky OSPOD a dodavatele 
nedostatek poskytovatelů a kapacit 
v Karlovarském kraji 

� podpora systému subdodávek 
� společné setkávání dodavatelů a 

subdodavatelů 
� obecné informování o možnosti zapojit se 

do projektu v celém Karlovarském kraji 
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Příloha č. 3 - Návrh služeb pro využití v minitendrech 
 

Návrh služeb pro využití v minitendrech 

Pardubický kraj Karlovarský kraj 
denní centra pro děti do 2 let služby SVP pro děti s výchovnými problémy 
osobní asistence terapie rodičů v konfliktu  
podpora mladých dospělých opouštějících 
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 
ochrany, po ukončení PP 

sanace rodiny, nácvik rodičovských kompetencí 
(obdoba asistenčního, mediačního a 
terapeutického centra, viz FOD, AMT centra) 

komplexní diagnostika dětí v PPPD terénní odborná diagnostika  
služby pro děti s výchovnými problémy, 
s duševními problémy 

kompletní diagnostika, kompletní sociální 
rehabilitace 

mediace podpora psychiatricky nemocných matek 
řešení krizové situace řešení závislostí dětí 
terapeutické služby – zajištění dostupnosti psycholog - terapeut 

psychologové pro každý OSPOD v kraji  terénní odborníci také v hůře dostupných 
lokalitách 

rodinné konference  
krizový pobyt pro celou rodinu  
služby pedopsychiatra  
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Příloha č. 4 – Shrnutí výsledk ů dotazníkového šet ření 
 

Společné setkání KKS skupin Pardubického kraje a Karlovarského kraje se konalo poprvé. 
Nápad uspořádat společné setkání spojené s výměnou zkušeností se hned od počátku těšil 
velkému zájmu ze stany oslovených členů KKS. Vedle stálých členů KKS mělo o účast na 
setkání zájem také několik hostů, kteří byli na setkání přizváni. Výsledná účast nakonec byla 
o něco nižší než se předpokládalo, především z důvodů náhlých zdravotních, osobních a 
pracovních překážek některých členů KKS Karlovarského kraje. Počet účastníků setkání je 
uveden v tomto grafu: 
 

 
 
 
Protože se jednalo o první společné setkání KKS, rozhodli jsme se na závěr požádat 
účastníky o vyplnění krátkého dotazníku, abychom získali na setkání zpětnou vazbu a mohli 
tak lépe plánovat další případná společná setkání i setkání jednotlivých KKS. Jak je patrné 
z následujícího grafu, naprostá většina účastníků byla se setkáním spokojena a setkání 
splnilo jejich očekávání. I když byla kladně hodnocena struktura setkání, někteří účastníci by 
uvítali více času na práci ve skupinách. Právě možnost aktivního zapojení, sdílení své praxe, 
zkušeností a nápadů bylo hlavním důvodem, proč setkání splnilo očekávání.  Místem setkání 
byla nakonec zvolena Praha, aby tím byla zajištěna dobrá dopravní dostupnost z obou krajů. 
Místo setkání tak bylo hodnoceno kladně, někteří účastníci setkání by ale raději volili 
dopolední čas setkání. 
Hlavní tématem setkání byl systém minitendrů, což je aktuální téma v obou krajích. Účastníci 
setkání vyjádřili zájem pokračovat ve společném setkávání KKS, je tedy zřetelný, mají zájem 
diskutovat o tomto tématu a chtějí mít možnost podílet se na případných změnách v této 
aktivitě. Jasně preferované je nepravidelné setkávání svolávané na základě konkrétního, 
aktuálního tématu. Spokojenost účastníků obou krajů s průběhem setkání je zachycena 
v následujícím grafu: 
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Možným tématům pro další společné setkávání se věnovala další otázka v dotazníku. 
Nejčastěji požadovaným tématem je výměna a sdílení dobré praxe mezi oběma kraji. Sdílení 
dobré praxe v oblasti služeb je jedním ze závěrů prvního společného setkání. Krajští 
koordinátoři se zaměří také na zprostředkování dobré praxe nejen při společných 
setkáváních KKS, ale také formou předávání informací, dokumentů, dobré praxe služeb 
zástupcům OSPOD a poskytovatelům služeb.  
Na společném setkání KKS bylo oficiálně ohlášeno prodloužení projektu do září 2015, 
velkým tématem pro další setkání je proto podoba rámcových smluv pro další rok. Jak 
ukazuje graf, s tímto tématem souhlasí a žádá si ho velká skupina účastníků společného 
setkání. V souvislosti s tímto tématem se také objevil zájem diskutovat o možnostech 
případných dalších navazujících projektů. Tato potřeba je však výrazně vyšší v Pardubickém 
kraji.  
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Poslední část otázek v dotazníku se týkala obecné spokojenosti s fungováním KKS. I když je 
převážná část zúčastněných členů KKS spokojena s činností KKS, uvítali by možnost 
většího osobního pracovního zapojení a změnu charakteru KKS z informativní na pracovní.  
 

 
 
 
Jak již bylo zmíněno výše, členové KKS jsou spokojeni s fungováním KKS, velká většina 
respondentů by ale uvítala rozšíření programů jednání KKS o další témata. V obou krajích je 
vysoká poptávka po aktuálních informacích, o aktuální témata a diskuzi k těmto tématům. 
V Pardubickém kraji je pak poptávka po prezentaci nových služeb v kraji, v Karlovarském 
kraji je zase preferována přítomnost hosta/odborníka, který by setkání obohatil zajímavým 
příspěvkem.  
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Příloha č. 5 – Aktuální čerpání financí v rámcových smlouvách 
v obou krajích 

 

Níže uvedený přehled čerpání finančních prostředků v jednotlivých rámcových smlouvách 
v obou krajích nemusí přesně vystihovat aktuální reálný stav čerpání finančních prostředků 
v rámci minitendrů. Aktuální stav čerpání lze určit pouze velice přibližně. Nelze dopředu 
odhadnout, zda bude u uzavřených smluv vyčerpána celá částka, zda bude služba 
poskytnuta a fakturována v plném rozsahu nebo zda nebude předčasně ukončena.  
Údaje v tabulkách jsou aktualizovány k 30. 4. 2014. 
 
 
 
KARLOVARSKÝ KRAJ 
 
 
Rámcová smlouva 1: krizový pobyt 
 
základní částka pro RS 1  částka rezervovaná pro zadané zakázky  
9 000 000 Kč 0 Kč 
 
V rámci této smlouvy není v současné době realizována žádná zakázka. 
 
 
Rámcová smlouva 2: dlouhodobý pobyt 
 
základní částka pro RS 2  částka rezervovaná pro zadané zakázky  

6 750 000 Kč 4 427 280 Kč 
 
název Dílčí smlouvy  vítězný dodavatel  smluvní cena  
KV/2/6/2014 dlouhodobý pobyt – 
kapacita: pobyt pro vícečetnou rodinu 
Mariánské Lázně 

 

Pomoc v nouzi 550440 Kč 

KV/2/5/2014 dlouhodobý pobyt – kapacita: 
pobyt pro malou a vícečetnou rodinu 
Sokolov 

Pomoc v nouzi 938520 Kč 

KV/2/4/2014 dlouhodobý pobyt – kapacita: 
pobyt pro vícečetnou rodinu Cheb 

Pomoc v nouzi 550440 Kč 

KV-2-2-2014 dlouhodobý pobyt Sokolovsko Pomoc v nouzi 1207800 Kč 
KV-2-1-2014 dlouhodobý pobyt Chebsko Pomoc v nouzi 1180080 Kč 
 
 
Rámcová smlouva 3: odborné poradenství a diagnostik a  
 
základní částka pro RS 3  částka rezervovaná pro zadané zakázky  

12 50 000 Kč 668 180Kč 
 
název Díl čí smlouvy  vítězný dodavatel  smluvní cena  
KV/3/4/2014 terapie – posilování identity 
Chebsko Kotec 335400 Kč 
KOPIE: KV/3/3/2014 rodičovské 
poradenství a psychoterapie – Sokolov Kotec 94900 Kč 
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3-2-2014 finanční poradenství - Karlovy 
Vary Kotec 62400 Kč 
3-1-2013 rodičovské poradenství Karlovy 
Vary Krajský DD do 3 let 175480 Kč 

 
 
Rámcová smlouva 4: terénní a ambulantní služby  
 
základní částka pro RS 4  částka rezervovaná pro zadané zakázky  

17 00 000 Kč 2 602 460 Kč 
 
název díl čí smlouvy  vítězný dodavatel  smluvní cena  
KV/4/30/2014 doučování - příprava na 
přestup na ZŠ Karlovy Vary Světlo Kadaň 19932 Kč 
KV/4/27/2014 terén rodičovské 
kompetence Sokolov Kotec 47681 Kč 
KV/4/25/2014 terénní práce pro 2 rodiny s 
drogovým zatížením Sokolov Kotec 59015 Kč 
KV-4-28-2014 terén Mariánské lázně 2 
rodiny Kotec 59797 Kč 
KV/4/12/2014 doprovod a finanční nácvik – 
Karlovy Vary Člověk v tísni 19542 Kč 
KV/4/1/2013 doučování pro 5 dětí – 
Karlovy Vary Světlo Kadaň 78948 Kč 
KV-4-23-2014 doučování 3 děti Karlovy 
Vary SOS vesničky 64170 Kč 
KV-4-21-2014 doučování pro 6 dětí Cheb Útočiště 73720 Kč 
KV-4-20-2014 doprovázející osoba 
Mariánské lázně Kotec 85880 Kč 
KV-4-19-2014 zavedení služby 
doprovázející osoba - okres Sokolov SOS vesničky 345000 Kč 
KV-4-18-2014 zavedení služby 
doprovázející osoba - okres Karlovy Vary SOS vesničky 283590 Kč 
KV-4-17-2014 zavedení služby 
doprovázející osoba - okres Cheb Útočiště 760000 Kč 
4-13-2014 terénní podpora rodiny (bydlení) 
- Rovná Kotec 59280 Kč 
4-11-2014 terénní komplexní podpora 
rodiny - Rovná Kotec 51680 Kč 
4-8-2014 terénní komplexní podpora rodiny 
- Sokolov Kotec 130720 Kč 
4-7-2014 doprovázející osoba - Mariánské 
lázně Kotec 313880 Kč 
4-5-2013 terén rodičovské kompetence a 
asistence - Karlovy Vary Světlo Kadaň 149625 Kč 
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PARDUBICKÝ KRAJ 
 
 
Rámcová smlouva 1: krizový pobyt 
 
základní částka pro RS 1  částka rezervovaná pro zadané zakázky  

9 000 000 Kč 0 Kč 
 
V rámci této smlouvy není v současné době realizována žádná zakázka. 
 
 
Rámcová smlouva 2: dlouhodobý pobyt  
 
základní částka pro RS 2  částka rezervovaná pro zadané zakázky  
6 750 000 Kč 2 325 100 Kč 

 
název díl čí smlouvy  vítězný dodavatel  smluvn í cena  
Pk 2/7/2014 Dlouhodobý pobyt – Ústí nad 
Orlicí Dětské centrum Svitavy 176000 Kč 
Pk 2/6/2014 Dlouhodobý pobyt – Vysoké 
Mýto Dětské centrum Svitavy 561000 Kč 

Pk 2/5/2014 Dlouhodobý pobyt – Pardubice Dětské centrum Veská 732000 Kč 
Pk 2/4/2014 Dlouhodobý pobyt – 
Lanškroun Dětské centrum Svitavy 320100 Kč 

Dlouhodobý pobyt – Pardubice Dětské centrum Veská 536000 Kč 
 
 
Rámcová smlouva 3: odborné poradenství a diagnostik a  
 
základní částka pro RS 3  částka rezervovaná pro zadané zakázky  
12 250 000 Kč 428 985 Kč 

 
název díl čí smlouvy  vítězný dodavatel  smluvní cena  

Pk 3/13/2014 Mediace - Litomyšl 
Centrum 
J.J.Pestalozziho 6000 Kč 

Pk 3/11/2014 Individuální a rodinná terapie 
- Holice Laxus 32500 Kč 

Pk 3/10/2014 Individuální terapie - Holice 
Pedagogicko -
psychologická poradna 16200 Kč 

Pk 3/9/2014 Rodinná terapie - Žamberk Laxus 78 600 Kč 
Pk 3/8/2014 Speciálně-pedagogické 
poradenství na rozvoj kognitivních funkcí - 
Lanškroun Dětské centrum Svitavy 22000 Kč 

Pk 3/7/2014 Facilitace případových 
konferencí – Ústí nad Orlicí Amalthea 91000 Kč 

Pk 3/6/2014 Rodinná terapie – Litomyšl Amalthea 26800 Kč 
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Pk 3/5/2014 Finanční poradenství - 
Lanškroun Amalthea 86920 Kč 
Psychologické poradenství pro děti 
umístěné v dětském domově - Litomyšl 

Pedagogicko -
psychologická poradna 42065 Kč 

Individuální terapie - Holice 
Centrum 
J.J.Pestalozziho 14700 Kč 

Rodinná terapie - Holice 
Pedagogicko - 
psychologická poradna 17900 Kč 

 
 
Rámcová smlouva 4: terénní a ambulantní služby  
 
základní částka pro RS 4  částka rezervovaná pro zadan é zakázky  
17 000 000 Kč 1 789 154 Kč 
 

název Díl čí smlouvy  vítězný dodavatel  smluvní cena  
Pk 4/32/2014 Nácvik rodičovských 
kompetencí matky, podpůrné pedagogické 
vedení - Polička Oblastní charita Polička 29250 Kč 

Pk 4/29/2014 Komplexní služby pro rodinu s 
dětmi – Moravská Třebová 

Oblastní charita 
Moravská Třebová 144300 Kč 

Pk 4/28/2014 Skupinový program pro děti na 
posílení psychosociálních dovedností – 
Polička 

Občanské sdružení 
Bonanza 59295 Kč 

Pk 4/27/2014 Nácvik rodičovských 
kompetencí – Hlinsko Amalthea 135150 Kč 
Pk 4/26/2014 Terénní práce s rodinou a s 
dítětem – Králíky Amalthea 39960 Kč 
Pk 4/24/2014 Volnočasové aktivity 
navazující na výcvik sociálních dovedností – 
Svitavy 

Občanské sdružení 
Bonanza 61950 Kč 

4/23/2014 Výcvik sociálních dovedností u 
vytipovaných dětí a systematická práce s 
rodinami dětí – Svitavy 

Občanské sdružení 
Bonanza 48970 Kč 

Pk 4/22/2014 Nácvik rodičovských 
kompetencí - Polička Dětské centrum Svitavy 71400 Kč 
Pk 4/17/2014 Doučování – Moravská 
Třebová 

Oblastní charita 
Moravská Třebová 75660 Kč 

Doučování – Polička 
Občanské sdružení 
Bonanza 57525 Kč 

Pk 4/15/2014 Asistovaný kontakt - Polička Oblastní charita Polička 98840 Kč 
Pk 4/14/2014 Nácvik rodičovských 
kompetencí - Chrudim 

Oblastní Charita Nové 
Hrady 155193 Kč 

Doučování - Chrudim 
Oblastní charita 
Pardubice 15606 Kč 

Terénní práce s rodinou a s dítětem – 
Králíky 

Oblastní Charita Ústí 
nad Orlicí 40710 Kč 

Nácvik rodičovských kompetencí a 
doučování - Holice 

Oblastní charita 
Pardubice 23120 Kč 
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Zvyšování rodičovských kompetencí a 
edukace péče o dítě po úrazu – Chrudim Dětské centrum Veská 28800 Kč 
Výcvik sociálních dovedností u vytipovaných 
dětí a systematická práce s rodinami dětí – 
Svitavy 

Občanské sdružení 
Bonanza 54575 Kč 

Skupinový program pro děti na posílení 
psychosociálních dovedností – Polička 

Občanské sdružení 
Bonanza 88500 Kč 

Terénní práce s rodinou a skupinová práce s 
dítětem na posílení psychosociálních 
dovedností – Moravská Třebová 

Občanské sdružení 
Bonanza 88500 Kč 

Podpora kontaktu matky s dětmi umístěnými 
v dětském domově - Litomyšl Dětský domov Holice 27550 Kč 
Nácvik rodičovských kompetencí - Litomyšl Farní Charita Litomyšl 32700 Kč 
Terénní práce s neorganizovanou mládeží - 
Litomyšl Farní Charita Litomyšl 411600 Kč 
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Příloha č. 6 – Seznam členů KKS Karlovarského kraje a 
Pardubického kraje 

 
 
Krajská koordina ční skupina Pardubického kraje 
 

 Příjmení a jméno Organizace E-mail 

1 Benešová Petra  Síť mateřských center 
v Pardubickém kraji petra.benesova@materska-centra.cz 

2 Brandová Blanka, 
Mgr.  

Středisko rané péče v 
Pardubicích brandova@ranapece-pce.cz 

3 Brýdl Jiří, Mgr. koordinátor za 
spolupracující subjekty jiribrydl@seznam.cz 

4 Hnízdová Dana, Bc. Magistrát města Pardubic dana.hnizdova@mmp.cz 

5 Horáčková Zuzana, 
Mgr. 

Krajský úřad 
Pardubického kraje zuzana.horackova@pardubickykraj.cz 

6 Miletín Roman, 
PhDr. 

Poradna pro rodinu 
Pardubického kraje reditel@poradnapardubice.cz 

7 Peterková Monika Centrum Don Bosco 
Salesiánský klub mládeže peterkova@dozivota.cz 

8 Svoboda David, 
DiS. Amalthea o.s. david@amalthea.pardubice.cz 

9 Šťastná Petra, Bc. Krajský úřad 
Pardubického kraje petra.stastna@pardubickykraj.cz 

10 Tauberová Markéta, 
Mgr.  Dětské centrum Veská reditel@dcveska.cz 

11 Tlapáková Irena, 
Mgr. 

Krajský úřad 
Pardubického kraje irena.tlapakova@pardubickykraj.cz 

12 Třešňáková 
Martina, Mgr. 

Fond ohrožených dětí - 
Pardubice martina.tresnakova@fod.cz 

13 Výborný Ondřej, 
Mgr. Dětský domov Holice ondrej.vyborny@seznam.cz 

14 Zahálková Helena, 
Ing. 

Krajský úřad 
Pardubického kraje helena.zahalkova@pardubickykraj.cz 

15 Zezulová Dagmar, 
MUDr.  Děti patří domů, o.s. detipatridomu@seznam.cz 

16 Zanina Milan, Mgr. MPSV milan.zanina@mpsv.cz 
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Krajská koordina ční skupina Karlovarského kraje 
 

 Příjmení a jméno Organizace E-mail 

1 
Petra Maněnová, 
DiS 

OSV KÚKK petra.manenova@kr-karlovarsky.cz 

2 
Mgr. Jarmila 
Petřeková 

OSV KÚKK jarmila.petrekova@kr-karlovarsky.cz 

3 
Ing. Denisa Cettlová OZ KÚKK denisa.cettlova@kr-karlovarsky.cz 

4 
Ing. Eva Cíchová OŠMT KÚKK eva.cichova@kr-karlovarsky.cz 

5 
Mgr. Blanka 
Hanáková 

OŠMT KÚKK blanka.hanakova@kr-karlovarsky.cz 

6 
Bc. Iveta Ryšková OSPOD MěÚ Sokolov iveta.ryskova@mu-sokolov.cz 

7 
Ing. Bc. František 
Pavlásek 

OSPOD MMKV f.pavlasek@mmkv.cz 

8 
Jan Němeček Člověk v tísni o.p.s. jan.nemecek@clovekvtisni.cz 

9 
Bc. Jana Kotounová Útočiště o.p.s. utociste.cheb@seznam.cz 

10 
Mgr. Petr Zmuda DD Karlovy Vary a Ostrov ddkvo@ddkvo.cz 

11 
Bc. Michaela 
Hlavsová 

Krajský DD pro děti do 3 
let 

socialni.kv@dd-karlovarsky.cz 

12 
Sonja Hronová 
Hlůžková, DiS. 

Náhradním rodinám 
o.p.s. 

sonja.hluzkova@nahradnimrodinam.cz 

13 
Mgr. Mária 
Chládková 

Sociální služby, p.o., 
Rodinná poradna, 
pracoviště Sokolov 

rp.sokolov@ss-po.cz 

14 
PhDr. Jolana 
Mižikarová 

PPP Karlovy Vary jmizikarova@pppkv.cz 

15 
Bc. Alexander Olah Agentura pro sociální 

začleňování 
olah.alexander@vlada.cz 

16 
Bc. Tereza 
Komárková 

MPSV tereza.komarkova@mpsv.cz 
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Příloha č. 7 – Aktuální stav aktivit IP MPSV – duben 2014 
 

Aktivita 01 (analýzy)  
 
Zpracované analýzy : 

a) Sociodemografická analýza – mapy rozložení ohrožení dětí a rodin v ČR 
b) Analýza systému náhradní rodinné péče 

k dispozici na http://www.mpsv.cz/cs/14319 
 
Připravované analýzy: 

a) Analýza sítě služeb – poslední úpravy, zveřejnění do konce března 2014, do analýzy 
bude přidána kapitola o financování služeb, 13. 5. 2014 proběhne na MPSV v rámci 
krajské porady prezentace této analýzy 

b) Analýza na optimalizaci systému – skončila lhůta pro příjem nabídek, probíhá 
hodnocení předložených nabídek  

 
 
Aktivita 02 (standardy) 
 
V březnu bylo ukončeno pilotování vytváření standardů kvality pro ZDVOP ve třech 
organizacích v Pardubickém kraji (Fond ohrožených dětí Pardubice, Dětské centrum Veská, 
Dětské centrum Svitavy). Během května a června proběhnou v těchto organizací pilotní 
inspekce. Dokončuje se práce na implementačních manuálech standardů pro OSPOD 
(probíhá připomínkování zpracovaného materiálu odborníky), manuál implementace 
standardů pro pověřené osoby je před dokončením a odevzdáním  k odborné oponentuře.     
 
 
Aktivita 03 (vyhodnocování) 
 
Pilotáž byla ukončena a nyní probíhá zpracování materiálů, součástí zpracování 
vyhodnocení je také zpětná vazba zúčastněných osob v podobě závěrečné zprávy. Do 
pilotáže se zapojilo celkem 30 vybraných pilotních pracovišť OSPOD v pěti pilotních krajích 
(6 v každém pilotním kraj), ve všech pilotních krajích zpracovali zapojení pracovníci OSPOD 
s podporou konzultantů celkem 295 vyhodnocení a IPOD. 
Na základě výsledků pilotáže byli osloveni vytipování účastníci, kteří se v současné době 
podílejí na tvorbě Manuálu pro pracovníky v přímé práci. Manuál bude připraven a bude 
k dispozici nejpozději do září 2014, kdy začnou probíhat závěrečná školení. 
 
 
Aktivita 04 (rozvoj sít ě služeb) 
 
V rámci Aktivity 04 probíhá poptávání a poskytování služeb v rámci minitendrů, téma této 
aktivity je také ústředním tématem tohoto pracovního setkání. Aktivita probíhá 
v Karlovarském a Pardubickém kraji a na základě prvních výstupů se ukazuje rozdílnost 
obou krajů v zasíťování službami pro ohrožené rodiny a děti. 
Bylo schváleno prodloužení realizace projektu do října 2015, v případě, že nebudou 
dočerpány finanční prostředky v rámcových smlouvách v tomto roce, budou minitendry 
probíhat také v dalším roce. Pro další rok budou připraveny a soutěženy nové rámcové 
smlouvy, které se mírně upraví na základě dosavadních zkušeností s realizací minitendrů. 
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V současné době probíhá hodnocení předložených nabídek v zakázce na vytváření 
minimálního rámce sítě služeb. 
 
 
Aktivita 05 (rozvoj profesionální p ěstounské pé če) 
 

1. PRIDE 
V roce 2013 ukončilo školení 20 lektorů PRIDE, celkem odvedeno 10 příprav pro žadatele o 
NRP (cca 130 účastníků). V roce 2014 je realizováno 25 příprav dle PRIDE vč. výcviku 12 
lektorských dvojic. Připravuje se školení MINIPRIDE, o který je v krajích velký zájem, první 
MINIPRIDE odstartuje v červnu 2014. 
 

2. RODINNÉ KONFERENCE 
Třemi setkáními odstartovala pilotáž rodinných konferencí v rámci aktivity 05. V rámci této 
pilotáže bude vyškoleno 20 koordinátorů rodinných konferencí a 40 pracovníků OSPOD, 
kteří pilotně budou zavádět metodu rodinných konferencí do své práce. Budou vyškolení 
také 4 administrátoři, kteří budou zajišťovat fungování celého systému (koordinace sociálních 
pracovníků a koordinátorů). Největší část pilotáže proběhne v Moravskoslezském kraji, 
v menší míře se zapojí také některé ostatní kraje, které byly osloveny s nabídkou možného 
zapojení. 
 

3. OSTATNÍ 
Byla ukončena náborová a informační kampaň pro pěstouny v Královehradeckém a 
Zlínském kraji. V třech krajích (Moravskoslezský, Zlínský a Královehradecký kraj) je 
podporován rozvoj služeb pro náhradní rodinnou péči, stejně jako v aktivitě 04 
prostřednictvím systému minitendrů. Pracovníci OSPOD mohou poptávat služby ve třech 
okruzích – prevence, nové metody ve vzdělávání a v práci s rodinami v NRP a služby 
specialistů. V krajích probíhají informační setkání. 
 
 
Aktivita 06 (školení) 
 
Zakázka na organizátora školení byla zrušena (doručené nabídky měly mnoho nedostatků) a 
zakázka bude vyhlášena znovu. Z tohoto důvodu se posouvá realizace závěrečných školení. 
Všechna školení budou probíhat od září 2014 do září 2015. 
 
 
Aktivita 08 (kampa ň Právo na d ětství) 
 
Web právo na dětství (www.pravonadetstvi.cz) byl spuštěn 1. 1. 2014, jeho obsah je 
průběžně doplňován vč. aktuálních informací a materiálů, které se týkají jednotlivých aktivit 
projektu. Vydán byl také první bulletin informující o průběhu IP. 
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Příloha č. 8 – Přehled dodavatel ů v rámcových smlouvách 
v Pardubickém kraji a Karlovarském kraji 

 
 

Rámcová smlouva, část 1: „Krizový pobyt“ 
 

Krizový pobyt slouží pro děti, které se ocitly v nouzi nebo v ohrožení a u nichž se 
předpokládá, že dojde ke zlepšení nebo vyřešení jejich situace v časovém horizontu 
následujících tří měsíců. Poskytování služeb spočívá v zajištění pobytu dítěte po 
dobu maximálně tří měsíců v krizovém ubytovacím zařízení, jež umožňuje i souběžný 
pobyt rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, případně spočívající i 
v zajištění intenzivního kontaktu s rodinou a v práci s rodinou umístěného dítěte. 

 
 

Rámcová smlouva, část 2: „Dlouhodobý pobyt“ 
 

Poskytování služeb umožňující souběžný pobyt rodiče nebo jiné osoby odpovědné za 
výchovu dítěte. Dlouhodobý pobyt slouží pro děti s rodiči, které se ocitly v obtížné 
životní situaci a u nichž se předpokládá, že zlepšení či úplné vyřešení jejich situace 
bude mít dlouhodobější charakter a bude vyžadovat intenzivní a cílenou sociální 
práci. Služby dlouhodobého pobytu jsou poskytovány v případech, kdy zejména 
z důvodu ochrany dítěte, jeho práv a zájmů není možné, aby dítě zůstalo ve svém 
přirozeném prostředí. 

 
 

Rámcová smlouva, část 3: „Odborné poradenství a diagnostika“ 
 

Poskytování služeb specialisty zejména v oboru psychologie, psychiatrie, 
psychoterapie, rodinné mediace, speciální pedagogiky a logopedie. Poskytovatelem 
služby může být jak organizace, tak jednotlivci poskytující služby v rámci své 
soukromé praxe. 

 
 

Rámcová smlouva, část 4: „Terénní a ambulantní služby pro rodiny a d ěti“ 
 

Terénní a ambulantní služby pro rodiny a děti poskytované v přirozeném sociálním 
prostředí – to je rodina a sociální vazby k osobám blízkým a k místům, kde osoby 
pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity. Veškeré činnosti vykonávané 
v rámci terénních a ambulantních služeb podporují rodinu v obnovení či získání 
potřebných sociálních kompetencí s dílem využít v maximální možné míře jejich 
přirozených zdrojů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

 

 
Přehled dodavatel ů – Pardubický kraj 

 
Část 1.: „Krizový pobyt“ 
 
Sdružení:  
DD Holice, DD Pardubice, DD Dolní Čermná, DD Polička, DD Moravská Třebová 

Občanské sdružení Bonanza 

Sdružení:  
SKP-CENTRUM, o.p.s., Občanské sdružení CEMA Žamberk 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky, 5. 
května 383 
Sdružení:  
Dětská centra Pardubického kraje - Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 
do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy 

 
   

Část 2: „Dlouhodobý pobyt“ 
 
Sdružení:  
DD Holice, DD Pardubice, DD Dolní Čermná, DD Polička, DD Moravská Třebová 
Sdružení:  
SKP-CENTRUM, o.p.s., Občanské sdružení CEMA Žamberk 

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky, 5. 
května 383 
Sdružení:  
Dětská centra Pardubického kraje - Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 
do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy 

 
 
Část 3: „Odborné poradenství a diagnostika“ 

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí 

Občanské sdružení Bonanza 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 

Laxus, o.s. 

Amalthea o.s. 
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Sdružení:  
Dětská centra Pardubického kraje - Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 
do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy 

           
           
Část 4: „Terénní a ambulantní služby pro rodiny a d ěti“ 
 

Šance pro Tebe, o.s. 

Sdružení Charit v Pardubickém kraji:  
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Oblastní charita 
Pardubice, Charita Přelouč 
Sdružení:  
Farní charita Litomyšl, Oblastní charita Moravská Třebová, Oblastní charita Polička 
Sdružení: 
DD Holice, DD Pardubice, DD Dolní Čermná, DD Polička, DD Moravská Třebová 

Občanské sdružení Bonanza 

SKP-CENTRUM, o.p.s., 

Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 

Amalthea o.s. 

Sdružení:  
Dětská centra Pardubického kraje - Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 
do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy 
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Přehled dodavatel ů – Karlovarský kraj 
 
 
Část 1.: „Krizový pobyt“ 
 

Sdružení SOS dětských vesniček 

Krajský dětský domov pro děti do 3 let 

 
   

Část 2: „Dlouhodobý pobyt“ 
 

Pomoc v nouzi, o.p.s. 

Krajský dětský domov pro děti do 3 let 

 
 
Část 3: „Odborné poradenství a diagnostika“ 

 

KOTEC o. p. s. 

Krajský dětský domov pro děti do 3 let 

           
           
Část 4: „Terénní a ambulantní služby pro rodiny a d ěti“ 
 

Sdružení SOS dětských vesniček 

Občanské sdružení Světlo Kadaň (OSS Kadaň) 

Útočiště, o.p.s. 

Člověk v tísni, o.p.s. 

KOTEC o. p. s. 

Společnost pro ranou péči o.s. 

 

 


