
 

 

Zápis 
2. spole čné setkání krajských koordina čních skupin 

Karlovarského kraje a Pardubického kraje 
 

Přítomni: 
 
Pardubický kraj 
Benešová Petra  Síť mateřských center v Pardubickém kraji 
Brandová Blanka  Středisko rané péče v Pardubicích 
Brýdl Jiří   koordinátor za spolupracující subjekty 
Hnízdová Dana  Magistrát města Pardubic 
Kaválková Kateřina  Krajský úřad Pardubického kraje 
Miletín Roman  Poradna pro rodinu Pardubického kraje 
Peterková Monika  Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže 
Polanská Helena  Městský úřad Chrudim 
Skřivánková Klára  Krajský úřad Pardubického kraje 
Svoboda David  Amalthea o.s. 
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 
Bystroňová Šárka  Náhradním rodinám o.p.s. 
Chládková Mária, Mgr. Sociální služby p.o., Rodinná poradna 
Kotounová Jana  Útočiště  
Maněnová Petra  Krajský úřad Karlovarského kraje 
Pavlásek František  Městský úřad Karlovy Vary 
Petřeková Jarmila  Krajský úřad Karlovarského kraje 
Roučková Dagmar  Sdružení SOS dětských vesniček 
Ráža Filip   Světlo Kadaň 
Správková Stanislava  Krajský úřad Karlovarského kraje 
Šalátová Jindra  Sdružení SOS dětských vesniček 
Žák Ondřej   Pomoc v nouzi 
 
MPSV 
Baginská Miluše  MPSV 
Bohuslávková Klára  MPSV 
Böhmová Petra  MPSV  
Gruberová Andrea  MPSV 
Hlaváčová Diana  MPSV 
Hospodka Milan  MPSV 
Chlopčíková Monika  MPSV 
Joklová Klára   MPSV 
Komárková Tereza  MPSV 
Makovcová Eva  MPSV 
Nedělová Jana  MPSV 
Švecová Eva   MPSV 
Zanina Milan, Mgr.  MPSV 



 

 
 

Program setkání 
 

 
Datum a čas setkání:      2. 4. 2015, 10:00 – 12:30  
 
Místo:         Ministerstvo práce a sociálních věcí 
        Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2 
        Klub ministryně 
 
 

Program: 
 
10.00 – 10.10 Zahájení setkání, představení všech účastníků setkání  
10.10 – 10.30 Aktuální stav vybraných aktivit projektu 
10.30 – 10:45  Aktuální informace k systému minitendrů 
10.45 – 11:15 Rekapitulace systému minitendrů za rok 2014 – reflexe zkušeností, 

příklady dobré praxe, diskuze  
 
11.15 – 11.30 Přestávka 

 
11.30 – 11:45 Potřeby OSPODů a poskytovatelů služeb – představení potřeb, 

diskuze 
11.45 – 12:15 Práce ve skupinách - možnosti využití minitendrů do konce realizace 

projektu 
12.15 – 12:30 Diskuze  
12:30 Ukončení setkání 

 
 
  



 

 
1. Aktuální stav vybraných aktivit projektu 

(aktuální přehled stavu všech aktivit je součástí přílohy tohoto zápisu jako Příloha č. 1 a byl 
součástí materiálů, které účastníci obdrželi na společném setkání) 

 
 
KA 06 – Vytvo ření vzdělávacích program ů, vzdělávání vybraných cílových skupin 
garant aktivity: Miluše Baginská (miluse.baginska@mspv.cz) 
 

- dodavatel pro realizaci vzdělávacích programů: Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. 
- předán základní harmonogram školení 
- na školení je stále možné se hlásit, je třeba oslovit garanta aktivity  

 
 
KA 05 - Přípravy PRIDE  a organizace školení MiniPRIDE 
garant aktivity: Eva Švecová (eva.svecova@mspv.cz) 
 

- rekapitulace aktivity za rok 2014 
- pro rok 2015 platí možnost nabídky příprav, v případě zájmu je možné hlásit se garantovi 

aktivity  
- základní informace o MiniPRIDE – dvoudenní školení, i zde je možnost zažádat o další kola 

(garant aktivity), určeny pro všechny odborníky v oblasti NRP  
 
 
KA 05 - Rodinné konference 
garant aktivity: Klára Joklová (klara.joklova@mspv.cz) 
 

- představení metody rodinných konferencí, které MPSV pilotně zkouší 
- jedná se o jednu z metod, přístupů pro práci s ohroženými rodinami  
- více informací je součástí prezentace, která je přílohou tohoto zápisu 
- v rámci pilotáže poptáno přes 33 konferencí, proběhlo 15 konferencí 

Otázky v diskuzi k tomuto tématu:  Otázka koordinátorů - kdo je laik? Opravdu stačí jen 
základní vzdělání pro koordinátora? Bude metodika RK reflektována s českou praxí? 
Členům KKS obou krajů bude zaslána jako součást příloh tohoto zápisu Metodika RK, ve 
které je možné nalézt o celé metodě více informací včetně odpovědí na výše uvedené 
otázky. Více informace naleznou členové KKS také na stránkách www.pravonadetstvi.cz. 
Pokud by byla připravována nějaká veřejná akce s tématem rodinných konferencí, členové 
krajských koordinačních skupin na ní budou pozváni.    
 
 
KA 04  
garanti aktivity: Tereza Komárková – Karlovarský kraj (tereza.komarkova@mpsv.cz) a Milan 
Zanina – Pardubický kraj (milan.zanina@mpsv.cz) 
 

- aktuální stav minitendrů za rok 2014: za Pardubický kraj 167 minitendrů (zrušeno 51 
minitendrů), za Karlovarský kraj 67 minitendrů (zrušeno 64 minitendrů), 

- největší zájem OSPODů: za Pardubický kraj – Polička, Litomyšl, Lanškroun, za Karlovarský 
kraj – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, 

- aktuální informace k systému minitendrů – viz prezentace, která je součástí přílohy tohoto 
zápisu 

- předpokládaná realizace služeb z RS II 2015 - duben až září 2015 
- součástí prezentace aktivity 04 byla také práce ve skupinách, výstup této práce je hlavní 

přílohou tohoto zápisu   



 

 
 

2. Aktuální informace k systému minitendr ů, informace k systému 
minitendr ů za rok 2014 

 
Více viz Přílohy č. 5 až 9.   
 
 
 
 

3. Práce ve skupinách - možnosti využití minitendr ů do konce 
realizace projektu 

 
Práce ve třech pracovních skupinách se zaměřením na 3 základní identifikované oblasti, ve 
kterých je prostor pro uplatnění systému minitendrů a podporu potřebných služeb: 
 

1. Pobytové služby v Pardubickém kraji 
2. Odborné poradenství a diagnostika v Karlovarském kraji 
3. Terénní služby v Karlovarském a Pardubickém kraji 

 
Více viz Příloha č. 10.   
 
 
 

Přílohy zápisu 
 
Příloha č. 1: Aktuální stav aktivit projektu 
Příloha č. 2: Harmonogram vzdělávacích programů (KA 06) 
Příloha č. 3: Prezentace k rodinným konferencím 
Příloha č. 4: Metodika rodinných konferencí 
Příloha č. 5: Prezentace ke 2. společnému setkání KKS Pk a KVk 
Příloha č. 6: Rozvoj služeb v rámci minitendrů za rok 2014 
Příloha č. 7: Statistický přehled minitendrů za rok 2014 
Příloha č. 8. Přehled dodavatelů v minitendrech pro rok 2015 
Příloha č. 9: Popis aktivity „Lokální síťař pro OSPOD“ 
Příloha č. 10: Výstup a závěry práce ve skupinách 
 
 


