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Lokální a krajští sí ťaři v návazném projektu 
Nejčastější otázky a odpov ědi 

 
„Systémový rozvoj a podpora nástroj ů sociáln ě-právní ochrany d ětí“ 

 
 

LOKÁLNÍ SÍŤAŘI 
 
 

1. Otázka: 
Je možné, aby činnost vykonával současný pracovník OSPOD, který má plný úvazek na 
OSPOD a 0,5 úvazek by měl navíc a práci vykonával po svojí práci na OSPOD, nebo se 
musí přijmout nová pracovní síla?  
 
1. Odpověď: 
1. Ano, je možné, aby byl lokálním síťařem pracovník OSPOD. Pracovník bude na max. 0,5 
úvazku zaměstnancem MPSV na dohodu o pracovní činnosti. Bude mu tedy hrazena mzda 
z MPSV a na základě cestovních příkazů mu budou propláceny služební cesty související 
se zapojením do projektu. Lokální síťař může být zaměstnancem OSPOD, resp. MěÚ na 
celý úvazek a k tomu může mít dohodu s MPSV, nebo bude zaměstnán na půl úvazku na 
MPSV a na půl úvazku bude zapojen na OSPOD, nebo to nemusí být pracovník OSPOD, 
může to být např. někdo ze služeb, kdo bude ochoten úzce s OSPOD spolupracovat a 
OSPOD tohoto pracovníka vytipuje a osloví. Variantou také je, že si ten půl úvazek rozdělí 
třeba dva pracovníci OSPOD, nebo se spojí více pracovišť OSPOD a budou využívat 
jednoho lokálního síťaře, výše jeho úvazku by pak byla na konkrétní domluvě, maximem by 
bylo stále 0,5 úvazku na OSPOD.  
 
Pracovníka vytipuje a doporučí OSPOD, MPSV do výběru nebude nijak zasahovat a volba 
a vytipování pracovníka bude čistě na OSPOD, tak aby byl ten pracovník přínosem pro 
pracoviště OSPOD, MPSV pak uzavře s vybraným pracovníkem dohodu.   
 
V rámci projektu bude hrazena mzda lokálních síťařů a cestovní náklady lokálních síťařů. 
Kancelář a materiální vybavení (počítač, telefon, kancelářského potřeby apod.) budou 
zajištěny zapojenými pracovišti OSPOD, případně přímo lokálním síťařem, to záleží na 
dohodě OSPOD s lokálním síťařem. Preferujeme, aby lokální síťař měl pracovní místo 
přímo na pracovišti OSPOD, je ale také možné, aby pracoval z jiného místa (home office, 
pracoviště poskytovatele služeb atp.), pokud se takto dohodne OSPOD s lokálním síťařem.  
 
 
 
 
2. Otázka: 
Bude pracovník zaměstnancem příslušného úřadu nebo bude vykazovat práci do výkazu 
MSPV?  
 
2. Odpověď: 
Zapojený lokální síťař bude na tu část úvazku (obvykle 0,5 úvazku) zaměstnancem MPSV. 
Před koncem každého měsíce bude odevzdávat výkaz práce, na základě výkazu práce mu 
bude každý měsíc vyplácena mzda standardně ve výplatním termínu MPSV.  
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3. Otázka: 
Bude se moci práce vykonávat tak, jak si to konkrétní pracovník naplánuje podle potřeby? 
 
3. Odpověď: 
Všechny lokální síťaře bude podporovat metodický pracovník MPSV, budou určeny 
výstupy, které má lokální síťař zpracovat, a budou určeny také nějaké základní postupy, tak 
aby byla práce lokálních síťařů koordinovaná napříč OSPODy a vzájemně kompatibilní a 
porovnatelná. Takže nějaká základní struktura toho co a kdy zpracovávat bude, konkrétní 
rozložení práce např. v konkrétním dni a měsíci je čistě na uvážení síťaře a potřebách 
OSPOD. 
 
 
 
 
4. Otázka: 
Jaká bude povaha práce, chápeme dobře, že bude zjišťovat aktuální situaci v oblasti 
služeb, bude např. dotazníkovým šetřením zjišťovat poptávku po službách? 
 
4. Odpověď: 
Lokální síťař by měl podporovat síťování služeb v území, měl by mapovat síť služeb v 
území, potřeby OSPOD, potřeby klientů, mě by komunikovat s poskytovateli služeb, měl by 
podporovat spolupráci OSPOD a poskytovatelů služeb, měl by také aktivně podněcovat 
vznik nových potřebných služeb v území nebo rozvoj kapacit služeb, tak aby byly 
dostatečné pro definované potřeby. Přímo z projektu nebude možné služby nakoupit, na 
podporu služeb jsou jiné zdroje (dotace na poskytování sociálních služeb, dotace měst, 
krajů, strukturální fondy EU...). Lokální síťař by měl mít také informace o možných zdrojích 
financování služeb, tak aby podpořil proces hledání vhodného zdroje financování služeb. 
Např. zmíněné dotazníkové šetření potřeb je jednou z možných činností lokálního síťaře, 
jeho aktivity by ale měly být širší a měly by odpovídat především potřebám OSPOD v 
oblasti podpory služeb a síťování služeb pro ohrožené děti a rodiny. 
 
 
 
 
5. Otázka: 
Budou probíhat nějaká setkání těchto pracovníků, kdy a v jakém rozsahu?  
 
5. Odpověď: 
Lokální síťař bude zajišťovat systém pravidelných místních setkání pro aktéry sítě služeb 
v území, setkávání budou zaměřena na síťování služeb a spolupráci v síti služeb. 
Setkávání budou organizována lokálním síťařem ve frekvenci minimálně jednou za čtvrt 
roku na lokální úrovni. Realizována budou dále dle potřeby pracovní setkání zapojených 
lokálních síťařů a případně dalších pracovníků OSPOD zaměřená na výměnu dobré praxe 
služeb ať už v rámci jednoho pilotního kraje, tak napříč zapojenými pilotními kraji, setkávání 
sítařů v jednom kraji organizovaně krajským síťařem případně setkání všech nebo 
vybraných lokálních nebo krajských síťařů.  
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6. Otázka: 
Jaké bude metodické vedení pracovníků? 
 
6. Odpověď: 
Na začátku svého zapojení do projektu budou lokální síťaři proškoleni a bude jim průběžně 
k dispozici metodik MPSV, který jim bude metodickou podporou, budou s ním konzultovat 
dílčí záležitosti, bude spolupracovat na zpracování výstupů atp. V krajích, kde budou mít o 
tuto pozici zájem, bude také krajský síťař, který by měl shromažďovat výstupy lokálních 
síťařů v kraji a zajišťoval by návaznost na plánování služeb v kraji a na další související 
aktivity kraje v této oblasti.  
 
 
 
 
7. Otázka: 
Co se stane,  když do toho nepůjdeme? Bude to mít na nezapojený OSPOD konkrétní 
dopad, např. budou chybět kapacity služeb? 
 
7. Odpověď: 
Pokud o tuto aktivitu nebudete mít zájem, tak přijdete o možnost využít podpory lokálního 
síťaře pro Váš OSPOD, který by mohl zajišťovat všechny činnost, na které není při běžném 
výkonu SPOD tolik prostoru - komunikace s poskytovateli služeb, analýza potřeb, 
vyhledávání poskytovatelů, jednání o potřebných kapacitách, možnostech poskytovatelů, 
podpora při zavádění nových služeb atp. Je to spíše možnost, jak síť služeb zmapovat, 
doplnit, rozšířit a následně stabilizovat s využitím stávajících způsobů financování, jak si 
rozšířit kapacitu pracovníků OSPOD o půl úvazek zaměřený na síťování služeb. 
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KRAJŠTÍ SÍŤAŘI 
 
 
 
1. Otázka: 
U podpory a rozvoje služeb se bude jednat pouze o stanovení minimální sítě služeb? 
Financován z projektu bude pouze „síťař“ (lokální či krajský)?  
  
1. Odpověď: 
U aktivity 01 bude podpora hlavně v zajištění a podpoře personálních kapacit na úrovni 
ORP v oblasti síťování. Budeme hradit mzdu, metodické vedení lokálních síťařů (na úrovni 
zájemců z řad ORP, případně kraje), dále budeme zajišťovat samotnou koordinaci všech 
dílčích aktivit v kraji. V rámci KA 01 bude možné, aby se pracoviště OSPOD (dle svých 
možností a zájmu) stalo pilotním pracovištěm pro zavádění vytipovaných inovativních 
služeb. Pilotní ověřování bude probíhat na relativně malém počtu pracovišť OSPOD, proto 
se nedomnívám, že je třeba zvažovat náročnost této podaktivity v kontextu promýšlení 
celkového zapojení kraje do KA 01.  O možnosti zapojit se do pilotního ověřování budou 
zapojené kraje informovány v průběhu realizace projektu a budou mít možnost zvážit své 
zapojení do tohoto pilotního ověřování inovativních služeb. Stěžejní je pro nás určitě hlavně 
podpora síťování v podobě lokálních síťařů a tvorby minimální sítě služeb (bude zadáno 
externímu dodavateli).  
 
 
 
 
2. Otázka: 
Pozice krajského síťaře je plně (celým pracovním úvazkem) hrazena z projektu MPSV?  
 
2. Odpověď: 
Pozice krajského síťaře by byla plně hrazena z projektu MPSV po stránce mzdové 
(v maximální výši jednoho plného úvazku) a materiální (počítač, mobilní telefon, pravidelné 
zásoby kancelářského vybavení apod.), v rámci spolupráce s pilotním krajem bychom od 
kraje požadovali zřízení jeho pracovního místa v rámci úřadu, příp. zřizované organizace, 
základní kancelářské vybavení (stůl, židle) a spolupráci se zaměstnanci úřadu 
kompetentních oddělení. Variantou také je, že krajský síťař může působit i mimo prostory 
krajského úřadu nebo jím zřizované organizace, to je pak na dohodě mezi vybraným 
krajským síťařem a zástupci kraje.  
  
 
 
 
3. Otázka: 
Kdo bude zaměstnavatelem krajského síťaře? 
 
3. Odpověď: 
Pracovní smlouvu, v případě menšího úvazku dohodu, bude mít krajský síťař uzavřenou 
s MPSV, bude tedy zaměstnancem MPSV, budeme rádi, pokud tohoto lokálního síťaře 
pomůžete vytipovat a oslovit. 
  
 
 
 

 


