
„Výstupy aktivity 04 MPSV -
nástroje a možnosti podpory 
využitelné v oblasti sí ťování“

Závěrečná konference,  25. - 26. 11. 2015



Základní východiska pro tvorbu nástroj ů v oblasti  
síťování pro sociální pracovníky…
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68 % pracovišť OSPOD považuje za přínosné 
konkrétní příklady dobré praxe služeb, konkrétní 
návodné materiály z praxe

84 % pracovníků OSPOD by uvítalo praktický 
tištěný (elektronický) přehled služeb na lokální i 
obecné úrovni

75 % pracovníků OSPOD by mělo zájem o 
posílení OSPOD pracovníkem zodpovědným za 
lokální síťování

74 % pracovníků OSPOD by uvítalo pravidelné 
představování dostupných služeb poskytovateli 
v území 



Výstupy aktivity 04, nástroje podpory sí ťování

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY 

Přehled systému minitendrů 2014/2015

Příklady dobré praxe

Metodika síťování služeb

Definice minimální sítě služeb v pilotních krajích

Typologie služeb pro rodiny s dětmi

Školení pro sociální pracovníky v oblasti síťování

www.pravona detsvi.cz



Výstupy aktivity 04, nástroje podpory sí ťování

PODPORA LOKÁLNÍHO SÍ ŤOVÁNÍ

Manuál lokálního síťování

Informační balík k lokálním síťařům

Ukázky práce lokálního síťování

Dílčí výstupy práce lokálních síťařů

PRAKTICKÉ NÁSTROJE NA PODPORU SÍ ŤOVÁNÍ

Interaktivní katalog jevů a situací

Infografika na téma síťování
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1. Příklady dobré praxe

ZLÍNSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ



Příklady dobré praxe – základní informace

• Vytipování méně častých nebo inovativních služeb ověřených v 
praxi

• Oslovení OSPOD, poskytovatelů služeb

• Vytištění prosinec 2015

• Distribuce na ORP, kraje, elektronická podoba

Sledované oblasti u každé služby:

• - popis výchozí situace

• - plánování služby v rámci IPOD

• - poptávka OSPOD

• - spolupráce OSPOD a poskytovatele

• - průběh poskytované služby z pohledu poskytovatele

• - popis přínosu poskytované služby z pohledu OSPOD

• - možnosti zajištění a poskytování služby v rámci současného 
systému



Příklady dobré praxe – brožura
Vybrané služby I (Pk)

• Dlouhodobý pobyt postiženého dítěte s celodenní intenzivní péčí

• Podpora kontaktu matky s dětmi prostřednictvím společných víkendových pobytů

• Edukační pobyt pro dítě a pečující osobu (babičku), která převezme dítě do péče

• Zavedení služby mediace v území

• Individuální terapie v kontextu kognitivně behaviorální terapie a EEG Biofeedbacku

• Psychologické poradenství 

• Kapacita facilitace případových konferencí 

• Terénní pracovník pro práci s neorganizovanou mládeží ve městě

• Skupinový program pro děti na posílení psychosociálních dovedností  + navazující 
volnočasové aktivity

• Doprovázení dítěte s handicapem, zvyšování rodičovských kompetencí, edukace 
péče o dítě se specifickými potřebami

• Terénní sociální asistence pro děti a jejich rodiny – žáci SZŠ, spolupráce se školou



Příklady dobré praxe – brožura
Vybrané služby II (KVk)

• Krizový pobyt s edukací

• Dlouhodobý pobyt

• Rozvoj rodičovských kompetencí se zaměřením na vzdělávání 

• Kapacita terénních pracovníků

• Prevence závislosti a odborné poradenství se závislostí

• Zavedení služby doprovázející osoba

• Služby rané péče

• Výjezdní skupinové programy na posílení psychosociálních dovedností



Příklady dobré praxe – brožura
Vybrané služby III (MSk + Zk + KHk)

• Skupinová setkání

• Zajištění služeb v náhradní rodinné péči

• Služby specialistů – kapacita pro OSPOD 

• Asistence u chlapce s výchovnými problémy 

• Vzdělávání pro pěstouny v příbuzenské pěstounské péči-kapacita pro OSPOD 
Služby specialistů – kapacita pro OSPOD

• Terénní práce v rodinách - kapacita pro OSPOD 

• Podpora osob pečujících v příbuzenské náhradní rodinné péči – kapacita pro 
OSPOD 

• Zajištění služeb osobního asistenta 

• Podpoření a zajištění kontaktů mezi matkou a dětmi umístěnými v ústavní péči, 
příprava na návrat dětí do biologických rodin 



2. Infografika na téma sí ťování
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1. Bude k dispozici ke stáhnutí na: 
www.pravonadetstvi.cz

2. Distribuce na všechna pracoviště 
OSPOD v ČR (ORP)

3. K dispozici mezi materiály na 
Závěrečné konferenci IP MPSV

4. Možnost zaslání (v elektronické verzi), 
kontakt: sara.vokalova@mpsv.cz



3. Interaktivní katalog
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CO 
BU
DE

Kde katalog najdeme http://katalog.pravonadetstvi.cz/

Pro koho je určen Především pracovníkům OSPOD, NNO, 
pracovníkům školství, samosprávy, 
psychologům, psychiatrům...

Hlavní cíle katalogu Zpřehlednit řešení ukázkových situací, které 
pracovníci OSPOD řeší nejčastěji

Ukázat možnou síť pomoci v dané sociální 
situaci

Nabídnout postup řešení situace, možné 
služby a zdroje pomoci, příklady z praxe

Co chybí? Propojení s databází sociálních služeb na 
krajské, lokální úrovni – možnost pro 
rozšíření funkcionalit v návazném projektu

Rozšíření možných situací nebo jevů –
doplnění a aktualizace bude řešena v 
návazném projektu



Nejlépe si ukážeme jak postupovat p ři práci s on-line 
katalogem tak, že p ředvedeme postup v jednom 

konkrétním p řípadě rodinné situace.

Rodina žije v nevyhovujících bytových a hygienických podmínkách……



Titulní strana katalogu

Klikneme a vstoupíme do katalogu – viz šipka.
Není nutné žádné složité přihlášení.



Rozcestník – 8 zdroj ů pomoci, 9 situací

Ve vztahu k řešené konkrétní situaci vyhledám v kategorii  situací oblast,  
kam lze problém podle jeho obsahu  zařadit.
Kliknutím vyberu – viz šipka – oblast Bydlení.



Problémy v dané skupin ě situací

Ve vztahu ke konkrétní situaci vyhledáme v kategorii řešený problém.
Kliknutím vybereme - viz šipka.

Pokud se chceme vrátit o krok zpět, použijeme oranžovou šipku vlevo dole. 



Karta s popisem problému

K zadané situaci se zobrazí karta s popisem problému , menu pak nabízí 
samotné postupy a řešení. 



Postup řešení situace 

Na kartě je zobrazen postup, priority kroků, zapojení aktérů pro řešení tak, aby 
se rodině nabídlo vhodné řešení jejich situace.



Síť pomoci

Síť pomoci zobrazuje propojení jednotlivých aktérů a zainteresovaných 
organizací v rámci řešené situace.



Služby a zdroje pomoci

Zde najdeme služby a zdroje pomoci pro tento konkrétní problém, navíc pro 
konkrétní region, včetně všech kontaktů.



Příklad z praxe

Pro vyřešení konkrétní situace lze získat inspiraci také v příběhu (kazuistice), 
který  popisuje podobnou situaci včetně použitého řešení.



Zdroj pomoci 

Pro řešení konkrétního problému lze v aplikaci vyhledat  přímo zdroj pomoci 
z úvodního rozcestníku.



Děkujeme za pozornost….
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