Co zaznělo na mezinárodní konferenci „ProSÍŤováním k rozvoji služeb
pro ohrožené děti a jejich rodiny“?
Nejen o tom, co se děje na poli síťování služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, diskutovali
účastníci a účastnice mezinárodní konference pořádané Ministerstvem práce a sociálních
věcí (MPSV) v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany
dětí. Konference, která se konala ve dnech 22. – 23. listopadu 2017 v Praze, se zúčastnilo
více než 220 aktérů sítě služeb pro ohrožené děti (např. zástupci orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, samosprávy, sociálních služeb, školství, justice a další) a 47 přednášejících či
mluvčích odborných panelů. Pozvání přijaly i zástupkyně ze Severního Irska, a to z projektů
a služeb zaměřených na včasnou pomoc ohroženým dětem.
„Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny přináší významné systémové změny, které
mají dopad do konkrétní životní situace několika tisíc dětí a rodin,“ sdělila v úvodu konference
Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení transformace služeb pro rodiny a děti MPSV, která
dále představila jednotlivé aktivity projektu. „Pro to, aby bylo možné zachovat dětem přirozené
prostředí vlastní rodiny, je třeba maximálně posílit a propojit podpůrné služby. Je přitom třeba klást
důraz na prevenci ohrožení dítěte,“ doplnila k východiskům aktivity Podpora a rozvoj služeb
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na jejíž výstupy se konference primárně zaměřovala.
Jak vypadá systém pomoci ohroženým dětem v Severním Irsku, představila Helen Dunn,
regionální koordinátorka tzv. „Family Support Hub“, zastupující síť „Children & Young People´s
Strategic Partnership“ (CYPSP). Zkušenosti s přímým poskytováním služeb ohroženým dětem a
jejich rodinám sdílely její kolegyně Karen McLean a Edith McManus, působící v Belfastu. Irské
expertky v rámci své praxe zprostředkovávají rodinám v nouzi služby přesně na míru dle jejich
potřeb, pracují s celou rodinou a snaží se o včasné poskytnutí služeb. Jaké informační nástroje
umožňují zachycovat signály ohrožení dětí ve školách, shrnula Anne Marie Bagnall, asistentka
poradce pro ohrožené děti, z instituce „Education Authority“ (EA). Českou praxi a síťování
představili lokální síťaři a síťařky, kteří se zaměřují na podporu fungování místních sítí služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny (např. v Litoměřicích, Praze 6, Olomouci, Hlinsku a v Pardubickém
kraji).
Co může být pro náš systém pomoci ohroženým dětem inspirativní, shrnul v příspěvku Miloslav
Macela, expert v oblasti práv dětí, který představil jeden z výstupů projektu, a to analýzu
zaměřenou na inovativní služby pro rodiny a děti. Posluchači se tak mohli seznámit
s některými zahraničními trendy, jako jsou např. důraz na uplatňování partnerského přístupu a
dohodu s rodičem ze strany úřadů či snahu o to, aby dětem a jejich rodinám byla dostupná sociální
práce a služby i v běžném prostředí, jako jsou např. školy či nemocnice.
Druhý den konference proběhl ve znamení pestré škály panelových diskusí. Účastníci a
účastnice si mohli vybírat z devíti témat a třech tematických bloků. Ty se soustředily na otázky
síťování, nástrojů spolupráce a vzájemné komunikace. „Školy jsou brána k rodinám a my to
nedokážeme využít v prevenci,“ doplnila Dana Lipová, místopředsedkyně Asociace Dítě a rodina
v panelu zaměřeném na prosazování transformace služeb pro ohrožené děti. Toto téma je v české
praxi spojeno s řadou emocí, nejasností či mýtů. „Je třeba si ověřovat, zda pojmu transformace
rozumí všichni aktéři sítě služeb pro ohrožené děti stejně. Sjednocení pojmů a cílů transformace je
skoro stejně tak důležité jako samotná realizace transformace,“ komentovala Kristýna Jůzová
Kotalová z MPSV.

Kdo se ptá dětí žijících v ústavech na jejich názor? Účastníci panelových diskuzí se shodli, že
názor samotných dětí a rodin není často slyšen, a to ani při přijímání změn, které se jich přímo
týkají. Je třeba hledat způsoby, jak jejich hlasy slyšet, i o tom byla diskuse. Celou konferencí se tak
neslo poselství, které zaznívalo i od kolegyň ze Severního Irska: rodina a dítě má být středem
zájmu, jsou rovnocenným partnerem v diskusi, všichni zástupci sítě služeb pro ohrožené
děti a rodiny napříč rezorty by měli spolupracovat v jejich zájmu.
Všechny materiály z konference najdete na: www.pravonadetstvi.cz
Zde naleznete malou ochutnávku zdrojů:
Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti v České republice je dostupná zde:
http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/Analyza-inovativnich-postupu-a-sluzeb-pro-rodiny-a-deti-vCeske-republice(2017).pdf
Odkazy na instituce působící v Severním Irsku:
 Children & Young People´s Strategic Partnership (CYPSP) - http://www.cypsp.org/
 Education Authority (EA) - http://www.eani.org.uk/#
Síť Family Support HUBs, provozovaná CYPSP: http://www.cypsp.org/family-support-hubs/
Interaktivní mapovací nástroj InstantAtlas, používaný CYPSP (zachycuje aktuální jevy týkající
se např. zdraví, bezpečnosti, vzdělávání v lokalitách v celém Severním Irsku, slouží k plánování
služeb): http://www.cypsp.org/maps-demographic/
Katalog služeb pro děti a jejich rodiny: http://www.familysupportni.gov.uk/

