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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Blansko 

 

Mgr. Eva Hlaváčková 

 

 



         ORP Blansko – začátek síťování 



 

 Vzájemné seznámení pracovníků OSPOD a mimoblanenských 

organizací 

 

 Vyjasnění možností spolupráce aktérů oblasti školství a OSPOD 

 

 Propagace vybraných sociálních služeb v síti 

 

 Podpora rodin pečujících o děti s vážným kombinovaným postižením 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 

V reakci na potřebu OSPOD seznámit se s činností a pracovníky 

vytipovaných organizací pracujících v rámci SPOD, se jako dobrá 

forma naplnění této potřeby ukázaly prezentace jednotlivých 

organizací. 

 

 

„Tato setkání jsou přínosná pro pracovníky OSPOD zejména možností 

osobního setkání s jednotlivými zástupci organizací, výměnou informací 

o vzájemných potřebách a cílech další spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany 

dětí.“  

Mgr. Zdenka Hlaváčková, OSPOD Blansko 

 

 
Na co se zaměřuji? 

 
...na osobní setkávání aktérů…  

 



 

Proběhlo setkání zástupců škol, školských zařízení a OSPOD na téma 

sociálně-právní ochrany dětí, kde: 
 

 došlo k upřesnění vzájemných kompetencí a možností spolupráce, např. 

mimo jiné v rámci účasti OSPOD na výchovných komisích 

 

 pracovníci škol byli ubezpečeni o možnosti základního poradenství ze strany 

OSPOD, kdy následně nemusí dojít k zaevidování případu 

 

 
Na co se zaměřuji? 

 
...na potřeby oblasti školství… 

 



 

Proběhlo setkání aktérů ORP Blansko a zástupců rodin pečujících                 

o děti s vážným zdravotním postižením, na němž: 
 

 rodiče definovali svoje prioritní potřeby 

 

 byla dohodnuta navazující setkání zaměřená na možnosti podpory těchto 

rodin 

 

 
Na co se zaměřuji? 

 
...na téma potřeb pečujících rodin… 

 



 V rámci mezioborové spolupráce probíhají pravidelná setkávání ve složení 
účastníků např.: OSPOD, zástupci škol, sociálních služeb, policie, lékařů, 
okresního soudu, státního zastupitelství a poradny pro rodinu. 

 

 Projekt SPONA – rodinná politika – tým ve složení psycholožka, speciální 
pedagožka a právnička podporuje rodiny s dětmi v rozvoji rodičovských 
kompetencí a v upevňování vzájemných vztahů. Projekt zaštiťuje OCH 
Blansko. 

 

 Městský klub mládeže Adamov – bezplatnost odbourává finanční bariéry. 

 

 Základní škola Sloup – s pomocí „Šablon“ zajišťuje doučování několika 
předmětů.  

 

 Neformální komunitní centrum Svatého Martina – podporuje přirozený 
komunitní život. 

 

Dobrá praxe v rámci sítě 

 

...jen pár vybraných příkladů za všechny 



1)  Oblast začlenění nových aktérů, zvýšení kapacity a zviditelnění 

 stávajících 
 navýšit kapacitu SAS 

 podpořit rodiny pečující o děti s vážným zdravotním postižením 

 zvýšit povědomí o lince bezpečí 

 

2)  Oblast školství 

 zvážit zřízení pozice školního sociálního pracovníka 

 více využívat programů typu „Obědy do škol“ 

 rozšířit nabídku doučování 

 

3)  Oblast spolupráce 

 pokračovat v setkávání pracovníků OSPOD a školství 

 

 

 

Některá doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 

rodiny  

 



 

     

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

    www.pravonadetstvi.cz 

     

 

    

 Mgr. Eva Hlaváčková 

 E-mail: eva.hlavackova@mpsv.cz 
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Kuřim 

 

Mgr. Karolina Jandová 

 

 



 síťování probíhá od srpna 2016 

 

 k 31. říjnu 2018 jsem uskutečnila 274 jednání s aktéry místní sítě   

 

 

ORP Kuřim 



- přirozeně bezpečné a komunitní prostředí v obcích 

 

- OSVP má uzavřenu smlouvu s psychologem, proplácí se prostřednictvím 

komunitního plánování 

 

- multidisciplinární spolupráce: OSVP se osvědčily případové konference i 

poradní tým 

 

 

Příklady dobré praxe v lokalitě 



- větší informovanost aktérů spolupracujících v rámci ORP 

  

- posilování rodičovských kompetencí  

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 



- propojování aktérů sítě služeb  

 

 

- zmapování možností poskytování SAS na Kuřimsku  

 

 

- zapojení ambulance klinické psychologie do místní sítě služeb  

 

 

- vytvoření přehledu služeb pro rodiny s dětmi okresu Brno-venkov v 

tématu podpory rodičovských kompetencí 

 

Na co se zaměřuji? 
 



- vyjasnění spolupráce mezi příslušníky obvodního oddělení PČR a OSVP  

 

 

- kulatý stůl pro 29 zástupců OSVP, pediatrů, škol a dalších institucí 

 

 

- zajištění organizace pro poskytování SAS na Kuřimsku 

 

 

- zvýšení povědomí o ambulanci klinické psychologie, propojení aktérů k 

podpoře při jednání s pojišťovnami 

 

Co se podařilo 
 



 podpora pedagogům pro zajištění bezpečného klimatu i individuálního 

přístupu k žákům v devítiletých školách   

 

 zajištění sociálně aktivizační služby k podpoře rodičovských 

kompetencí a odpovědnosti přímo v ohrožených rodinách  

 

 distribuce přehledu aktuálně dostupných služeb okresu  

Brno-venkov na podporu ohrožených rodin s dětmi 

 

 lepší dostupnost ambulance klinické psychologie jako podpora 

duševního zdraví obyvatel Kuřimska 

 

 široká mezioborová platforma místních aktérů včetně rodin s dětmi 

pro diskusi nad aktuální problematikou místní sítě 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 
rodiny  
 



 

     

 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

   www.pravonadetstvi.cz 

     

 

    

    Mgr. Karolina Jandová 

    E-mail: karolina.jandova@mpsv.cz  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Bučovice, Slavkov 

u Brna a Vyškov 

 

Mgr. Gabriela Vybíralová 

 

 



• síťování probíhá od 1. 7. 2016 doposud 

 

• v ORP Vyškov působila kolegyně Zuzana Vařejková od 1. 11. 2016, nyní 

je na rodičovské dovolené 

 

 

 

ORP Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov 



 

• Vzájemná informovanost SAS a OSPOD, vyjasnění svých kompetencí a 
respektování rolí 

 

• Nastavení vzájemné spolupráce s justicí pro bývalý okres Vyškov 

 

• Dostupné doučování na Vyškovsku pro všechny děti 

 

• Společné setkání se zástupci SAS a hledání spolupráce v dalším období 

 

• Chybějící nízkoprahový klub pro mládež na Vyškovsku 

 

• Zapojení samosprávy a škol do tematiky ohrožených dětí a nastavení 
vzájemné spolupráce 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



• Mezirezortní minikulaté stoly na Slavkovsku a Vyškovsku 

• Společné setkání s justicí 

• Vzájemné seznámení pracovníků SAS na Vyškovsku 

• Podpora vzniku nízkoprahového klubu pro mládež na Vyškovsku 

 

 

Co se povedlo v síťování - např.: 

- setkání pracovníků OSPOD a justice  

- společné obědy pracovníků SAS  

- zapojení do projektu Krabice od bot 

Na co se zaměřuji? 

 



Co se povedlo? 



• Rozvoj setkání s justicí a jeho pravidelná realizace 

• Udržet společné setkání pracovníků SAS 

• Realizace minikulatých stolů 

• Vznik ambulantního SVP a nízkoprahového klubu pro mládež 

• Dostupnější odborná pomoc (psychologů, pedopsychologů, …) 

• Společné setkání s pracovníky Úřadu práce 

• Sladit postupy pracovníků OSPOD a SAS a vzájemně hledat řešení pro 

své klienty 

• Dostatečná nabídka doučování pro všechny děti z Vyškovska 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich rodiny  

 



 

     

 

   DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

     www.pravonadetstvi.cz 

     

 

     

    Mgr. Gabriela Vybíralová  

    E-mail: gabriela.vybiralova@mpsv.cz  

mailto:gabriela.vybiralova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě služeb 

– ORP Šlapanice 

 

Mgr. Gabriela Vybíralová 

 

 



• síťování probíhá od 1. 7. 2016 doposud 

 

• síťařky Zuzana Vařejková a Gabriela Vybíralová 

 

• předchozí lokální síťařka: Karolina Jandová 

 

 

 

 

ORP Šlapanice 



 

• Dostupná psychologická a psychiatrická péče pro rodiny s dětmi 

 

• Služby pro mladistvé uživatele návykových látek  

 

• Posílení rodičovských kompetencí  

 

• Posílení spolupráce mezi OSPOD a justicí 

 

• Posílení spolupráce mezi OSPODy Jihomoravského kraje  

 

• Posílení informovanosti o SPOD mezi zástupci samospráv v ORP 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



• Vyjasnění spolupráce zástupců justice Brno-venkov při setkání s 

OSPODy pro Brno-venkov 

• Podpora psychologických služeb v ORP Šlapanice  

• Neformální setkání OSPODů JMK 

• Osvěta o sociální práci u samosprávy v ORP Šlapanice 

 

 

Příklady dobré praxe ze síťování: 

 

 proběhla 2 setkání pro všechny pracovníky OSPOD z JMK 

 setkání se zástupci justice Brno-venkov a OSPODy Brno-venkov  

Na co se zaměřuji? 

 



Setkání OSPOD se zástupci justice, 27. 4. 2018 



Setkání pracovníků OSPOD v JMK 15. 6. 2018 



 Podpořit SAS k větším možnostem a dojíždění za klienty mimo Brno 

 

 Hledat možnost spolupráce s justicí a možnost zavedení 

interdisciplinární spolupráce pro soud Brno-venkov 

 

 Realizovat společná setkání se zástupci OSPOD z celého JMK 

 

 Udržet pozici psychologa pro klienty OSPOD 

 

 Aktivizovat samosprávu z OPR Šlapanice a zapojit do financování 

služby psychologa 

 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich rodiny  

 



 

     

 

   DĚKUJI ZA POZORNOST! 

 

       www.pravonadetstvi.cz 

     

 

     

    Mgr. Gabriela Vybíralová 

    E-mail: gabriela.vybiralova@mpsv.cz  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Mikulov a ORP 

Pohořelice 

 

Bc. et Bc. Jana Neubauerová 

Bc. Jiřina Stanoeva, Dis. 

 



Síťování probíhá od října 2016 

 

Působily zde síťařky: 

 

- Mgr. Ivana Velčovská, DiS. (do prosince 2017) 

- Bc. et Bc. Jana Neubauerová a Bc. Jiřina Stanoeva, Dis. (od dubna 

2018 doposud) 

 

 

 

ORP Mikulov a ORP Pohořelice 



• přehled dostupné psychologické a psychiatrické péče 

 

• získání informací o službách, které nabízí krizovou pomoc 

 

• přehled bezplatného právního poradenství 

 

• představení služeb rané péče pro Jihomoravský kraj 

 

• setkání pracovníků OSPOD s pediatry a pracovníky služeb rané péče 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 

 



 

• zjištění kapacity a dostupnosti psychologické, psychoterapeutické a 

psychiatrické péče  

• zmapovat bezplatnou právní pomoc 

• předat kontakty na krizová centra pracovníkům OSPOD  

• navázání kontaktu a vytvoření přehledu služeb rané péče pro JMK 

• uspořádat setkání pracovníků služeb rané péče, pracovníků OSPOD a 

pediatrů (26. 11. 2018) 

 

 

Příklady dobré praxe spolupráce v síti:  

 

 mezioborová setkávání zaštítěná organizací Práh jižní Morava 

 setkávání pracovníků služeb rané péče pro JMK 

Co se podařilo? 

 



Setkání 26. 11. 2018, Mikulov 



Zpětné vazby  

ze setkání 

„Předání důležitých 

informací, které lze 

dobře použít dál“ 

 

„Sdílení zkušeností a 

potíží z různých 

úhlů“ 

 

 

„Setkání a 

konkrétní 

informace 

z nabízených 

služeb“ 

 

  

„Navázání spolupráce 

a výměna informací“ 

 

 

„Nové informace, 

propojení do ucelené 

představy o nabízené 

pomoci“ 

 



 předávat informace o dostupných sociálních službách 

 

 rozšířit nabídku psychologické a psychiatrické péče; nabízet dostupné 
krizové služby 

 

 aktivně spolupracovat s organizací Práh, která se podílí na rozvoji služeb 
pro klienty s duševní nemocí  

 

 nadále pokračovat ve spolupráci mezi pracovníky OSPOD Pohořelice a 
Mikulov 

 

 prohlubovat spolupráci OSPOD s ostatními službami v daných ORP 

 

 podporovat mezioborovou spolupráci jednotlivých aktérů služeb 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich rodiny  

 



 

     

 

    DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

 

           www.pravonadetstvi.cz 

     

 

    Bc. et Bc. Jana Neubauerová 

    E-mail: jana.neubauerova1@mpsv.cz  

 

                                                     Bc. Jiřina Stanoeva, DiS. 

    E-mail: jirina.stanoeva@mpsv.cz  
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Výstupy z analýzy místní sítě 

služeb – ORP Moravský Krumlov 

 

Mgr. Radka Binková 
 

 



Síťování probíhá od: 1. 7. 2016  

  

 

 

 

 

 

ORP Moravský Krumlov 



 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 

 Psychologická a psychoterapeutická pomoc pro ohrožené děti 

- nedostatek pedopsychiatrů v celém okrese 

- chybějící služba pro děti ohrožené závislostmi 

 

 Děti ohrožené školním neúspěchem 

- chybějící doučování pro děti z nepodnětného prostředí 

- chybějící informovanost o službách působících v regionu 

- vyjasnění kompetencí a komunikace mezi OSPOD a školami 

 

 Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obcí 

- nejasnost v kompetencích starostů obcí v oblasti SPOD 

- chybějící informovanost o službách v ORP 



….v oblasti posílení psychiatrická péče pro děti  

 

- mapování psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče pro 

děti v ORP Moravský Krumlov 

 

- tvorba materiálu s nežádoucími jevy a kontakty na odborná pracoviště 

 

- identifikace bílého místa v péči o děti se závislostí 

 

- řešení působení služby, která by ošetřila děti ohrožené závislostí a jejich 

rodiny 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich rodiny  
 

 Předání informací všem aktérům sítě o tomto letáku (jednotlivým 

aktérům, veřejnosti…)  

 

 

Na co se zaměřuji? 
 

 



  

 

Na co se zaměřuji? 
 

 …v oblasti podpory dětí ohrožené školním neúspěchem 

- informovanost jednotlivých aktérů z řad školství o službách pro ohrožené 

děti a jejich rodiny, které v regionu působí 

- zprůchodnění toku informací mezi školami regionu a OSPOD 

- podpora dětem ohroženým školním neúspěchem – doučování pro děti 

z nepodnětného prostředí 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich rodiny  
 

 potkávat se a pracovat na tématech identifikace ohrožení dítěte ve 

školských zařízeních 

 rozšířit preventivní programy – bezpečný pohyb na internetu, 

kyberšikana, netolismus, na vztahy v rodině a na prezentaci práce 

OSPOD. Po vhodné formě preventivních programů zaměřené na 

chování volají i MŠ 

 doučování dětí z nepodnětných rodin - vznik rodinného centra (podpora 

a rozvoj vzdělávání, posílení rodičovských kompetencí apod.) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Příklad dobré praxe, kterou síťařka zmapovala v ZŠ ve Vémyslicích, kde 

pořádají pro rodiče Rodičovskou kavárnu. Záměrem těchto seminářů je 

představit rodičům školu, aby rodiče rozuměli projektům, do kterých se 

škola zapojila, a mohli tak své děti i školu podporovat. Jedná se o 

neformální setkání, kde rodiče mají prostor sdílet své zkušenosti mezi 

sebou, stejně jako vést dialog na dané téma se zástupci školy. 

 

Zpětná vazba na workshop OSPOD školy: 

…setkání bylo věcné a přínosné, odcházím ze spoustou užitečných 

informací… 
 

…setkání bylo přínosné, obdrželi jsme mnoho materiálů, ze kterých 

můžeme v případě potřeby čerpat… 
 

…děkuji OSPOD za spolupráci, jsou vstřícní a pracovití… 

Příklady dobré praxe v rámci sítě 



  

 

Na co se zaměřuji? 
 

 
…podpora sociálně-právní ochrany na úrovni obcí 

- informovanost starostů o službách pro ohrožené děti a jejich rodiny, 

které v regionu působí  

- zprůchodnění toku informací mezi obcemi I. typu a OSPOD 

- vyjasnění role obce I. typu v sociálně-právní ochraně dětí 

 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich rodiny  

 uskutečnit workshop začátkem příštího roku zaměřený na informovanost 

o službách, vyjasnění role starostů obcí v SPOD, nastavení komunikace 

mezi OSPOD a obcemi I. typu 

 



 

     
 

    DĚKUJI ZA POZORNOST! 
 

    www.pravonadetstvi.cz 

     

 

     

    Mgr. Radka Binková 

    E-mail: radka.binkova@mpsv.cz  
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Výstupy z analýz místní sítě služeb – 
ORP Hodonín, Kyjov a Veselí nad 
Moravou 

Mgr. Lenka Mikušová – ORP Hodonín 

Bc. Jana Novotná – ORP Kyjov 

Bc. Josefína Filípková, DiS. – ORP Veselí nad Moravou 

 

 



Síťování probíhá od: 7/2016  

 

 

 

 

ORP Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou 

Začátek síťování    
- seznámení se                        
s lokalitami a aktéry 

Kulaté stoly 

Společné 
vzdělávání 

Interdisciplinární 
spolupráce 

Síťování                   
po ukončení 
projektu 

 



Cíl síťování 
 
Před     Po 



- setkávání aktérů - mezirezortní spolupráce a sdílení dobré praxe                     
a zkušeností 

 

- nastavení jednotných postupů 

 

- osvěta v nových trendech patologických jevů (prevence) 

 

- podpora aktivit v oblasti psychiatrické, psychologické                                
a psychoterapeutické péče 

 

- podpora pedagogů - včasné rozpoznání a zachycení problémů žáků, 
spolupráce s ostatními odborníky 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 



Co se povedlo v síťování v okrese Hodonín 

- Posílení mezioborové spolupráce zacílené na zájem dítěte 

(tematická setkávání dítě v krizi, domácí násilí v rodinách atd.) 

- Vytvoření prostoru pro společné setkávání pracovníků SAS pro 

rodiny s dětmi ( sdílení zkušeností, přenos dobré praxe) 

- Posílení spolupráce OSPOD- ZŠ s cílem včasně zajistit ohrožené děti 



Co se povedlo v síťování - Hodonín 



Co se povedlo v síťování - Kyjov 



Co se povedlo v síťování - Veselí nad Moravou 



• Společné vzdělávání pro pracovníky OSPOD, občanské poradny a SAS 

 

• Interdisciplinární spolupráce v rámci opatrovnického řízení inspirovaná 

Cochemskou praxí (minimalizace dopadu rodičovského konfliktu na dítě) 

 

• Harmonogram pravidelného setkávání aktérů v síti 

 

• Přehled „psycho“ pomoci v regionu 

Výstupy ze síťování 
 

Přehled odborníků v oblasti psychopomoci v okrese Hodonín

Materiál je určen k praktickému využití aktéry sítě, kteří si mohou seznam doplňovat. Lokální síťařky zodpovídají za verzi, která je zveřejněná na stránkách města Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou.

Zpracovali: Bc. Jana Novotná, Bc. Josefína Filípková, DiS., Mgr. Lenka Mikušová

Příjmení a jméno ORP Obor péče Zaměření Adresa + kontakt

Smluvní pojišťovny/ 

platby Příjem nových pacientů Specializace Zaměření na diagnózy Poznámky

Tomášová Naděžda, MUDr. Hodonín psychiatr pro dospělé Národní tř. 1959/90, Hodonín,              

518 351 069

nadezda.tomasova@tiscali.cz

Doležalová Pavlína, MUDr. Hodonín psychiatr pro dospělé Havlíčkova 2168/3, Hodonín,               

518 353 080,605 415 926

psychiatrie.hodonin@centrum.cz

Holoubková Jana, MUDr. Hodonín psychiatr pro dospělé Psychocentrum Domeček, Skácelova 

2, Hodonín,                                              

518 346 930

111, 201, 205, 207, 211, 

213                                 

služby zdarma

Ano z Jihomoravského 

kraje. Není potřeba 

žádné doporučení.

krizová intervence, rodinná terapie, psychodiagnostika Organické duševní poruchy včetně 

symptomatických.                                                             

Poruchy duševní a poruchy chování 

způsobené užíváním alkoholu.                                       

Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy 

s bludy.                                                                      

Afektivní poruchy (poruchy nálady)                           

Neurotické, stresové a somatoformní 

poruchy.    Syndromy poruch chování, spojené 

s fyziologickými poruchami a somatickými 

faktory.    Poruchy osobnosti a chování u 

dospělých.       Mentální retardace.                                                                                                                 

Demence u Alzheimerovy nemoci.                

Demence u jiných nemocí.

v Domově na Jarošce (pro 

uživatele)

Vaňková Zuzana, MUDr. Hodonín psychiatr pro děti a mládež,  

diagnostika,  

poradenství, 

psychoterapie

Brandlova 5, Hodonín                               

518 344 586

111, 201, 205, 207, 211, 

213                                

služby zdarma

Ano z Jihomoravského 

kraje. Není potřeba 

žádné doporučení.

ADHD, oběti/iniciátoři násilí, vztahové problémy, práce s 

pěstounskou rodinou, mediace, sebepoškozování, poruchy příjmu 

potřeby, závislosti, CAN, krizová intervence, psychodiagnostika

Organické duševní poruchy včetně 

symptomatických.                                                             

Poruchy duševní a poruchy chování 

způsobené užíváním alkoholu.                                       

Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy 

s bludy.                                                                      

Afektivní poruchy (poruchy nálady)                           

Neurotické, stresové a somatoformní 

poruchy.    Syndromy poruch chování, spojené 

s fyziologickými poruchami a somatickými 

faktory.        Mentální retardace.                                                       

Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle 

v dětství a v dospívání.                                               

Neurčitá duševní porucha.         

Přehled byl zpracován lokálnímí síťařkami z ORP Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí".

Aktualizováno ke dni 30.8. 2018.



 zachování myšlenky a procesu síťování (např. propojení s komunitním 

plánováním) 

 

 

 navracení dítěte do středu zájmu 

 

 

 vytvářet prostor pro společné setkávání a sdílení příkladů dobré praxe 

 

 

 zapojení veřejnosti a především dětí do systému zajištění potřeb dětí  

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 
rodiny  
 



 
     
 
    DĚKUJEME ZA POZORNOST! 
 
    www.pravonadetstvi.cz 

    

    Mgr. Lenka Mikušová 

    E-mail: lenka.mikusova@mpsv.cz 

    Bc. Jana Novotná 

    E-mail: jana.novotna2@mpsv.cz 

    Bc. Josefína Filípková, DiS. 

    E-mail: josefina.filipkova@mpsv.cz  

mailto:lenka.mikusova@mpsv.cz
mailto:jana.novotna2@mpsv.cz
mailto:josefina.filipkova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy místní sítě 
služeb – ORP Brno 

 

Mgr. Petra Ličková 

 

 



Síťování probíhá od července 2016 

 

• Lokální síťařky:  

Mgr. Jana Cempírková (do prosince 2017) 

Bc. Kristina Čadeni, DiS. (do listopadu 2018) 

Bc. Denisa Machálková (do listopadu 2018) 

    Mgr. Petra Ličková (od března 2018 dosud) 

 

 

 

 

ORP Brno 



• Společná setkávání aktérů, kteří se podílejí na práci s ohroženými dětmi a 
rodinami 

 

• Nastavení spolupráce mezi OSPOD a SAS 

 

• Nastavení spolupráce OSPOD a školských zařízení ve městě Brně 

 

Na co se zaměřuji? 
 



Kulaté stoly – setkání pracovníků napříč rezorty 

 

 OSPOD a školská zařízení – pro jednotlivé městské části 
 

 OSPOD a SAS – setkání s justicí 

Dobrá praxe síťování 
 



                                                                                       
Kulatý stůl Brno-sever 

17. 4. 2018 

 

 

 

 

 

Kulatý stůl Brno-
Řečkovice 

8. 3. 2018 

OSPOD a školská zařízení 
 



                                                                                       
Setkání s justicí I. 

26. 4. 2018 

 

 

 

 

 

Setkání s justicí II. 

25. 10. 2018 

OSPOD a SAS  
 



 pravidelné mapování potřeb jednotlivých aktérů, které by vyústilo 
v pořádání dalších kulatých stolů 

 

 včasná spolupráce škol s OSPOD- zakotvená pozice sociální pedagog 

 

 včasná intervence do případu dítěte a rodiny ze strany všech důležitých 
aktérů (policie, lékaři, OSPOD, škola, justice) 

 

 zapojení lékařů (zejména pediatrů) do aktivit směřujících k sanaci rodiny 

 

 

 

  

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 
rodiny  
 



 
     
 
    DĚKUJI ZA POZORNOST! 
 
    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

    Mgr. Petra Ličková 

    E-mail: petra.lickova@mpsv.cz  

mailto:petra.lickova@mpsv.cz


Výstupy z analýzy krajské sítě 
služeb – Jihomoravský kraj 

 

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.  
krajská síťařka 

 

 



• Síťování probíhá od července 2016 

• Předchozí krajská síťařka: Mgr. Alžběta Možíšová 

 

 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 



 

- Propojení aktivit konajících se v kraji – informovanost aktérů o těchto 
aktivitách  

- Interdisciplinární spolupráce aktérů tzv. Cochemská praxe 

- Vyjasnění postavení MMB-KRAJ-OSPOD 

- Dostupnost služeb na Brno-venkov 

 

- Udržitelnost síťování po skončení projektu 

 

 

Výčet stěžejních zjištěných potřeb 
 



 

 

Co se povedlo… 
 



 

- Kalendář aktivit na stránkách SPO-JMK 

 

- Seminář k budoucnosti síťování v Brně 

 

- Komunikace při nastavování vztahů MMB-JMK-OSPOD 

 

- Spolupráce při zavedení interdisciplinární spolupráce na soudu v 
Hodoníně 

 

Co se povedlo… 
 



 Udržitelnost aktivit, které se v jednotlivých lokalitách realizovaly 

 

 Udržitelnost síťování a činnosti síťařek 

 

 Vzájemná informovanost o vyváženost aktivit na téma ochrany práv dětí 

 

 Komunikace 

 

Doporučení směrem k síti služeb pro děti a jejich 
rodiny  
 



 
     
 
    DĚKUJI ZA POZORNOST! 
 
    www.pravonadetstvi.cz 
     

 

     

    Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.  
    E-mail: martina.cirbusova@mpsv.cz  

mailto:martina.cirbusova@mpsv.cz

