
KA 06 – vzdělávání 

 

V návaznosti na realizaci klíčových aktivit 02, 03, 04 a 05 byly vytvořeny vzdělávací moduly, jejichž 

cílem je přenos informací o zpracovaných standardech kvality SPOD, nástrojích pro práci v systému 

péče o ohrožené děti a rodiny, systému fungování sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi a systému 

výkonu profesionální pěstounské péče mezi další osoby. Vzděláváni byli pracovníci a pracovnice 

OSPOD, poskytovatelé služeb pro rodiny a děti, osoby pověřené k výkonu sociálně právní ochrany. 

Mezi příjemce vzdělávání patřili rovněž soudci, státní zástupci, zástupci policie, školských a 

zdravotnických zařízení, specialisté MPSV a inspektoři kvality sociálních služeb. 

V každé z aktivit (02 až 05) byl vytvořen tým lektorů, kteří zajišťovali kvalitní přenos znalostí a 

dovedností směrem k cílové skupině.  

Vzdělávání probíhalo na území celé České republiky s výjimkou hl. m. Prahy. Vzdělávací programy pro 

pracovníky OSPOD, PO a specialisty KÚ a MPSV byly akreditované MPSV.  

 

Vzdělávací modul pro pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí a pro 

pracovníky osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  

Jednalo se o vzdělávání jak pracovníků OSPOD pracujících na krajském úřadu a na úřadech obcí 

s rozšířenou působností, tak i o pracovníky osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a o 

poskytovatele služeb pro rodiny a děti. Samotný vzdělávací proces probíhal zvlášť pro pracovníky 

OSPOD a zvlášť pro pracovníky s PO. Jednalo se o nejrozsáhlejší moduly v rámci aktivity projektu ve 

smyslu četnosti školení a rozsahu školení v rámci ČR. Aktivita projektu přímo navazovala na výstupy 

z aktivit 02, 03, 04 a 05. Vzdělávání bylo zaměřeno na 5 tematických okruhů:  

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní ochrany dětí (pro 

pracovníky OSPOD) a standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pro PO a ZDVOP (pro 

pracovníky osob pověřených k výkonu SPOD a poskytovatele služeb pro rodiny a děti).  

Cílem tematického bloku bylo seznámení účastníků vzdělávání s právní úpravou standardů kvality 

sociálně právní ochrany dětí. Nedílnou součástí přednášky byl výklad vybraných kritérií standardů 

kvality.   

Vyhodnocování situace dítěte a individuální plán na ochranu dítěte 

Cílem tematického bloku bylo získání znalostí a dovedností v teorii metodiky vyhodnocování a 

individuálního plánu dítěte včetně praktického postupu metodiky vyhodnocování dítěte a rodiny a 

metodiky práce s individuálními plány na ochranu dítěte.  

Spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb 

Cílem tematického bloku bylo získání dovedností pro zkvalitnění rozvoje a podpory sítě služeb a 

definování minimálního rámce sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny včetně praktické tvorby 

formalizované a neformalizované sítě služeb a praktického využití sítě služeb v praxi.  

Cesta dítěte systémem náhradní rodinné péče 

Cílem tematického bloku bylo porozumění systému  náhradní rodinné péče tak, jak jej může vidět dítě 

(které se vyskytlo v systému NRP), vyjasnění rolí OSPOD a dalších subjektů v systému náhradní 

rodinné péče včetně pojmenování dilemat OSPOD v jednotlivých fázích procesu NRP a hledání 

nejlepšího řešení v zájmu dítěte. 

 



PRIDE 

Cílem tematického bloku bylo seznámení účastníků se systémem PRIDE, který  zavádí strukturovaný 

standardizovaný rámec pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní 

rozvoj náhradním rodičům. 

 

Vzdělávací modul pro pracovníky spolupracujících subjektů 

Cílovou skupinou byli profesionálové z řad soudců a státních zástupců, policistů, pedagogů a 

zdravotníků.  

Vzdělávací seminář si kladl za cíl informovat o nové úpravě práce s ohroženými dětmi. Seznámil 

účastníky školení o nově nastavených pravidlech spolupráce policie, zdravotnických pracovníků a 

pedagogických pracovníků a orgánu sociálně-právní ochrany dětí, včetně oznamovací povinnosti v 

případech (nejen) týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Seminář poskytl informace o roli a 

zapojení jak policejních složek v systému práce dítěte a rodiny, tak i zdravotnických a pedagogických 

pracovníků zapojených v systému sociálně-právní ochrany dítěte. Vzdělávání bylo zaměřeno na 2 

tematické okruhy:  

 

Vyhodnocování situace dítěte a individuální plán na ochranu dítěte  

Představení metody vyhodnocování situace dítěte jako sběr všech relevantních informací, na základě 

jejichž posouzení může dojít k co nejobjektivnějšímu vyhodnocení situace dítěte, určení jeho ohrožení, 

zmapování kapacit a zdrojů jak v rodině, tak v sociálním okolí dítěte a rodiny. Na základě faktického 

vyhodnocení pak dochází k plánování a přijímání opatření, intervencí, zprostředkování služeb, 

poradenství a dalších aktivit, jež jsou součástí individuálního plánu ochrany dítěte. Cílem tematického 

bloku bylo představení metodiky vyhodnocování a individuálního plánu dítěte, s nimiž pracují orgány 

sociálně právní ochrany dětí a ukázka potřebnosti při předávání informací a možné spolupráce mezi 

pracovníky OSPOD a pracovníky policie, zdravotníky a pedagogy.  

 

Spolupráce se sítí služeb  

Opatření a služby jsou realizovány a poskytovány na základě identifikovaných potřeb dítěte a rodin s 

paralelně probíhajícím hodnocením. Součástí ochrany je řešení okamžitých a praktických potřeb, stejně 

jako potřeb komplexnějších a dlouhodobějších. Cílem tematického bloku bylo přestavení spolupráce 

policistů, zdravotníků a pedagogů se sítí služeb a seznámení s definováním minimálního rámce sítě 

služeb pro ohrožené děti a rodiny. 

 

Vzdělávací modul a realizace vzdělávání pro specialisty krajských úřadů 

Vzdělávací seminář si kladl za cíl seznámit specialisty krajských úřadů a specialisty MPSV s aktuální 

situací transformačního procesu v souvislosti s přijatou novelou sociálně-právní ochrany dětí v roce 

2012 a zároveň je informovat o v praxi realizovaných krocích v péči o ohrožené rodiny a děti. 

Vzdělávání bylo zaměřeno na 5 tematických okruhů:  

 

Vyhodnocování a IPOD  

Cílem tematického bloku bylo zdůraznění smyslu vyhodnocování a individuálního plánu dítěte spolu s 

vhledem do obsahu a formy vyhodnocování a tvorby individuálního plánu dítěte. Posluchači se 

seznámili s jednotlivými kategoriemi vyhodnocování a tvorbou individuálního plánu na ochranu dítěte, 

které způsobují pracovníkům OSPOD největší potíže tak, jak bylo zjištěno během dvou pilotáží.  



 

 

Kontroly standardů OSPOD; Inspekce standardů PO k výkonu SPOD  

Cílem tematického bloku byla přednáška na téma kontrol orgánů sociálně-právní ochrany dětí včetně 

průběhu a způsobu provádění kontrol, byla o průběhu části výkonu přenesené působnosti krajských 

úřadů - s doporučenými postupy pro provádění kontrol plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany 

orgány sociálně-právní ochrany v působnosti krajských úřadů. Cílem tematického bloku inspekcí PO k 

výkonu SPOD je seznámit účastníky se způsobem a průběhem provádění inspekcí poskytování sociálně-

právní ochrany, které provádí Úřad práce ČR prostřednictvím svých krajských poboček.  

 

Úloha rodiny a představení metody rodinných konferencí v rámci sociální práce s rodinou 

Cílem tematického bloku bylo seznámení se s významem metody rodinných konferencí, která využívá 

velkého potenciálu, jenž rodině může být užitečný a slouží tak k řešení problémů přímo v rodině dítěte. 

Posluchači se seznámili s cíli, které si rodinné konference kladou a se situacemi vhodnými ke svolání 

rodinné konference.  

 

Cesta dítěte systémem NRP  

Cílem tematického bloku byl vhled na systém náhradní rodinné péče očima dítěte, vyjasnění si rolí 

subjektů v systému náhradní rodinné péče včetně pojmenování dilemat v jednotlivých fázích procesu 

NRP a hledání nejlepšího řešení v zájmu dítěte. 

 

 

Harmonogram všech seminářů v rámci aktivity 
 

Semináře pro pracovníky a pracovnice OSPOD 

 

- 2014/12, 1. – 5. 12. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v 

Jihočeském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2014/12, 1. – 5. 12. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Jihomoravském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/01, 19. – 23. 1. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Plzeňském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  



- 2015/01, 26. – 30. 1. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Karlovarském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/02, 2. – 6. 2. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v Ústeckém 

kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/02, 9. – 13. 2. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Královéhradeckém kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte 

systémem náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění 

strukturovaného standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a 

nabízí další profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/02, 9. – 13. 2. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v Zlínském 

kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/02, 16. – 20. 2. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Jihočeském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/02, 23. – 27. 2. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů ve 

Středočeském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/03, 2. – 6. 3. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Pardubickém kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/03 2. – 6. 3. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Olomouckém kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  



- 2015/03, 9. – 13. 3. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Jihomoravském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/03,16. – 20. 3. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Moravskoslezském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte 

systémem náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění 

strukturovaného standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a 

nabízí další profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/03, 23. – 27. 3. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Libereckém kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/03, 23. – 27. 3. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v kraji 

Vysočina (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/04, 30. 3. – 3. 4. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Plzeňském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

 

- 2015/04, 20. – 24. 4. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v Ústeckém 

kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/05, 11. – 15. 5. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Královéhradeckém kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte 

systémem náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění 

strukturovaného standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a 

nabízí další profesní rozvoj náhradním rodičům). 2015/05, 18. – 22. 5. 2015, seminář pro 

pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů ve Středočeském kraji (témata: standardy kvality, 

vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se 

systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a 

podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním rodičům).  



- 2015/05, 25. – 29. 5. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Pardubickém kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/05, 25. – 29. 5. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Jihočeském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/06, 1. – 5. 6. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů ve Zlínském 

kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/06, 8. - 12. 6. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Olomouckém kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/06, 8. – 12. 6. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v Plzeňském 

kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/06, 15. – 19. 6. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v 

Moravskoslezském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/06, 15. – 19. 6. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v kraji 

Vysočina (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/06, 22. – 26. 6. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v 

Libereckém kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  



- 2015/06, 22. – 26. 6. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Karlovarském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/07, 29. 6. – 3. 7. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v 

Jihomoravském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/08, 24. 8. – 28. 8. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Moravskoslezském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte 

systémem náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění 

strukturovaného standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a 

nabízí další profesní rozvoj náhradním rodičům). 

- 2015/09, 14. – 18. 9. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů v Ústeckém 

kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/09, 14. – 18. 8. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů 

v Jihomoravském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

- 2015/09, 21. – 25. 9. 2015, seminář pro pracovníky OSPOD ORP a krajských úřadů ve 

Středočeském kraji (témata: standardy kvality, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán 

ochrany dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem 

náhradní rodinné péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného 

standardizovaného rámce pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další 

profesní rozvoj náhradním rodičům).  

 

Semináře pro PO 
 

- 2015/02, 2. – 6. 2. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti ve Středočeském kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/02, 23. – 27. 2. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti v Ústeckém kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení pro děti 



vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/03, 2. – 6. 3. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti v Olomouckém kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/03, 16. – 20. 3. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti v Královéhradeckém kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/04, 13. – 17. 4. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti v kraji Vysočina (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/04, 20. – 24. 4. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti v Moravskoslezském kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/04, 18. – 22. 5. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti v Jihočeském kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/06, 1. – 5. 6. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti v Jihomoravském kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/07, 29. 6. – 3. 7. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb pro 

rodiny a děti v Plzeňském kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení pro děti 



vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

- 2015/07, 27. 7. – 31. 7. 2015, seminář pro pracovníky pověřených osob a poskytovatele služeb 

pro rodiny a děti v Pardubickém kraji (témata: standardy kvality pro pověřené osoby a zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vyhodnocování situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, 

spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se sítí služeb, cesta dítěte systémem náhradní rodinné 

péče, seznámení účastníků se systémem PRIDE, zavádění strukturovaného standardizovaného rámce 

pro nábor, přípravu, výběr a podporu náhradních rodičů a nabízí další profesní rozvoj náhradním 

rodičům).  

 

Semináře pro spolupracující subjekty – pedagogy, policisty a zdravotníky 

- 2015/04, 1. 4. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Ústeckém kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se spolupracujícími 

subjekty).  

- 2015/04, 2. 4. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Královéhradeckém kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, 

individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se 

spolupracujícími subjekty 
- 2015/04, 8. 4. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Plzeňském kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se spolupracujícími 

subjekty). 
- 2015/04, 9. 4. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) ve Zlínském kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se spolupracujícími 

subjekty).  

- 2015/04, 28. 4. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Olomouckém kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, 

individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se 

spolupracujícími subjekty).  
- 2015/04, 29. 4. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Libereckém kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, 

individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se 

spolupracujícími subjekty).  
- 2015/05, 5. 5. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Pardubickém kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, 

individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se 

spolupracujícími subjekty).  
- 2015/05, 6. 5. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Karlovarském kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, 

individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se 

spolupracujícími subjekty).  
- 2015/05, 13. 5. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) ve Středočeském kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, 

individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se 

spolupracujícími subjekty).  



- 2015/06, 17. 6. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Moravskoslezském kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, 

individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se 

spolupracujícími subjekty).  

- 2015/09, 9. 9. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Jihomoravském kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, 

individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se 

spolupracujícími subjekty).  
- 2015/09, 10. 9. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v kraji Vysočina (témata: vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se spolupracujícími 

subjekty).  
- 2015/09, 24. 9. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (pedagogové, 

zdravotníci, policisté) v Jihočeském kraji (témata: vyhodnocování situace dítěte, individuální 

plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se spolupracujícími 

subjekty).  
 

Semináře pro spolupracující subjekty – soudce a státní zástupce 

 
- 2015/05, 14. 5. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (soudci a státní 

zástupci) v Praze (témata: výzvy a aktuální otázky praxe ochrany dětí v kontextu uplatňování 

nového soukromého práva a připravovaného nového zákona o ochraně dětí, vyhodnocování 

situace dítěte, individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany 

dětí se spolupracujícími subjekty).  
- 2015/06, 18. 6. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (soudci a státní 

zástupci) v Ostravě (témata: výzvy a aktuální otázky praxe ochrany dětí v kontextu 

uplatňování nového soukromého práva a připravovaného nového zákona o ochraně dětí, 

vyhodnocování situace dítěte, individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-

právní ochrany dětí se spolupracujícími subjekty).  

- 2015/09, 8. 9. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (soudci a státní 

zástupci) v Brně (témata: výzvy a aktuální otázky praxe ochrany dětí v kontextu uplatňování 

nového soukromého práva a připravovaného nového zákona o ochraně dětí, vyhodnocování 

situace dítěte, individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany 

dětí se spolupracujícími subjekty).  
- 2015/09, 23. 9. 2015, seminář pro pracovníky spolupracujících subjektů (soudci a státní 

zástupci) v Praze (témata: výzvy a aktuální otázky praxe ochrany dětí v kontextu uplatňování 

nového soukromého práva a připravovaného nového zákona o ochraně dětí, vyhodnocování 

situace dítěte, individuální plán na ochranu dítěte, spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany 

dětí se spolupracujícími subjekty).  

 
Semináře pro specialisty krajských úřadů a specialisty MPSV 

 

- 2015/04, 13. - 17. 4. 2015, seminář pro specialisty krajských úřadů a pro specialisty MPSV 

v Praze (témata: vyhodnocování situace dítěte, individuální plán na ochranu dítěte, kontroly 

standardů orgánů sociálně-právní ochrany dětí, inspekce standardů pověřených osob k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí, úloha rodiny a představení metody rodinných konferencí v rámci 

sociální práce s rodinou, cesta dítěte systémem náhradní rodinné péče). 

- 2015/07, 13. - 14. 7. 2015, seminář pro specialisty krajských úřadů a pro specialisty MPSV 

v Praze (témata: vyhodnocování situace dítěte, individuální plán na ochranu dítěte, kontroly 

standardů orgánů sociálně-právní ochrany dětí, inspekce standardů pověřených osob k výkonu 



sociálně-právní ochrany dětí, úloha rodiny a představení metody rodinných konferencí v rámci 

sociální práce s rodinou, cesta dítěte systémem náhradní rodinné péče).  
 

Seminář pro inspektory sociálně-právní ochrany dětí 

- 2015/03, 3. – 6. 3. 2015, seminář pro inspektory sociálně-právní ochrany dětí v Praze 

(témata: inspekce pro pověřené osoby, standardy pro pověřené osoby a zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, občanský zákoník, činnost pověřených osob a zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, výklad zákona vztahující se k pověřeným osobám a zařízením 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pověření a podmínky pověření, kontrola pověření, práva 

dětí s důrazem na participaci a práva na vyjádření svého názoru).  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktivita KA 06 naplnila dílčí cíle „podpořit implementaci systémových a 

legislativních“ změn do praxe“, „zvýšit odbornou a profesní kvalifikaci 

pracovníků v systému péče o ohrožené děti a rodiny“, „podpořit 

multidisciplinární spolupráci všech účastníků systému“, „zavést standardy 

kvality práce do aktivních složek systému“, „rozšířit nové pracovní 

příležitosti do oblasti služeb pro ohrožené děti a rodiny (v rámci tématu 

Spolupráce OSPOD, PO a NNO v rámci sítě služeb, minimální síť služeb).  

 

Příprava na školení lektorů  

V srpnu 2014 proběhlo školení lektorů, kteří následně přednášeli cílovým skupinám 

posluchačů okruh témat s názvem vyhodnocování situace dítěte a individuální plán ochrany 

dítěte a okruh témat s názvem jednotný systém výkonu profesionální pěstounské péče.  

V září 2014 proběhlo školení lektorů, kteří budou přednášet cílovým skupinám posluchačů 

okruh témat s názvem Spolupráce OSPOD, spolupracujících subjektů se sítí služeb, téma 

PRIDE, téma Standardy kvality SPOD pro OSPOD a téma Standardy kvality SPOD pro PO 

k SPOD a poskytovatele služeb pro rodiny a děti.   

V říjnu 2014 ještě dvakrát proběhlo školení lektorů na téma Spolupráce OSPOD, 

spolupracujících subjektů se sítí služeb, toto téma zahrnovalo nejméně zájemců z řad 

odborníků/lektorů.  

Závěr: Každé téma zahrnuje cca 10 odborníků/lektorů  (PRIDE 25 osob) z celé ČR, kteří znají 

obsah školení a cíle školení a dle jednotné prezentace proškolí odborníky z 13 krajů ČR. 

Teoretický obsah doplní svými zkušenosti z praxe z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.  

Veřejná zakázka  

V lednu 2014 proběhlo výběrové řízení v nadlimitním režimu, ze kterého nevzešel dodavatel. 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v technickém a organizačním 

zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné 

zakázky, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Vyhlášení nového výběrového řízení 

prioritou O35. Realizace KA06 se posouvá, konečná realizace je možná až na konci roku 

2014. Výstupem proškolení cca 2000 odborníků z řad OSPOD, 500 odborníků z řad 



pověřených osob k SPOD, 650 odborníků z řad spolupracujících subjektů, 220 odborníků 

z řad soudců a státních zástupců, 50 odborníků z krajských úřadů a 25 inspektorů sociálně-

právní ochrany.  

V červnu 2014 byla znovu zveřejněna výzva k zakázce Organizační a technické zajištění 

vzdělávacích programů, vzdělávání vybraných cílových skupin. Lhůta k podání nabídek ve 

veřejném řízení končila 26. 8. 2014. Do veřejného řízení se přihlásilo 5 kandidátů. 26. 8. 2014 

proběhlo otevírání obálek s přihlášenými kandidáty. Veřejnou zakázku získává dodavatel 

Finanční gramotnost, o.p.s., který po dvou jednáních na konci měsíce října odstupuje. Ihned 

kontaktujeme dalšího dodavatele v pořadí, Společnost Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.p., na 

začátku listopadu s dodavatelem probíhá 1. jednání.  

Akreditace 

V prosinci 2014 podává dodavatel Vodní zdroje akreditaci školení pro OSPOD a PO k SPOD 

a poskytovatele služeb pro rodiny a děti a pro specialisty krajských úřadů. V lednu akreditaci 

obdržel.  

Podpora vzdělávání  

 

V rámci podpory vzdělávání jsme zaslali oslovovací dopisy s žádostí o součinnost na sociální 

odbory do 13 krajů ČR, a to jak v prosinci 2014, tak i v lednu 2015., dále oslovovací dopisy 

na odbory školství, dále odbory zdravotnictví, a to opět do všech 13 krajů ČR. Rovněž šly 

dopisy s žádostí o součinnost směrem ke krajským ředitelům a ředitelkám policie ČR, rovněž 

na náměstka ministryně spravedlnosti. Plánujeme rozesílání „newslettrů“ směrem 

k OSPODům a informaci o školeních pro pracovníky OSPOD a PO k SPOD v časopisu 

Sociální práce.  

První běhy školení pro pracovníky OSPOD začaly v prosinci 2014. Ruší se pro nezájem ze 

strany OSPOD prosincové běhy a lednové běhy celkem v 7 krajích z důvodu malé účasti 

pracovnic a pracovníků OSPOD.  

 

Průběh vzdělávání 

 

K 30. 9. 2015 proběhlo 33 vzdělávacích seminářů pro orgány sociálně-právní ochrany dětí.  

K témuž datu proběhlo 10 vzdělávacích seminářů pro pracovníky s pověření k SPO a 

poskytovatele služeb pro rodiny a děti. Proběhl jeden běh vzdělávání pro inspektory sociálně-

právní ochrany dětí. 

Proběhla 4 vzdělávání pro soudce a státní zástupce.  

Proběhly 2 vzdělávací semináře pro specialisty krajských úřadů a MPSV.  

Proběhlo 13 vzdělávacích seminářů pro pracovníky z řad spolupracujících osob (pedagogů, 

zdravotníků, policistů).  

Proběhl 1 vzdělávací seminář pro inspektory sociálně-právní ochrany dětí.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Cílová skupina Počet školení Počet účastníků Kraj, kde školení proběhlo 

 

 

 

 

 

OSPOD 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

1081 

 

 

Středočeský  3 běhy 

Jihočeský 3  

Jihomoravský 4  

Plzeňský 3  

Karlovarský 2  

Ústecký 3  

Zlínský 2  

Královéhradecký 2  

Olomoucký 2  

Moravskoslezský 3 

Liberecký 2 

Pardubický 2 

Vysočina 2 

 

 

 

 

Pověřené osoby a 

poskytovatelé 

služeb pro rodiny 

a děti 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

443 

Středočeský 1běh 

Ústecký 1 

Olomoucký 1 

Královéhradecký 1 

Vysočina 1 

Moravskoslezský 1 

Jihočeský 1 

Jihomoravský 1 

Plzeňský 1 

Pardubický 1 

 

 

 

Soudci a státní 

zástupci 

 

 

4 

 

 

116 

Jihomoravský 1 běh 

Moravskoslezský 1 

Středočeský 2 běhy 



 

 

 

 

 

Spolupracující 

subjekty 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

628 

Ústecký 1 běh 

Královéhradecký 1 

Plzeňský 1 

Zlínský 1 

Liberecký 1 

Olomoucký 1 

Pardubický 1 

Karlovarský 1 

Středočeský 1 

Moravskoslezský 1 

Jihomoravský 1 

Vysočina 1 

Jihočeský 1 

 

Specialisté 

krajských úřadů a 

MPSV 

 

2 

 

50 

Středočeský 1 

Olomoucký 1 

 

Inspektoři SPO 

 

1 

 

22 

 

Praha 

 Celkem: 63 školení Celkem: 2340 

proškolených 

osob 

 

Počet aktivních lektorů: 65  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Hodnotící zpráva 

Zpětná vazba účastníků seminářů 
Připomínky účastníků OSPOD 

 semináře se měli uskutečnit v roce 2013 vzhledem k legislativním úpravám   
 viz. bod výše byl seminář více přínosný pro nově nastupující pracovníky  
 seminář byl příliš dlouhý, pětidenní absence na pracovišti byla náročná na následné zvládnutí 

nakupené agendy -  případný zástup kolegů 
 tematice síťování byl zbytečně věnován celý den, stačila by zkrátit do 3-4 hodin.  
 pátý den školení by neměl trvat déle než do 14 hodin 
 některá témata se v rámci jednotlivých dní překrývala  
 příliš malé písmo v pracovních materiálech 
 do seminářů zařadit více praktických zkušeností  
 lektor by měl být místně příslušný v regionu, ve kterém přednáší 
 při seminářích tohoto typu účastníkům vadilo každodenní představování 
 velmi neoblíbené bylo sezení do kruhu bez stolů 
 

Připomínky Pověřených osob  

 seminář více zacílit na pověřené osoby 
 kurz měl proběhnout již v roce 2013 
 seminář omezit počtem 30 osob 
 zkrátit problematiku síťování, navýšit prostor pro praktická cvičení a kazuistiky 
 společná prezentace by měla být pouze vodítkem, každý lektor by měl mít možnost si 

prezentaci upravit 
 při seminářích tohoto typu účastníkům vadilo každodenní představování 
 velmi neoblíbené bylo sezení do kruhu bez stolů 
 

Připomínky Spolupracujících subjektů 

 obsah semináře přizpůsobit cílové skupině 

 rozdělit školení zvlášť pro pedagogy, policisty a zdravotnický personál 

 na semináři by měli být přítomni v řadách lektorů pracovníci OSPOD z daného regionu 

 příspěvky příliš teoretické  

 chybí praktické návody na řešení konkrétních situací 

 v prezentacích by účastníci uvítali uvádění celých čísel příslušných zákonů a vyhlášek 
 

Připomínky Krajských specialistů 

 téma Rodinné konference bylo příliš rozsáhlé 
 

Připomínky inspektorů 

 pátý den školení by neměl trvat déle než do 14 hodin 
  



Splnění monitorovacích indikátorů 

OSPOD  

Maximální počet proškolených účastníků OSPOD   2000 

Minimální počet proškolených účastníků OSPOD   1060 

Počet proškolených účastníků      1081 z toho 1011 žen a 70 mužů 

 

Pověřené osoby 

Maximální počet proškolených účastníků PO    500 

Minimální počet proškolených účastníků PO    400 

Počet proškolených účastníků      443 z toho 401 žen a 42 mužů 

 

Spolupracující subjekty soudci a státní zástupci 

Maximální počet proškolených účastníků SS    220 

Minimální počet proškolených účastníků SS    116 

Počet proškolených účastníků      116 z toho 84 žen a 32 mužů 

 

Spolupracující subjekty (policie, školská a zdravotnická zařízení) 

Maximální počet proškolených účastníků SS    650 

Minimální počet proškolených účastníků SS    520 

Počet proškolených účastníků      633 z toho 526 žen a 107 mužů 

 

Specialisté krajských úřadů  

Maximální počet proškolených účastníků SKÚ    52 

Minimální počet proškolených účastníků SKÚ    42 

Počet proškolených účastníků      50 z toho 44 žen a 6 mužů 

 

Specialisté krajských úřadů inspektoři a inspektorky kvality sociálních služeb 

Maximální počet proškolených účastníků SKÚ    50 DOŠLO KE ZMĚNĚ POČTŮ 

Minimální počet proškolených účastníků SKÚ    40 DOŠLO KE ZMĚNĚ POČTŮ 

Počet proškolených účastníků      22 z toho 17 žen a 5 mužů 

 

Celkově bylo proškoleno 2345 osob z toho 2083 žen a 262 mužů.  



Zpětná vazba dodavatele 

 spolupráce s pracovníky odboru ochrany práv dětí MPSV byla velmi konstruktivní, flexibilní   

a přínosná 

 semináře byly realizovány pozdě, což se projevilo hlavně u pracovníků OSPOD rozsah semináře  

na 5 dní snižoval počet případných zájemců většina úředníků provádí pouze část agendy např. sociální 

práce  

nebo náhradní péči, a proto by ocenili, kdyby kurz byl rozdělený 

o plánovaná stání u soudu byla pro mnoho účastníků velikou komplikací  

o při návratu ze školení dopracování velkého množství agendy  

 obsah seminářů byl zacílen pouze na pracovníky OSPOD, ostatní skupiny postrádaly zaměření  

na jejich náplň práce; jako přínosné bychom považovali uskutečnění seminářů, na kterých se sešli 

všechny cílové skupiny z daného regionu, setkání se s kolegy z jednoho regionu ; při plánování počtu 

seminářů nebylo zohledněno, že v některých regionech byli pracovníci OSPOD proškoleni v rámci 

pilotních běhů; projekt tohoto typu, by měl být realizován v delším časovém úseku, na přihlášení  

do prvních běhů seminářů bylo velice málo času, a to se výrazně projevilo na účasti, požadavek  

na akreditaci seminářů měl být součástí zadávací dokumentace, některé kraje proškolovali své 

zaměstnance v rámci vlastních vzdělávacích projektů, a tím pádem o semináře neměli zájem 

 
Doporučení zadavatele  

 rozsah semináře zkrátit na 3 denní školení, případně rozdělit do jednoho dvoudenního a jednoho 

třídenního školení  

 zacílení obsahu semináře na danou cílovou skupinu  

 semináře by měli být akreditovány MPSV 

     

Publicita a propagace vzdělávacích seminářů v rámci projektu 
„Systémová podpora procesů transformace systému 

péče o ohrožené děti a rodiny“ 
 

Propagace probíhala formou: 

1. rozesílání pozvánek na konkrétní adresy OSPO, pověřených osob, krajských specialistů a 

spolupracujících subjektů - emailem 5 x  

2. rozesílání pozvánek na konkrétní 

adresy OSPO, pověřených osob, 

krajských specialistů a spolupracujících 

subjektů – poštou 

3. uveřejňováním informací o seminářích 

na webových stránkách Právo na 

dětství 



4. rozesíláním zvacích dopisů  

5. rozesílání newsletteru z portálu Právo na dětství 

6. Obtelefonovávání potenciálních účastníků 

7. Uveřejnění informace o konání seminářů v časopisu Sociální 

práce 

 

 

 

 

 

Publicita 

 

 

1. Povinnou publicitou ve formě log (EU, ESF, MPSV, OPLZZ) byly opatřeny: 

 pracovní materiály, 

 prezentace, které byly promítány na semináři, 

 evaluační dotazníky, 

 pozvánky,  

 osvědčení o absolvování semináře. 

2. V sále, kde probíhali semináře, byl umístěn roll 

up  s logy (EU, ESF, MPSV, OPLZZ).  

Veškeré navigační tabule byly rovněž opatřeny 

povinnými logy.  

 

 

 

  



Závěr 
 

Ze zpětných vazeb vyplývají mj. tyto potřeby:   

 

- je stále zájem o pokračování v tématech, které byly předmětem školení, jako jsou standardy, 

vyhodnocování a IPOD, síťování služeb, cesta dítěte systémem NRP a PRIDE. Ze zpětných vazeb 

lektorů a účastníků školení ovšem vyplývá, že pracovníci uvítají krátkodobější školení (1 – 2 dny), 

v menších skupinách (max. 15 – 20 účastníků), s individuálním přístupem ke každému 

z účastníků školení, s možností výměny zkušeností mezi účastníky v rámci jiného kraje 

 

- spousta dotazníků ze stran lektorů se nevrátila (návratnost byla tak 30%) 

 

- 112 respondentů na závěrečné konferenci sdělilo, že jsou pro ně důležité tyto tematické 

kategorie:  

 

- Komunikace s dítětem (a jeho rodinou) – jak zjišťovat názory a potřeby dítěte, jak dobře 

vyhodnocovat, jak stanovovat zakázku, jak jednat s různými skupinami klientů (z řad dětí, rodiny) 

 

- Sebezkušenostní kurzy, psychohygiena 

 

- Vzdělávání v oblasti NRP (co je to PRIDE, vzdělávání pěstounů, příbuzenská pěstounská péče, 

práce s rodinou a dítětem v ústavním zařízení, práce s biologickou rodinou dítěte, podpora 

pěstounských kompetencí, práva dětí v NRP) 

 

Vzdělávání a metodická podpora jsou pro účastníky školení klíčové stále, a to nejen 

vzhledem k zájmu o systematické proškolování a sjednocování informací napříč kraji. 

Ukazuje se, že je potřeba školit v menším počtu školených osob. Je rovněž důležité dát 

dostatek prostoru samotným účastníkům školení, a to např. v podobě diskuse, nebo 

praktických cvičení.   
 


