
Klíčová aktivita 1 Podpora a rozvoj služeb 

v oblasti sociálně-právní ochrany 

 – obecné informace 

 

Aktivita je zaměřena na podporu a posílení 

kapacit OSPOD a rozvoj místní i krajské sítě 

služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.  

V zapojených regionech proběhnou analýzy a 

podpora rozvoje a optimalizace služeb 

pro ohrožené rodiny s dětmi.  

To vše zejména díky vytváření a rozvoji sítí 

služeb v území, podpoře metodického vedení v 

oblasti síťování a definování a pilotního ověření 

preventivních a inovativních služeb pro 

ohrožené rodiny a děti.  

V rámci aktivity je podporována spolupráce a 

komunikace příslušných aktérů v rámci sítě 

služeb pro ohrožené rodiny a děti, za 

souběžného zvýšení informovanosti o procesu 

síťování u všech aktérů sítí služeb.  

Do aktivity je zapojeno celkem 11 krajů České 

republiky a více než 120 obcí s rozšířenou 

působností. 

Podaktivity KA 1: 

  Podpora síťování služeb na lokální úrovni 

  Preventivní služby na podporu rodiny 

  Inovativní služby na podporu rodiny 
 

Informace o projektu:  

Systémový rozvoj a podpora nástrojů 

sociálně-právní ochrany dětí 

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019 

Hlavním cílem projektu je podpora výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí na všech úrovních 
a další zkvalitnění a zefektivnění práce všech 
zapojených účastníků.  

Projekt je zaměřen na posílení kapacit na 
pracovištích orgánů sociálně-právní ochrany 
dětí v oblasti síťování a vytváření sítí služeb 
pro ohrožené děti a rodiny na lokální úrovni, 
dále na zajištění kvalitních statistických dat 
nutných pro výkon sociálně-právní ochrany 
dětí (dále jen SPOD), nastavení celoživotního 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků 
SPOD a na podporu a rozvoj náhradní rodinné 
péče s důrazem na pěstounskou péči.  

Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále 
snižoval počet dětí, které musí svoji rodinu 
opustit a aby pro děti, které se dostávají do 
systému náhradní péče, byla zajištěna co 
nejkvalitnější individuální péče. 

Klíčové aktivity projektu (dále jen KA): 

 KA 1: Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD 

 KA 2: Monitorování systému ochrany práv dětí 

 KA 3: Celoživotní vzdělávání pracovníků SPOD 

 KA 4: Rozvoj náhradní rodinné péče 
 

 

Více o projektu: www.pravonadetstvi.cz 
 

 

 

Kdo je lokální síťař  

 

Lokální síťař je projektový pracovník, který 

externě posílí kapacity OSPOD v oblasti 

síťování a místní podpory služeb.  

Cílem jeho činnosti v území je udržitelně 

propojit aktéry sítě služeb v území tak, aby 

navzájem znali své možnosti a potřeby a 

uměli efektivně spolupracovat při řešení 

konkrétních případů ohrožených dětí a rodin. 

Vedle provázání aktérů sítě služeb a podpory 

vzájemné spolupráce také spolu s nimi 

identifikuje potřeby v území, zejména „bílá 

místa“ v síti služeb a vyvíjí aktivity směřující 

k jejich pokrytí. A to vždy ve spolupráci 

s relevantními aktéry sítě. 

Lokální síťař nepracuje pouze v systému 

sociálních služeb dle zákona o sociálních 

službách nebo v systému služeb 

poskytovaných pověřenými osobami.  

Jeho práce zahrnuje síťování a podporu 

služeb v území bez ohraničení rezortní 

příslušností, tedy služby z oblasti sociálních 

služeb, služby poskytované v rámci pověření, 

služby v rámci rezortů školství, zdravotnictví, 

preventivní služby, komunitní aktivity atd. 

 

 



Činnosti lokálního síťaře 

 Mapuje území, služby, zdroje v rámci 
systému péče o ohrožené rodiny a děti na 
území ORP 

 Zjišťuje situaci, stav, potřeby ohrožených 
dětí a rodin, OSPOD, poskytovatelů služeb 
a dalších aktérů sítě (psycho-sociálních, 
školských, preventivních,  zdravotnických, 
volnočasových, apod.), analyzuje silné i 
slabé stránky lokálního systému péče o 
ohrožené rodiny a děti 

 Podporuje tvorbu lokální strategie síťování, 
podílí se na lokálních plánech a strategiích, 
účastní se komunitního plánování 

 Oslovuje aktéry sítě, motivuje je ke 
vzájemné spolupráci, vytváří podmínky pro 
realizaci jejich společných řešení   

 Podporuje rozvoj služeb pro ohrožené 
rodiny a děti v daném území  

Které činnosti lokální síťař nezajišťuje? 

Neřeší konkrétní případy ohrožených dětí a 
rodin 

Neposkytuje konkrétní podpůrné služby 

Nezaměřuje se pouze na sociální služby 
nebo služby pověřených osob 

Nezajišťuje financování konkrétních služeb 
pro ohrožené rodiny a děti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
 

Lokalita: 
 

Jméno lokálního síťaře/řky: 
 

Email: 
 

Telefon: 
 

Moje poznámky: SP: „Podpora nástrojů  

sociálně-právní ochrany dětí“ 

(Ministerstvo práce a sociálních věcí) 

 

 

 

Lokální síťař je nezávislým 

aktérem sítě, vytváří prostor pro 

spolupráci ostatních aktérů a 

fungování sítě jako celku  

 Co je to lokální síťování? 

 Jakého projektu je součástí? 

 Kdo je lokální síťař? 

 Kdo není lokální síťař? 

 Kontakt na Vašeho lokálního 

síťaře 


