
      

Jak bude v Brně pokračovat síťování služeb pro ohrožené děti?  
 

Jednou ze zásadních otázek, kterou v Brně začali řešit již na podzim loňského roku, bylo, 

jak zajistit pokračování úspěšného síťování po skončení projektu v červnu 2019. Projekt 

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociální právní ochrany dětí Ministerstva práce a 

sociálních věcí byl v Brně odstartován v červenci 2016 a od té doby pomáhá se síťováním 

služeb neboli propojováním sociálních, školských a zdravotnických pracovníků v oblasti 

péče o ohrožené děti a jejich rodiny.  

 

Jednotlivé brněnské městské části vyjádřily v rámci realizovaných aktivit obavu, zda bude 

možné zachovat výstupy síťování, které se zde lokálním síťařkám povedlo nastavit (např. 

pravidelné setkávání OSPOD s justicí v Brně). Na základě těchto obav se pod vedením 

krajské síťařky začalo téma v dané lokalitě diskutovat. Na konci loňského října proběhl 

workshop pod názvem Budoucnost síťování v Brně a hned po něm následovala diskuze 

dvou stěžejních aktérů, kteří v dané lokalitě síťování realizovali, k možnostem jeho 

úspěšného pokračování. Výsledkem těchto diskuzí, zejména aktivního zapojení Odboru 

sociální péče Magistrátu města Brna, byl příslib zachování síťování do budoucna v takové 

podobě, která přinese udržitelnost výstupů a nastavených aktivit pro aktéry působící 

v Brně.  

 

Ukotvení pozice síťaře 

Od března letošního roku proto přebírá některé aktivity síťování v Brně nová síťařka, jejíž 

pozici zajistil právě Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Díky jejímu zařazení na 

oddělení koncepce a plánování služeb se povedlo zachovat i neutralitu, která je pro síťaře 

jedním z nejzásadnějších principů. Jejím prvním úkolem bude obeznámit se 

s dosavadními výstupy síťování v Brně, následně se v lokalitě seznámit s klíčovými aktéry 

a zajistit jejich propojení v činnostech a aktivitách, které realizují. Navázání a pokračování 

v této úspěšně nastartované spolupráci umožní síti i nadále podporovat ohrožené děti a 

rodiny v oblastech, které se při mapování jejich potřeb ukázaly jako stěžejní.  

 

Výstupy ze síťování v Brně, ale i z dalších obcí Jihomoravského kraje či z ostatních 

krajů zapojených do projektu, lze nalézt na www.pravonadetstvi.cz ZDE. 
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O projektu 
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí realizuje 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve 12 krajích ČR prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost. Zaměřuje se na posílení mezirezortní a multidisciplinární 
spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Cílem projektu je i nadále 
snižovat počet dětí, které musí svou rodinu opustit, a dětem, jež se dostávají do systému 
náhradní rodinné péče, zajistit co nejkvalitnější individuální péči. V rámci projektu probíhá 
v 11 krajích ČR aktivita Podpora síťování služeb na lokální úrovni (Síťování), kterou 
provádí 87 lokálních a krajských síťařů, zaměstnanců ministerstva. Více na: 
www.pravonadetstvi.cz. 
 

 
 

http://www.pravonadetstvi.cz/

