
 

Projekt MPSV zaměřený na síťování pro ohrožené děti v Jihomoravském kraji končí: 

nekončí však spolupráce aktérů 

 
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce 

a sociálních věcí po třech letech činnosti k poslednímu červnu končí. V rámci 

Jihomoravského kraje bylo do první klíčové aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti 

sociálně-právní ochrany dětí zapojeno 12 obcí s rozšířenou působností (ORP) a 14 

městských částí města Brna.  

 

Co vše projekt přinesl  

Pracovnice projektu na pozici síťařek pomáhaly se síťováním služeb neboli propojováním 

sociálních, školských, zdravotnických pracovníků a dalších aktérů v oblasti péče o ohrožené 

děti a jejich rodiny. Na základě zjištěných potřeb aktérů v lokalitách se podíleli na podpoře 

spolupráce místních zástupců sítě pomoci. Usilovali mimo jiné o to, aby se dětem a jejich 

rodinám dostávalo včasné pomoci. Podíleli se na organizaci setkání, kulatých stolů, 

workshopů, vzdělávaní a porad s aktéry, tvorbě přehledů, adresářů a letáků pro rodiny s 

dětmi. Za jednotlivé územní celky ORP, které byly zapojeny, vznikly analýzy místních sítí 

služeb a návrhy jejich optimální podoby. Informace o síťování služeb na krajské úrovni je 

možné najít ve Zprávě ze síťování v Jihomoravském kraji (JMK). Vše je dostupné na webu: 

www.pravonadetstvi.cz (sekce Dokumenty). 

 

Návaznost síťování v Jihomoravském kraji  

Některé lokality se rozhodly na svém území síťování zachovat v podobě zajištění svého 

pracovníka. Pro území města Brna a všechny městské části bude fungovat v roli síťaře 

Mgr. Jana Šalbabová, DiS.: salbabova.jana@brno.cz. ORP Hodonín a Kyjov síťování 

začlenilo pod pracovníka komunitního plánování a veškeré aktivity síťařů pokračují. ORP 

Blansko, Moravský Krumlov, Veselí nad Moravou zajišťují aktivity částečně v rámci 

pracovníka OSPOD.  

 

Výstupy a kampaň BUĎ in pěstoun  

Projekt byl členěn do dalších aktivit, které se týkaly monitorování a vykazování dat v rámci 

práce OSPOD, analýz a tvorby metodiky pro oblast celoživotního vzdělávání pracovníků a 

pracovnic OSPOD a pověřených osob. Poslední klíčovou aktivitou projektu, která na území 

Jihomoravského kraje přímo neprobíhala, byl rozvoj náhradní rodinné péče. V nedávné době 

odstartovala celostátní informační kampaň, která seznamuje širokou veřejnost s tímto 

http://www.pravonadetstvi.cz/aktualni-projekty/systemovy-rozvoj-a-podpora-nastroju-socialne-pravni-ochrany-deti/klicove-aktivity-1/ka-01-podpora-a-rozvoj-sluzeb-v-oblasti-socialne-pravni-ochrany-deti/
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tématem. Jejím sloganem je „Buď IN pěstoun. Hledáme super obyčejné lidi“ a hlavním cílem 

je najít nové pěstouny. Více informací naleznete na stánkách http://www.budinpestoun.cz/ 

 

Veškeré výstupy za všechny klíčové aktivity budou nejpozději koncem června zveřejněny na 

stránkách projektu http://www.pravonadetstvi.cz/ v sekci Dokumenty.  Již nyní zde můžete 

nalézt řadu výstupů. Kromě zmiňovaných analýz ze síťování, např. ilustrované sešity pro 

děti, které vyrůstají v náhradní péči či publikaci k celoživotnímu vzdělávání pracovníků 

OSPOD. Na webu je možné nalézt i informace o novém projektu MPSV Podpora 

systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České 

republice, který bude realizován do května 2022.  

 

Děkujeme vám 

Za kancelář Jihomoravského kraje děkujeme zaměstnanců OSPOD, kteří s námi v projektu 

spolupracovali a oblastí SPOD nás provázeli, pracovníkům z řad sociálních služeb, školství, 

zdravotnictví, policie, probační a mediační služby, starostům obcí a zaměstnancům 

správních úřadů, pracovníkům odboru sociálních věcí, oddělení sociální práce SPO a 

rodinné politiky Krajského úřadu JMK, pracovníkům Odboru sociálního Magistrátu města 

Brna a také dalším odborníkům, kteří nám při naší práci jakkoliv pomáhali anebo přispěli 

poskytnutím materiálního zabezpečení akcí. V neposlední řadě patří dík našim síťařkám, 

které se snažily být všude tam, kde jich bylo třeba.  

Přejeme všem pracovníkům v oblasti práce s ohroženými dětmi hodně energie k další práci a 

rozvíjení vzájemné spolupráce.  

  

 

Mgr. Hana Lukešová Bartáková 
krajská odborná pracovnice pro JMK  

projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

                                                                                                               www.pravonadetstvi.cz 
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