
 
 

 

Zpráva k zahájení realizace individuálního projektu Jihomoravského kraje 

„Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje III“ 

(registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015554) 

 

Zefektivňování a rozvoj kvality služeb poskytovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) prostřednictvím systematizace a optimalizace procesů 

zejména v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen „NRP“) je hlavním cílem individuálního projektu „Podpora 

sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje III“, který byl ze strany MPSV schválen 

s datem realizace od 01.09.2019 do 30.06.2022. 

Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

a ze státního rozpočtu ČR částkou v celkové výši 8.759.085 Kč.  

 

Projekt je zaměřen na rozvoj a rozšiřování systémů v oblasti SPOD v Jihomoravském kraji (dále jen „JMK“), a to zejména 

se zaměřením na oblast NRP. Klíčovou součástí projektu je zvýšení efektivnosti v oblasti NRP s využitím inovativních 

nástrojů, sjednocení postupů při výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu (dále jen „PPPD“). Nedílnou součástí 

projektu je profesní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti SPOD s akreditací MPSV. Vzdělávání se bude zaměřovat 

na pracovníky orgánu SPOD KrÚ JMK a bude rozšířeno i na pracovníky orgánu SPOD OÚ ORP v JMK. V neposlední řadě 

bude v rámci projektu pokračováno v prohloubení odborné spolupráce se subjekty zabývajícími se agendou SPOD na 

území JMK. V návaznosti na kampaň realizovanou v rámci jedné z aktivit předchozího projektu je dalším z cílů projektu 

zvyšovat informovanost odborné a laické veřejnosti o problematice SPOD na území JMK.  

Klíčové aktivity zahrnují zejména vytvoření přehledné elektronické evidence dětí, kterým je třeba zajistit péči 

v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení a evidence žadatelů o jednotlivé formy NRP, 

vytvoření inovativní metodické příručky pro oblast PPPD, která sjednotí a zpřehlední pracovní postupy a úkony v této 

oblasti na území JMK, dále zajištění optimálního standardu v oblasti personálního zabezpečení orgánu SPOD KrÚ JMK, 

včetně profesního rozvoje a vzdělávání pracovníků. Nedílnou součástí projektu jsou informační aktivity o problematice 

SPOD směrem k veřejnosti a prohlubování odborné spolupráce se subjekty zabývajícími se agendou SPOD na území 

JMK. 

Naplnění cílů projektu zajistí realizace následujících klíčových aktivit (dále jen „KA“): 

KA 01. „Podpora rozvoje NRP“ 

• Rozšíření stávající nabídky služeb poskytovaných v oblasti NRP na KrÚ JMK 

• Vytvoření nového systému elektronické evidence pro potřeby NRP 

• Vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci se žadateli o PPPD a zejména s osobami vedenými  
v evidenci PPPD 

 
 

 



 
 

 

 

KA 02. „Podpora profesního rozvoje pracovníků orgánu SPOD KrÚ JMK“ 

• Vzdělávání formou účasti na akreditovaných kurzech v oblastech SPOD, které bude rozšířeno i na pracovníky 
orgánu SPOD OÚ ORP v JMK 

• Podpora ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka – supervizora 

• Nákup odborné literatury 

KA 03. „Podpora prohloubení spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPOD“   

• Workshopy pořádané v prostorách KrÚ JMK, případně v prostorách spolupracujících organizací, jejichž cílem 

bude prohloubení odborné spolupráce a síťování služeb pro rodiny s dětmi 

• Metodická podpora OÚ v oblasti SPOD 

• Kontrolní činnost v oblasti naplňování standardů kvality SPOD na OÚ ORP JMK a OÚ JMK 

KA 04. „Informační aktivity“   

• Informační aktivity budou nadále zabezpečeny zejména prostřednictvím již aktivních webových stránek 

www.spo-jmk.cz 

• Vytvoření letáků popisující problematiku oblasti NRP, a to i v jazykových mutacích pro osoby, jejichž 

mateřským jazykem není jazyk český 

• Vypracování metodické příručky pro oblast PPPD 

• Zvýšení obecného povědomí o NRP prostřednictvím kampaně na vyhledávání nových pěstounů  

   KA 05. „Závěrečná konference“   

• Představení výstupů projektu a zhodnocení naplnění jednotlivých aktivit 
 
 

Další informace poskytne: 

Bc. Renata Nejezchlebová  

Projektová manažerka 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

601 82 Brno, Žerotínovo nám. 3 

tel.: 541 651 231   

e-mail: nejezchlebova.renata@jmk.cz 
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