
      

Na Mikulovsku a Pohořelicku  se sešli aktéři sítě pomoci pro ohrožené 
děti 

 
V rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí 
se v listopadu uskutečnilo setkání pracovníků OSPOD z Mikulova, Pohořelic a 
Břeclavi se zástupci služeb rané péče působících na jižní Moravě. Přizváni byli také 
pedagogičtí pracovníci z mateřských a základních škol, pracovníci Domu na půl 
cesty pro dospívající a také pediatři. Hlavním cílem tohoto setkání bylo podpořit 
spolupráci všech aktérů sítě pomoci a předcházet tomu, aby se ohrožené skupiny 
dětí a jejich rodiny dostávaly do složitých situací. Projekt realizuje Ministerstvo 
práce a sociálních věcí (MPSV).  
 
Setkání bylo první vlaštovkou k rozvíjející se mezirezortní spolupráci na Mikulovsku, 
Pohořelicku a Břeclavsku. Setkání svolaly lokální síťařky působící v Mikulově a 
Pohořelicích v rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí“, který se mimo jiné zaměřuje na podporu spolupráce zástupců sítě služeb, 
aby se ohroženým dětem dostalo včasné a účinné pomoci. Více informací o projektu 
můžete najít na stránkách Právo na dětství – www.pravonadetstvi.cz, poskytujícím 
dětem, laické veřejnosti i odborníkům množství různých materiálů a podkladů týkajících se 
práv dítěte. 
 
Vzájemné propojení sociálních pracovníků, učitelů a pediatrů (nebo Které služby 
pomáhají rodinám s dětmi s postižením) 
 

Jednalo se o první velké společné setkání, jehož cílem bylo představit jednotlivé 
organizace poskytující služby rané péče působící na jižní Moravě, vzájemně je seznámit a 
navázat možnou spolupráci s ostatními aktéry, kteří přichází do styku s dětmi a jejich 
rodinami. Smyslem sociální služby rané péče je poskytovat dětem s postižením a jejich 
rodinám podporu, poradenství a další služby dle individuálních potřeb. Na akci byli 
přítomni zástupci Střediska pro ranou péči, organizace Paspoint pracující s osobami s 
poruchami autistického spektra, Poradny Dorea určené rodinám s dětmi se zdravotním 
postižením nebo ohroženým vývojem a Centra pro dětský sluch Tamtam, jehož posláním 
je pomáhat dětem, mladým lidem a dospělým se sluchovým postižením.  
 
Hosté měli možnost se během setkání především lépe poznat a sdílet své kontakty, 
zkušenosti a problémy z vlastní praxe.  Jedna z účastnic o akci řekla: „Jsme rádi, že se 
setkání konalo, bylo přínosné a určitě stojím o další.“  
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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 fondu 
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. 
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