Systémová podpora procesů
transformace systému péče
o ohrožené rodiny a děti
MPSV

Účel projektu
• Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv
dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí

• Financován z OPLZZ, celkový objem cca 220 mil. Kč
• Doba realizace 07/2012 – 01/2015
• Realizován ve spolupráci s pěti „pilotními“ kraji – Karlovarský,
Královéhradecký, Olomoucký, Pardubický, Zlínský
• Nová praxe bude pilotně ověřována a dopracována v úzké
součinnosti s terénem

Klíčové aktivity:
Návrh optimalizace řízení a financování systému
péče o ohrožené děti a rodiny
Komplexní analýza systému péče o ohrožené děti včetně detailní
analýzy stávající sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny
•Sociodemografická analýza
•Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi
•Analýza systému náhradní rodinné péče

Optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené
děti včetně kompetenčního vymezení a financování systému na
národní úrovni, na úrovni krajů a obcí

Klíčové aktivity: Vytvoření a pilotní ověření
standardů kvality SPOD
• Vytvoření standardů sociálně-právní ochrany dětí pro orgány
sociálně-právní ochrany a jejich pilotní ověření v praxi
• Vytvoření standardů sociálně-právní ochrany dětí pro osoby
pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany a jejich pilotní ověření v
praxi

Klíčové aktivity: Vytvoření a pilotní ověření
nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti
a rodiny
• Rozvoj metod pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny, vytvoření
individuálního plánu ochrany dítěte a pilotní ověření nástrojů v praxi
• Vytvoření metodiky přímé práce s klienty pro orgány sociálně-právní
ochrany dětí
• Tisk a distribuce materiálů

Klíčové aktivity: Podpora rozvoje služeb pro
ohrožené děti a rodiny
• Definování a pilotní ověření minimálního rámce sítě služeb
I. fáze: definování minimálního rámce sítě služeb
II. fáze: pilotní ověření sítě služeb v praxi
• Tisk a distribuce materiálů

Klíčové aktivity: Podpora vzniku nových typů pracovních
pozic na trhu práce ve službách v oblasti náhradní rodinné
péče (profesionální pěstounská péče)
• Vytvoření podmínek pro profesionalizaci pěstounské péče
I. fáze: převzetí systému PRIDE (Parent Resources for Information,
Development and
Education) pro nábor, výběr, přípravu a
doprovázení náhradních rodin;
II. fáze: adaptace systému PRIDE na národní podmínky a vytvoření
jednotného systému výkonu profesionální pěstounské péče;
III. fáze: pilotní ověření systému v praxi.
• Vytvoření komplexního systému výběru a odborné přípravy
náhradních rodičů – pěstounů
• Vytvoření a ověření strategie osvětové a náborové kampaně pro
zájemce o náhradní rodinnou péči
• Tisk a distribuce materiálů

Klíčové aktivity: Vytvoření vzdělávacích programů,
vzdělávání vybraných cílových skupin
• Vzdělávací modul a realizace vzdělávání pro pracovníky orgánů
sociálně-právní ochrany dětí;
• Vzdělávací modul a realizace vzdělávání pro pracovníky osob
pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a poskytovatelů
služeb pro rodiny a děti;
• Vzdělávací modul a realizace vzdělávání pro pracovníky
spolupracujících subjektů;
• Vzdělávací modul a realizace vzdělávání pro specialisty krajských
úřadů;
• Vzdělávací modul a realizace vzdělávání pro inspektory kvality
sociálních služeb.

Klíčové aktivity: Doprovodné aktivity zaměřené na
implementaci výstupů projektu a přenos dobré
praxe

• Veletrh dobré praxe (prosinec 2012);
• 3 odborné semináře (únor, listopad 2013 + březen 2014);
• Závěrečná konference projektu (listopad 2014).

Klíčové aktivity: Národní kampaň Právo na dětství

• Zpracování komunikační strategie národní kampaně (iniciativy)
Právo na dětství, nákup mediálního prostoru a realizace národní
kampaně Právo na dětství
• Webové stránky národní kampaně (iniciativy) Právo na dětství a
další platformy na sociálních sítích

• Elektronický bulletin
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Harmonogram projektu
Aktivita
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.

Popis
Komplexní analýza
Sociodem. A.
a. sítě služeb
a. systému NRP
Optimalizace řízení
Standardy OSPOD a ověř.
Standardy PO a ověř.
Vyhodnocování a IPOD
Manuál SP pro OSPOD
Tisk manuálů/průvodců
Definování sítě a pilot
Tisk materiálů

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
8.1.
8.2.
8.3.
9.1.
9.2.
9.3.
9.3.
9.4.

Vytvoř. A pilot jednotného
systému PPP
Systém přípravy
Systém získávání pěstounů
Tisk materiálů
V. pro OSPOD
V. pro poskyt. A PO
V. pro subjekty spolupr.
V, pro specialisty MPSV
V. inspektorů
Doprovodné aktivity
Národní kampaň
www stránky
elektron. Bulletin
Realizační tým
Výběrová řízení
Nájem kanceláří
Nákup techniky
Audit

Vysvětlivk
y:
Příprava zadání VŘ
VŘ
Realizace
Pilotní ověření

4.12. 5.12. 6.12. 7.12.

8.12 9.12 10.12 11.12 12.12 1.13 2.13 3.13 4.13 5.13 6.13 7.13 VIII.13

9.13 10.13 11.13 12.13 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 VIII.14

9.14 10.14 11.14 12.14

Personální zajištění IP
• Řídící tým

10 členů (MPSV + pilotní kraje)

• Realizační tým

MPSV Praha
MPSV kraje

• Expertní tým

variabilní / ad hoc členství
pevné jádro:
sociální pracovník, právník,
pediatr, psychiatr

• Pracovní týmy

kraje

3+2
5

Pracovní týmy
•
•

•
•

02.01. Vytvoření standardů sociálně-právní ochrany dětí pro orgány sociálně-právní
ochrany a jejich pilotní ověření v praxi
02.02. Vytvoření standardů sociálně-právní ochrany dětí pro osoby pověřené
k výkonu sociálně-právní ochrany a jejich pilotní ověření v praxi
03.01. Rozvoj metod pro vyhodnocování situace dítěte a rodiny, vytvoření
individuálního plánu ochrany dítěte a pilotní ověření nástrojů v praxi
04.01. Definování a pilotní ověření minimálního rámce sítě služeb

Koordinační funkce:
Členové:
Úvazky:
Odměny:
Úkol:

krajský koordinátor
ad hoc pracovníci sociálního odboru KÚ/SPOD, obce, pověřené osoby,
inspektoři kvality
dle aktivity (10h/12m, 25h/6m, 80h/23m etc.)
DPP/DPČ
metodická spolupráce (ověřování standardů, provedení pilotních kontrol,
ověřování a adaptace vyhodnocovacího nástroje + IPOD, rozvoj služeb),
účast na inspekci kvality,
zpracování metodických postupů dle standardů kvality, praktické ověřování
standardů v praxi,
praktické řízení procesu síťování služeb, podpora při rozvoji a specializaci
stávajících služeb, podpora vzniku nových služeb,
praktické připomínky k procesu pilotního ověřování, expertní pohled v daném
regionu.

Expertní tým

•
•
•
•
•
•
•

Průběžné oponentury výstupů a pilotáže;
Oponentura metodických materiálů;
Oponentura vzdělávacích modulů;
Odborná pomoc s definicí minimálního rámce sítě služeb;
Pomoc s přípravou/odborným zajištěním konferencí, seminářů;
Účast na vytváření komunikační strategie kampaně;
Autorské příspěvky na web/e-bulletin projektu.

Kontakty MPSV
Miloslav Macela
Odbor rodiny a ochrany práv dětí
miloslav.macela@mpsv.cz
Tel: 221 922 313

Klára Trubačová
Oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv dětí
klara.trubacova@mpsv.cz
Tel: 221 923 479
Marta Miklušáková
Oddělení transformace služeb pro rodinu a děti
marta.miklusakova@mpsv.cz
Tel: 221 922 363

