
 

Síťování služeb pro ohrožené děti na Vlašimsku stále pokračuje 
 
V září 2018 proběhly ve Vlašimi v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora 
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí tři akce zaměřené na problematiku užívání 
návykových látek, pěstounskou péči a záškoláctví. Setkání, jejichž hlavním cílem bylo 
propojit aktéry pomoci a společnou včasnou prevencí těmto situacím u ohrožených 
dětí a jejich rodin předcházet, se účastnily desítky odborníků na danou problematiku.  
 

Ve čtvrtek 6. září 2018 připravili Mgr. Jiří Zatřepálek společně s Mgr. Tomášem 
Žákem z neziskové organizace Magdaléna o.p.s. vzdělávací seminář zaměřený na práci 
s uživateli návykových látek, který byl zpestřený i řadou praktických příkladů a názorných 
ukázek. Akce byla určena pro zaměstnance Diakonie Českobratrské církve evangelické 
Střední Čechy střediska Vlašim a sociálního a zdravotního odboru Městského úřadu Vlašim. 
„Z hlediska projektu, v rámci kterého běží síťování, lze tento seminář považovat za velký 
krok kupředu. Bylo velice zajímavé sledovat, jak se síťují sami aktéři, jak si vzájemně 
předávají své letité zkušenosti a snaží se být oporou svým kolegům v jejich profesích,“ 
poznamenala Mgr. Petra Rajmanová, lokální síťařka pro oblast Vlašim. 
 
V rámci Týdne pěstounství proběhl 12. září 2018 Den otevřených dveří zaměřený na 
problematiku pěstounské péče. Akci uspořádali pracovníci Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí Městského úřadu Vlašim ve spolupráci s lokální síťařkou. Dopolední program 
byl věnován žákům a studentům škol z obce s rozšířenou působností Vlašim. V úvodu děti 
zhlédly film k pěstounské péči zapůjčený Nadací N&J. Žáci se dozvěděli, jaké činnosti 
vykonává Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD), a vyposlechli si prezentace 
neziskových organizací Rozum a cit a Úsměv, které se zaměřují na pomoc pěstounům. 
V závěru programu si děti i vyučující mohli promluvit s pěstouny, kteří s nimi sdíleli svůj 
příběh, jak se stali pěstouny.  
 
Multidisciplinárního setkání na téma Děti ve škole a za školou, jež proběhlo 20. září 2018, 
se zúčastnili zejména sociální pracovníci, pedagogové, psychologové a policisté. V první 
části setkání pohovořila lokální síťařka o dosavadních aktivitách a přínosech síťování. Poté 
se slova ujali Mgr. Jan Fiala (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 
dále MŠMT), Mgr. Matouš Korbel (Ministerstvo práce a sociálních věcí, dále MPSV), Mgr. 
Pavla Kovalská (OSPOD), Mgr. Blanka Šmídová (Městský úřad Vlašim, oddělení školství) 
a Mgr. Marek Stránský (Středisko výchovné péče Dobřichovice), který na setkání 



 

představil terénní program střediska, v němž působí. „Čím mladší přijdou klienti k nám do 
služby, tím lépe se s nimi pracuje. Ideální je, pokud rodina přijde sama nebo na doporučení 
školy,“ řekl Stránský a dále poznamenal: „Efektivnější se nám jeví forma ambulantní 
spolupráce, kdy může být přítomen i rodič a my tak pracujeme s celou rodinou. Kdežto na 
pobytu pracujeme pouze s dítětem.“ Dalším velmi diskutovaným tématem setkání byly 
rozličné výklady v metodických doporučeních MPSV a MŠMT k řešení záškoláctví či 
„hledání“ dětí, které nenastoupily k povinné školní a předškolní docházce. Kromě 
záškoláctví a úlohy OSPOD v kontextu záškoláctví byl na setkání představen i model 
preventivních služeb pro rodinu či přestupkové řízení na úseku školství.  

V závěru hovořily i pedagožky Mgr. Alena Matějovská (MŠ Velíšská, Vlašim), Mgr. Květa 
Kuželová (ZŠ Trhový Štěpánov) a Mgr. Květa Koktová (SOŠ a SOU Vlašim) o svých 
zkušenostech z praxe, o komunikaci s dětmi a jejich rodiči, o chování svých žáků a o řešení 
záškoláctví.  
 
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. 
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