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Síť služeb

•

základní předpoklad fungujícího systému sociálně-právní ochrany dětí

•

rozvoj již existujících služeb, vznik zcela nových typů služeb

•

standardy zajišťující pro objednatele (OSPOD) kvalitu práce a možnost kontroly

•

sjednocení se systémem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. (navíc bude
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – státní příspěvek na výkon
služeb SPOD)

Zdroje v systému máme
.

25%
Sanace
NRP…

75%
Ústavní péče

Umíme je přesně definovat dle typu služeb, za rok…

… i za měsíc

Typ zařízení

Náklady na jedno dítě na měsíc

Kojenecký ústav

37 341 Kč

Dětský domov

23 418 Kč

Diagnostický ústav pro děti

54 771 Kč

Dětský domov se školou

41 528 Kč

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc
Domy na půli cesty

28 245 Kč
14 131 Kč

Umíme je definovat dle regionu…
Výdaje na dětské domovy 2008
Celkové
neinvestiční výdaje

Lůžková kapacita

(v tis. Kč)

(počet lůžek)

Průměrné
neinvestiční výdaje
na lůžko
(v Kč)

Hl. m. Praha

20 400 Kč

105

193 671 Kč

Středočeský

102 960 Kč

525

195 990 Kč

Jihočeský

55 046 Kč

299

183 895 Kč

Plzeňský

74 039 Kč

286

258 878 Kč

Karlovarský

66 713 Kč

285

233 807 Kč

Ústecký

162 660 Kč

804

202 146 Kč

Liberecký

52 555 Kč

256

205 293 Kč

Královéhradecký

63 587 Kč

308

206 004 Kč

Pardubický

35 910 Kč

177

202 881 Kč

Vysočina

52 379 Kč

250

209 516 Kč

Jihomoravský

87 776 Kč

397

221 098 Kč

Olomoucký

85 043 Kč

373

227 794 Kč

Zlínský

69 706 Kč

292

238 719 Kč

Moravskoslezský

169 487 Kč

729

232 280 Kč

ČR celkem

1 098 260 Kč

5089

215 782 Kč

Kraj

Jaké služby potřebují děti a rodiče?

1. Potřebují informace, sociální poradenství v kombinaci s právním poradenstvím

2. Potřebují dostupné a profesionální služby
3. Potřebují terénní práci přímo v rodinách

Pro jaké cílové skupiny služby vytváříme?
Podpora pro rodiny, ve kterých je předpoklad potencionálního ohrožení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nezletilí rodiče
Samoživitelé/samoživitelky
Rodiny žijící v chudobě
Nezaměstnané domácnosti
Rodiny bez trvalého bydliště – dočasné ubytování
Rodiče s duševním onemocněním, problémy s drogami nebo alkoholem
Rodiny s rodičem ve vězení nebo s rodičem zapojeným do kriminální činnosti
Rodiny menšin
Azylantské rodiny
Rodiče s dětmi s postižením
Rodiče s postižením

Tyto rodiny nemusí být vždy v akutním ohrožením, ale výzkumy ukazují, že právě v
těchto rodinách existuje velké riziko, že vývoj dětí může být limitován. Toto riziko může
být významně eliminováno v případě, že rodiny dostanou zvláštní podporu včas.
Podpora může významně omezit rozvoj možných problémů a jejich růst.

Pro jaké cílové skupiny služby vytváříme?

• rodiny s dětmi v ústavní péči
• pěstounské rodiny s dospívajícími dětmi
• rodiny, kam se navrací mladý dospělý člověk
• rodiny s dětmi neplnícími školní docházku

Jaké služby potřebují orgány sociálně právní ochrany dětí?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odborníci v oblasti terénní práce – sanace rodiny a intenzivní doprovázení
klienta (osobní asistence)
Sociální bydlení a azylové domy
Azylové bydlení pro klienty se speciálními potřebami
Ubytovací kapacity pro ženy v tísni (utajené bydlení)
Psychologické konzultace
Služby dětského psychiatra
Střediska výchovné péče
Odlehčovací služby
Volnočasové aktivity
Podpůrné služby pro ženy, které se snaží zbavit závislosti na partnerovi
(násilnickém, přiživujícím se na rodině)
Služby na posílení kompetencí rodičů
Podpora odborníků pro rodiče dětí, které mají výchovné problémy
Rozvinutý systém náhradní rodinné péče
Právní a praktické poradenství, služby obhajující práva dětí a rodičů

Příklady z Analýzy systému péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji. 2010.

Typy služeb

•

Nové typy terénních a ambulantních služeb

•

Tréninkové služby

•

Specializované pobytové služby s nízkou kapacitou

•

Odlehčovací služby

•

Svoz

•

Nízkoprahové kluby pro rodiče

•

Rodičovské podpůrné skupiny

•

Vzdělávání pro matky a otce (pozitivní rodičovství, rodičovské kompetence)

•

Následná péče pro mladé lidi odcházející z péče

•

Mediační a poradenské služby

Součástí dostupnosti služeb jsou informace
„Nízkoprahové“ informace mj. o
• Tématech souvisejících s vývojem dětí – narození dítěte, vztahy, škola, dospívání
• Zdravotní péči a tématech související se zdravím

• Zaměstnávání a vzdělávání
• Službách rané péče
• Prenatálních, předporodních službách

• Indikacích ohrožení
• Možnostech podpory v případě ohrožení

Individuální projekt MPSV Systémová podpora procesů
transformace systému péče o ohrožené děti
•

Definice a vymezení služeb pro rodinu a dítě (vznik nových typů služeb, které dnes
nejsou upraveny zákonem 108/2006 Sb.).

•

Podpora rozvoje stávajících služeb pro ohrožené děti a rodiny (sanace rodiny,
sociálně aktivizační služby atd.).

•

Vytvoření a implementace standardů kvality služeb.

•

Vzdělávání a trénink potencionálních poskytovatelů těchto služeb (dojde k vytvoření
týmu vzdělavatelů včetně zahraničních expertů, kteří vyškolí místní lektory).

•

Pilotní odzkoušení činnosti nových služeb.

•

Souběžně bude probíhat transformace pobytových zařízení

.

TRANSFORMACE NENÍ LIKVIDACE

Děkujeme za pozornost!

miloslav.macela@mpsv.cz
klara.trubacova@mpsv.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor 21, odd. 214, Na Poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2.

