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STŘEP -  České centrum pro sanaci rodiny ve spolupráci s MHMP uspořádal dne 
2.6.2015 II. Tématické symposium Sanace rodiny, které se letos věnovalo 
aktuálním tématům sociálně-právní ochrany dětí a vytváření meziresortní sítě 
spolupráce.  Záštitu nad Symposiem převzala radní hl.m. Prahy pro sociální 
oblast a školství Ing. Mgr. Irena Ropková. 

Téma pomoci ohroženým dětem a inspirace dobré praxe přivedlo na Symposium 
121 odborníků z celé ČR napříč resorty (zástupce krajských úřadů, orgánů 
sociálně-právní ochrany dětí – dále OSPODů, NNO), kteří se každý den podílejí na 

řešení nelehký situací, ve kterých se děti nacházejí. 

 

Symposium zahájila radní hl.m. Prahy pro sociální oblast a školství Ing. Mgr. 
Irena Ropková, která  ve svém úvodním slově podpořila účastníky v meziresortní 
spolupráci a ocenila jejich angažovanost.   

Poté následovaly dva systémové a legislativní příspěvky.  

Mgr. Jana Nožířová, vedoucí oddělení sociální péče, uvedla, že stávající systém 
péče o ohrožené děti je legislativně a metodicky nastaven tak, že vytváří prostor pro 
partnerskou spolupráci OSPODů a NNO. Zmínila též vývoj v postoji odborníků z řad 
OSPODů a NNO směrem ke vzájemné otevřenosti ve spolupráci, ke kterému 
v českém prostředí došlo.  

Ing. Radka Maxová, poslankyně PSP ČR, představila plánované změny v SPOD a 
rodinném právu. Svou účast na Symposiu využila mimo jiné k tomu, aby od 

zainteresovaných odborníků získala názor na plánované legislativní úpravy.  

Na tyto příspěvky navazovaly týmové prezentace inovativních nástrojů pomoci 
ohroženým dětem a jejich rodinám. Zástupci tří pražských OSPODů sdíleli příklady 
dobré praxe z aplikace nástroje případové konference. Konkrétně se jednalo o 



spolupráci OSPOD a NNO při moderování případových konferencí, využití 
mediátorů při řešení komplikovaných rozvodových kauz, které jsou pro dítě vysoce 
traumatizující, zaangažování státních zástupců např. při řešení případů dětí, které 

páchají činnost jinak trestnou.   

STŘEP se zástupci vybraných OSPOD prezentoval např. inovativní nástroj mobilní 
týmy, které přináší pomoc psychologů, terapeutů, speciálních pedagogů a 
sociálních pracovníků přímo za ohroženými  dětmi do jejich přirozeného prostředí a 

hledá cesty k řešení traumatizujících situací.  

Účastníci se shodli na tom, že multisektoriální spolupráce je pro pomoc ohroženým 
dětem nezbytná a to na několika úrovních: praxe (OSPOD, NNO, státní zástupci, 
školy atp.), metodiky (spolupráci s metodiky magistrátů a krajských úřadů), 
legislativy (spolupráci s poslanci, ovlivňování legislativy zainteresovanými 

odborníky).  

Ze sdělených zpětných vazeb vyplynulo, že účastníci získali na Symposiu podněty  a 

povzbuzení pro svou práci. 

Symposiem účastníky provázela Věra Bechyňová, ředitelka a metodička STŘEPu. 

Zpětná vazba závěrem:  
„ velmi děkuji za dnešní skvělou akci na magistrátu. Skvělé informace, povzbuzení do 

další práce, mimořádně šarmantní moderování, inspirující příspěvky, senzační 

mobilní tým! 

Ráda bych Vám popřála další úspěchy a radostné milníky. Těším se na intervize.“ 

 

Zpracovaly dne 3.6.2015: Věra Bechyňová,  Martina Konvrzková 

 


