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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá aktivitou lokálního
síťování a jejím přínosem pro lokalitu ORP Louny z pohledu
aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Lokální
síťování je jednou z klíčových aktivit v projektu MPSV
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí“, jehož cílem je podpora transformace systému
péče o ohrožené děti v praxi. Cílem práce je zjistit, jak aktéři
sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny
vnímají aktivitu lokálního síťování, jaké jsou jejich
zkušenosti a na základě toho podat doporučení pro realizaci
lokálního síťování. Teoretická část práce popisuje projekt,
aktivitu lokálního síťování a jednotlivé činnosti lokálního
síťaře. Práce

se zaměřuje na

témata

spolupráce

a

multidisciplinárního přístupu. Při výzkumném šetření je
použit kvalitativní přístup. Data byla sebrána pomocí metod
individuálního a skupinového rozhovoru. Výzkumným
souborem je vzorek aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a
jejich rodiny z ORP Louny. Z analýzy dat vyplynula
doporučení pro činnost lokálního síťaře, pro udržení aktivit
v lokalitách a přinesla také doporučení lokální nebo
systémová.

Klíčová slova
Lokální síťování, lokální síťař, spolupráce, ohrožené
děti, aktéři, síť, transformace, potřeby, témata, přínos
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Abstract
This thesis deals with the Regional planning of services
and its contribution to the site from the point of view of
participants in network of services for vulnerable children
and families. Regional planning of services is one of the key
activities of the project "System Development and Support of
Social and Legal Child Protection Tools", which aims to
support the transformation of the care system for vulnerable
children into practice. The aim of this work is to find out how
the participants in network of services for vulnerable children
and families perceive the activity of regional planning of
services, their experience and make recommendations for the
implementation of regional planning. The theoretical part
describes the project, the activity of regional planning of
services and individual activities of the regional planner. This
work focuses on the cooperation and multidisciplinary
approach. A qualitative approach is used in the research.
Data was collected using individual and group interviews.
The research group is a sample of participants in network of
services for vulnerable children and families. Data analysis
has produced recommendations for regional planning of
services activity to maintain activities in localities and has
also produced local or system recommendations.

Key words
Regional planning, Regional planner, cooperation,
vulnerable children, participants, network, transformation,
needs, themes, benefits
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I.

Úvod

Pracuji jako lokální síťařka v projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí s názvem „Systémový rozvoj a
podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Projekt se
zaměřuje na zlepšení systému péče o ohrožené děti a vychází
z principů transformace. Když jsem nastupovala na tuto
pozici, věděla jsem, že mě téma zajímá a že bych o něm
chtěla napsat svou diplomovou práci. Téma je dle mého
názoru nové a mohlo by mít velký přínos pro cílovou
skupinu. Jelikož se projekt pomalu, ale jistě blíží ke konci,
snažila jsem se touto prací zjistit přínos činnosti lokálního
síťování v ORP Louny, kde působím. Cílem této práce je
zjistit, jak aktéři sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
v ORP Louny vnímají aktivitu lokálního síťování a jaké jsou
jejich zkušenosti s ním. Cílem, který lze aplikovat do praxe,
by měla být praktická doporučení na zlepšení činnosti
lokálního síťování.
Práce je členěna na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části jsou popsány nejdůležitější pojmy, je zde
představen projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí a aktivita lokálního síťování.
Čerpáno je především z publikací Ministerstva práce a
sociálních věcí. Dále se práce zabývá pojmy ohrožené dítě a
transformace systému péče. Je rozebrána teorie sítí a témata
spolupráce

a

multidisciplinárního

přístupu,

které

se

síťováním úzce souvisí. Autorka čerpá z českých autorů
Gojové, Matouška, Pazlarové, Hanušové a Hellebrandtové
nebo Šotoly a Zatloukala. Ze zahraniční literatury je čerpáno
z prací Gilchrista nebo Hardcastla, Powerse a Wenocura.
Praktická část zahrnuje metodologii výzkumného šetření,
výsledky výzkumu a závěrečná doporučení. Jedná se o
empirický výzkum využívající kvalitativní přístup.
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II. Teoretická část
Teoretická část práce se věnuje základním pojmům
vysvětlující aktivitu lokálního síťování a tématům s tím
spojenými. Představuje projekt „Systémový rozvoj a podpora
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, aktivitu lokálního
síťování, pozici lokálního síťaře a síť služeb pro ohrožené
děti a jejich rodiny. Jelikož se jedná o novou aktivitu, je
omezený

seznam

odborné

literatury.

Práce

vychází

především z materiálů Ministerstva práce a sociálních věcí.
Práce se zabývá tématy spolupráce a multidisciplinárního
přístupu, které jsou pro toto téma stěžejní. Kapitola je
věnována zahraniční praxi a inspiraci. Poslední část je
zaměřena na průběh síťování v konkrétní lokalitě v ORP
Louny, kde autorka pracuje právě na pozici lokální síťařky.

1. Projekt Systémový rozvoj a podpora
nástrojů sociálně-právní ochrany dětí
Tato kapitola seznamuje čtenáře se základními informacemi
o projektu, o jeho cílech, cílové skupině, na kterou se
zaměřuje a stručně popisuje základní aktivity projektu. Je
také zmíněn kontext vzniku projektu a odůvodněna
potřebnost aktivit s tím spojenými.
„Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí“ je název projektu Ministerstva práce a
sociálních věcí (dále jen MPSV), který je realizován od 1. 1.
2016 do 30. 6. 2019 v 11-ti zapojených krajích a 127 obcích
s rozšířenou působností v České republice. Zapojení krajů i
obcí je dobrovolné. Projekt je v souladu s myšlenkami
transformace systému péče o ohrožené děti a procesem
deinstitucionalizace (Ministerstvo práce a sociálních věcí,
2017b).
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1.1. Cíl projektu
Cílem projektu je podpora výkonu sociálně-právní
ochrany dětí a zkvalitnění a zefektivnění práce všech
zapojených účastníků s cílovou skupinou ohrožených dětí a
jejich rodin. Zaměřuje se na posílení kapacit na pracovištích
sociálně-právní ochrany dětí v oblasti síťování a vytváření
sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny na lokální, krajské i
celostátní úrovni. Dále podporuje posilování mezirezortní a
multidisciplinární spolupráce, zjišťuje kvalitní statistická
data nutná pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, nastavuje
celoživotní vzdělávání pracovníků sociálně-právní ochrany
dětí (dále jen SPOD) a podporuje a rozvíjí náhradní rodinnou
péči. Projekt by měl přispět k tomu, aby se nadále snižoval
počet dětí, které musí svoji rodinu opustit a aby pro děti,
které se dostávají do systému náhradní péče, byla zajištěna
co nejkvalitnější individuální péče. (Ministerstvo práce a
sociálních věcí, 2017b).

1.2. Cílová skupina – ohrožené děti a jejich
rodiny
Cílovou skupinou jsou ohrožené děti a jejich rodiny.
Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje na zájem a blaho
dítěte, na ochranu rodičovství a rodiny a na právo rodičů na
výchovu a péči. Situace, kdy je dítě považováno za ohrožené,
nalezneme v § 6 zákona 359/1999Sb. o sociálně-právní
ochraně dětí (Novotná, 2016). Jedná se o děti jejichž rodiče
zemřeli; neplní nebo nevykonávají povinnosti plynoucí
z rodičovské odpovědnosti; dále o děti, které byly svěřeny do
péče jiné osoby; vedou zahálčivý život; na kterých byl
spáchán trestný čin; které jsou umístěny do zařízení
vyžadující nepřetržitou péči; které jsou ohrožovány násilím
mezi rodiči nebo jinými osobami a v neposlední řadě jde o
děti, které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany a
10

azylanty (Zákon 359/1999, §6). Projekt se snaží na ohrožené
děti dívat nejen optiku §6, ale skrze jejich potřeby.
Ohroženým dítětem může být jakékoliv dítě, jehož potřeby
nejsou plně saturovány. Potřeby jsou tříděny na oblasti
vztahů, bezpečí, zdraví, vzdělávání, chování a materiálního
zajištění (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018).

1.3. Klíčové aktivity v rámci projektu
Projekt je realizován pomocí 4 klíčových aktivit:
Podpora a rozvoj služeb v oblasti SPOD; Monitorování
systému

ochrany

práv

dětí;

Celoživotní

vzdělávání

pracovníků orgánů SPOD; Rozvoj náhradní rodinné péče.
Do klíčové aktivity 1 spadá lokální síťování a bude jí
proto věnována celá kapitola (viz níže). Klíčová aktivita 2
„Monitorování systému ochrany práv dětí“ se zaměřuje na
vytvoření monitorovacího systému sledující statistické
ukazatele o ohrožených dětech, údaje o činnosti orgánů
SPOD a také informace o poskytovaných službách. Důraz je
kladen na využití stávajících systémů vylepšených díky
analýze systémů a převzetí osvědčených metod ze zahraničí.
Klíčová aktivita 3 „Celoživotní vzdělávání pracovníků
orgánů SPOD a pověřených osob“ monitoruje a analyzuje
systém vzdělání pracovníků v oblasti SPOD a na základě
toho navrhuje vzdělávací moduly pro pracovníky dle jejich
individuálních potřeb v této oblasti. Analýze jsou podrobeni
pracovníci orgánů SPOD a pracovníci pověřených osob.
V rámci klíčové aktivity 4 „Rozvoj náhradní rodinné
péče“ se stanovují kritéria kvality jednotlivých procesů
v rámci zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen
NRP) a poskytování pěstounské péče a pěstounské péče na
přechodnou dobu. Aktivita je zaměřena na profesionalizaci
pěstounské péče a zkvalitnění systému NRP zejména ve
vztahu ke specifickým potřebám těchto dětí (Právo na
dětství, 2018). Projekt se dívá na ohrožené děti nejen optikou
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§6, ale skrze jejich potřeby. Ty třídí do oblastí vztahů,
bezpečí, zdraví, vzdělávání, chování a materiálního zajištění.
Dítě je ohroženo, pokud nemá naplněny tyto potřeby (Právo
na dětství, 2018).

1.4.

Kontext vzniku projektu

Projekt a lokální síťování vychází z předešlého
projektu MPSV s názvem „Systémová podpora procesů
transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ a
navazuje na jeho výstupy. Síťování je v České republice
nová aktivita, která je inspirovaná plánováním služeb pro děti
v Severním

Irsku.

Pro

lepší

návaznost

tématu

jsou

v následujících odstavcích popsány hlavní myšlenky a cíle
pilotního projektu i zahraniční praxe ze severního Irska.
1.4.1. Projekt

„Systémová

podpora

procesů

transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“
Projekt „Systémová podpora procesů transformace
systému péče o ohrožené děti a rodiny“ byl realizován MPSV
v letech 2012-2015. Probíhalo několik výzkumů zjišťujících
míru ohrožení dětí a rodin v jednotlivých regionech, ověření
dostupnosti a kvality odborné pomoci rodinám s dětmi a
zmapování systému náhradní rodinné péče. Cílem bylo
vytvořit obraz systému péče o ohrožené děti a rodiny
s ohledem na dostupnost stávajících služeb, na jejich
působení, kapacitu, vytíženost v rámci celé republiky.
Výstupem byla Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a
dětmi, které se stala jedním z podkladů pro vytvoření Návrhu
optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené
děti a rodiny (Macela, 2015).
Z výsledků analýzy vyplývá, že diverzifikace služeb
způsobuje

značné

roztříštění

systému

a

brání

jeho

efektivnímu řízení. Jednotlivé složky systémů spadají gesčně
12

pod různá ministerstva (MPSV, MŠMT, MZ, MV) a prolínají
se různé způsoby řízení, přístupy k právům a potřebám dětí a
k financování. To brání vzájemné komunikaci. Spolupráci
mezi aktéry brání odlišné logiky jednotlivých segmentů což
přináší komplikované vztahy a upozaďuje zájmy dětí a rodin.
Obtíže způsobuje dominantní přístup založený na centrální
roli orgánů sociálně-právní ochrany dětí v celém systému a
oproti tomu izolovanost některých služeb a nekomunikace
s ostatními. Nedostatkem jsou nevyjasněné kompetence a
odpovědnost aktérů. Chybí standardy kvality práce a
metodiky, které sjednocující pracovní postupy. Není kladen
dostatečný důraz na zajištění vývoje dítěte v přirozeném
prostředí. Dítě se často ocitá v nejnákladnější a nejméně
vhodné

formě

péče

–

ústavní.

Prostupnost

zpět

k přirozenému prostředí je velmi nízká. Dále neexistuje
garantovaná minimální síť služeb, která by pomáhala
rodinám překlenout jejich problémy (Topinka, 2015).
Výstupy přinesli nedostatky v systému i v praxi, na které
druhý projekt navazuje vhodnými aktivitami.
1.4.2. Zahraniční inspirace
Síťování v České republice je inspirováno systémem
plánování služeb pro děti v Severním Irsku. Zde existuje
Strategické partnerství pro děti a mládež v originále
„Children and Young People´s Strategic Partnership“ (dále
jen CYPSP). Jedná se o partnerství státních orgánů,
komunitních dobrovolnických služeb a různých agentur,
které poskytují služby dětem a rodinám. CYPSP byl založen
a je podporován Výborem pro zdravotní péči a sociální péči.
Cílem je zlepšit život dětí v Severním Irsku. CYPSP rozvíjí a
udržuje integrované plánování napříč všemi sektory, aby se
zlepšilo zabezpečení a realizace práv dětí v Severním Irsku.
Při integrovaném plánování služeb jsou podporována práva
dětí a děti i rodiče jsou povzbuzovány k tomu, aby se
13

účastnili plánovacího procesu (CYPSP, 2018).
Stěžejními

dokumenty

jsou

Programme

for

Government 2016-2021 a Children and Young People’s
Strategy 2017-2027. Hlavní myšlenkou je spolupráce aktérů
s cílem zlepšení zabezpečení dětí. Aktéři státní i nestátní
musejí spolupracovat na pomoci dětem. Důraz je kladen na
integrované poskytování služeb a efektivní využívání
dostupných zdrojů. Díky integrovanému plánování je
zajištěna větší spolupráce mezi aktéry a mizí překrývání
služeb. Do plánování služeb jsou zahrnuty děti, mladiství i
jejich rodiny. Do plánování a poskytování služeb jsou dále
zahrnuta práva dítěte. Velká pozornost je věnována včasné
intervenci (Children and Young People’s Strategy, 2017).
Realizace práv dítěte a jeho zabezpečení se zjišťuje
v šesti oblastech: zdraví; učení a dosahování cílů; bydlení
v bezpečí a stabilitě; příznivé ekonomické a ekologické
podmínky; pozitivní vztah ke komunitě a společnosti; a život
ve společnosti, která respektuje jejich práva (Dunn, 2017).
V rámci Irska existuje 5 skupin, z nichž každá má
působnost ve svém geografickém území a zde provádí
plánování a poskytování služeb pro svou lokalitu. Pod nimi
existují ještě podskupiny, které mapují a řeší potřeby
konkrétních skupin dětí a mládeže. V jednotlivých lokalitách
fungují Centra pro podporu rodiny (dále jen Centra), které
pracují přímo s rodinami, aby se ujistily, že mají přístup
k preventivním službám a ke službám včasné intervence.
Přes osobu koordinátora se snaží, aby zjištěná potřeba dětí a
rodin byla uspokojena co nejdříve. Díky činnosti Center je
včasná intervence prováděna účinněji díky povzbuzování
aktérů

k užší

spolupráci

a

vytváření

podpůrné

sítě.

K uspokojování potřeb rodin je důležitá komunikace a
udržování vztahů mezi členy Centra. V rámci Centra
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probíhají každý měsíc společné schůzky členů. U mnoha
aktérů to bylo poprvé, kdy začali s někým spolupracovat
v kontextu případové práce (Framework for Integrated
Planning for Outcomes for Children and Young People,
2008).
Z tohoto osvědčeného modelu se povedlo převzít
spolupráci aktérů napříč rezorty, integrované plánování
služeb pomocí lokálního síťování se zaměřením na dostupné
zdroje a realizace ochrany práv a dětí skrze vytyčené oblasti
naplňování potřeb dětí. Je potřeba dále pracovat na
udržitelnosti lokálních skupin nebo koordinátora (síťaře) a na
zapojení dětí a rodičů do tohoto plánování.

2. Aktivita lokálního síťování
Nacházíme se v prostředí, kde s ohroženým dítětem
pracují aktéři spadající pod několik různých ministerstev.
Spolupráce je tím pádem obtížnější a naráží na řadu překážek
jak legislativních, tak metodických. Lokální síťování se snaží
vytvořit jakousi cestu, most, k překlenutí těchto bariér, aby
systémové nedostatky v praxi co nejméně dopadaly na
ohrožené děti a rodiny a aby ve vztazích a vzájemné
spolupráci nehrály hlavní roli rozdíly, ale společný cíl a tím
je nejlepší zájem dítěte (Ministerstvo práce a sociálních věcí,
2017a). Následující odstavce přiblíží aktivitu lokálního
síťování s jejími cíli a principy.

2.1. Co je to lokální síťování
Klíčová aktivita 1 „Podpora a rozvoj služeb v oblasti
SPOD“ je zaměřena na podporu a posílení kapacit orgánů
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a rozvoj
místní a krajské sítě pro ohrožené děti a rodiny. V rámci
aktivity jsou realizovány 3 podaktivity – podpora síťování
služeb na lokální úrovni, preventivní služby na podporu
rodiny a inovativní služby na podporu rodiny. V rámci
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podaktivit preventivních a inovativních služeb probíhá
analýza preventivních služeb pro ohrožené děti a rodiny
v ČR a analýza preventivních a inovativních služeb
v zahraničí včetně příkladů dobré praxe. Na základě výsledků
analýz by měl vzniknout model systému preventivních služeb
na podporu rodiny v ČR a komplexní přehled a metodický
manuál inovativních služeb (Právo na dětství, 2018). Tato
práce se vzhledem k tématu práce podrobněji zaměří pouze
na aktivitu podpory a rozvoje služeb.

2.2. Cíl lokálního síťování
Cílem síťování je zmapování aktérů v lokalitě,
zvědomení rolí jednotlivých aktérů v síti služeb pro děti a
rodiny (znají role a kompetence své i ostatních), propojení
aktérů v lokalitě, kdy spolu aktéři komunikují ve smyslu
případové

práce

a

v neposlední

řadě

implementace

základních principů transformace do síťování (Právo na
dětství, 2018).
Hlavní myšlenkou lokálního síťování je zavedení
pozice lokálních síťařů na úroveň krajů a obcí s rozšířenou
působností (dále jen ORP). Jejich úkolem je podporovat
mezirezortní

a

multidisciplinární

spolupráci

v oblasti

systému péče o ohrožené děti a rozvíjet místní a krajské sítě
služeb pro ohrožené děti a rodiny. Cílem aktivity je propojit
aktéry sítě služeb tak, aby navzájem znali své možnosti a
potřeby a uměli co nejefektivněji spolupracovat při řešení
konkrétních případů ohrožených dětí a rodin (Ministerstvo
práce a sociálních věcí, 2017b).

2.3. Principy lokálního síťování
Lokální síťování je založeno na 6-ti základních
principech – neutralitě, lokálnosti, udržitelnosti, otevřenosti,
aktivizaci a sdílení. Lokální síťař zaujímá v lokalitě neutrální
roli výzkumníka, facilitátora nebo organizátora společných
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akcí. Vychází z lokálních možností – aktérů, kteří se zde
nacházejí a operuje s místními existujícími propojeními.
Aktivity jsou plánovány na co nejvyšší strategické úrovni se
zapojením co největšího počtu relevantních aktérů. Síťař
otevřeně vysvětluje všem svou činnost, navazuje spolupráci
se všemi aktéry a naslouchá jejich potřebám. Je pouze
hybatelem změn, na řešení se podílejí sami aktéři místní sítě.
Posledním principem je sdílení všech informací, kontaktů,
zdrojů a výstupů ze síťování s ostatními (Ministerstvo práce
a sociálních věcí, 2017a).

2.4. Transformace systému péče o ohrožené
děti a Národní strategie
Jak je řečeno v úvodu této práce, projekt je v souladu
s myšlenkami transformace systému péče o ohrožené děti.
Proto je nutné zmínit hlavní myšlenky transformace,
představit základní dokument Národní strategii ochrany práv
dětí a osvětlit vzájemné vztahy mezi nimi a projektem. Cílem
transformace systému péče o ohrožené děti je zajištění
důsledné ochrany práv každého dítěte a naplnění jeho
individuálních potřeb; podpoření kvality života dětí a rodin;
eliminace diskriminace a nerovného přístup; podpora
všestranného rozvoje dítěte doma v jeho přirozeném
prostředí a podpoření účasti dítěte na rozhodování o
záležitostech, které se ho týkají ((Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Transformace systému péče o ohrožené děti,
2018). Síťování se snaží přenášet principy transformace do
terénu a aktivizovat aktéry, aby je zahrnuly do své činnosti.
Zdůrazňují především participaci dítěte a respekt k němu;
potřebu

otevřené

budoucnosti

a

perspektivy;

zdravé

prostředí; jistotu, stabilitu a bezpečí a zapojení celé rodiny
(Macela, 2015).
Záměr transformace je zpracován v Národní strategii
ochrany práv dětí (dále jen Národní strategie), která byla
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schválena usnesením vlády dne 4.1.2012. Legislativní rámec
transformace se odrazil i v novele zákona 359/1999Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí. Cíle a opatření národní strategie
jsou naplňovány právě prostřednictvím projektu „Systémový
rozvoj a podpora nástrojů SPOD“ a jednotlivé konkrétní
kroky jsou rozpracovány v Akčním plánu k naplnění národní
strategie ochrany práv dětí (Ministerstvo práce a sociálních
věcí, 2018).
Národní strategie je založena na právech dítěte.
Definuje základní principy ochrany práv dětí a péče o ně.
Obsahuje

konkrétní

záměry,

cíle

a

aktivity

včetně

odpovědnosti jednotlivých rezortů, způsobu monitoringu a
hodnocení. Předpokládá se, že bude naplňována ve
spolupráci vlády s územními samosprávami, nestátním
neziskovým sektorem a občanskými iniciativami. Základním
mottem Národní strategie, podle něhož je pojmenována i
webová stránka a další dokumenty je „právo na dětství“
(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012).

3. Pozice lokálního síťaře
Následující

kapitola

představuje pozici

lokálního

síťaře, popisuje jeho činnost a jeho roli v lokalitě. Lokální
síťař je projektový pracovník MPSV. Jeho cílem je propojit
aktéry sítě služeb tak, aby navzájem znali své možnosti a
potřeby a tím efektivně spolupracovali při řešení konkrétních
případů ohrožených dětí a rodin. V každé zapojené obci
s rozšířenou působností působí jeden lokální síťař a
v každém zapojeném kraji jeden krajský síťař. V každém
kraji činnost lokálních síťařů koordinuje krajský koordinátor
síťování a metodicky vede krajský odborný pracovník. Síťaři
při nástupu na pozici projdou vstupním vzděláváním a
v průběhu své činnosti procházejí mnoha školeními na
komunikaci, facilitaci, prohloubení znalostí v problematice
sociálně-právní ochrany dětí, transformace péče o ohrožené
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děti apod. Pracuje v souladu s výše uvedenými principy
síťování.
Mezi síťaři funguje vzájemná spolupráce a pravidelná
výměna informací, jak na pravidelných „celočeských
setkáních síťařů“, tak online na webu pravonadetstvi.cz, kde
probíhají živé chaty a diskuze nad různými tématy. Síťaři
spolu sdílejí příklady dobré praxe ze svých lokalit, metody,
které jim pomohly v jejich práci, jak při řešení konkrétních
problémů,

tak

při

navazování

spolupráce

s určitými

skupinami aktérů.
Každý měsíc probíhají v krajských městech intervize krajské
skupiny lokálních síťařů s krajskou koordinátorkou síťování,
krajskou

odbornou

pracovnicí,

krajským

síťařem

a

s metodickým vedoucím z MPSV (Ministerstvo práce a
sociálních věcí, 2017a).

3.1. Činnost lokálního síťaře
V této části práce jsou popsány jednotlivé činnosti lokálního
síťaře

od

vstupní

analýzy

lokality,

přes

mapování

potřeb, vytváření a realizaci strategií až po výstupy. Činnosti
navazují a naplňují cíle síťování.
3.1.1. Analýza lokality
Při prvotním vstupu do lokality lokální síťař mapuje
území, služby a zdroje v rámci systému péče o ohrožené děti
a jejich rodiny (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017b).
Gójová (2007) nazývá tuto činnost jako síťovou analýzu. Ta
spočívá v několika krocích, které vedou k vytvoření mapy
sítě a dále k rozpoznání role jednotlivých subjektů v ní, k
identifikaci problémů a cílů a k formulaci strategie pro
dosažení našeho cíle. Za prvé je třeba určit centrálního
aktéra, v tomto případě OSPOD. Dále musí být popsán
konkrétní a jasná podoba problému a cíle, kterého chceme
dosáhnout – efektivní pomoc a podporán ohroženým dětem a
19

rodinám. Za třetí se určí všichni související aktéři a jejich
role při řešení problému nebo při dosahování cíle. Za čtvrté
se vyberou aktéři do sítě dle toho, zda mají význam pro
dosažení našeho cíle nebo do jaké míry budou působit v
prospěch či neprospěch našeho cíle. Nakonec se vytvoří a
graficky znázorní mapa sítě, která znázorňuje jako všechny
aktéry, tak jejich postavení a vzájemné vztahy (Gójová,
2007).
3.1.2. Mapování potřeb
Se všemi aktéry sítě navazuje lokální síťař spolupráci,
informuje je o projektu a aktivitě lokálního síťování a
zvědomuje jim důležitost jejich role v síti a v podpoře a
pomoci ohroženým dětem a rodinám. Průběžně monitoruje
fungování sítě v lokalitě a mapuje potřeby aktérů sítě a
doptává se na potřeby ohrožených dětí a jejich rodin, aby síť
mohla pružně reagovat na jejich potřeby. Od aktérů je
zjišťováno, co potřebují od sítě, aby mohli co nejúčinněji
poskytovat služby cílové skupině; s kým spolupracují; co
v síti funguje a nefunguje; co jim chybí k účinné spolupráci
s vybranými aktéry; zda má cílová skupina některé potřeby,
které nejsou pokryty žádnou službou v okolí; apod.
Lokální síťař analyzuje silná a slabá místa, co funguje a
co nefunguje a pomáhá identifikovat služby, které v lokalitě
chybí tzv. bílá místa. Dále sbírá příklady dobré praxe –
příklady služeb, metod nebo spolupráce, která dobře funguje
v jiných lokalitách a snaží se je implementovat (Ministerstvo
práce a sociálních věcí, 2015).
3.1.3. Tvorba a realizace strategií
Po zmapování potřeb aktérů a cílové skupiny je
provedena analýza dat a poté lokální síťař vstupuje do druhé
fáze své činnosti a to do fáze vytváření strategií (Ministerstvo
práce a sociálních věcí, 2017a). Šotola a Zatloukal (2010)
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popsali vytvoření a realizaci strategie v pěti fázích:
přípravná, analytická, fáze plánování, implementace plánu a
jeho hodnocení. První dvě fáze jsou popsány v předešlém
odstavci. Plánovací fáze může být realizována například
pomocí vytvoření pracovních skupin, které na setkání hledají
řešení stanovených problémů nebo dílčí kroky k naplnění
stanoveného cíle. Účast je dobrovolná, výběr aktérů vychází
ze síťové analýzy. Pracovní skupiny svolává a koordinuje
iniciátor, v tomto případě lokální síťař. Ve fázi realizace
vznikají konkrétní výstupy. Těmi mohou být metodiky
spolupráce a postupy aktérů při řešení konkrétních případů.
Vzájemná spolupráce by měla být zdrojem modelových
situací a příkladů dobré praxe. Hodnocení by se mělo zaměřit
na funkčnost navržených opatření a na konkrétní spolupráci
(Šotola, Zatloukal, 2010). Lokální síťař pracuje s formulářem
„Výstupy z činnosti lokálního síťaře služeb pro ohrožené
rodiny s dětmi“, kde jsou vypsána hlavní témata. U každého
tématu je stanoven hlavní cíl a dílčí cíle a jsou definovány
konkrétní kroky, jak cíle dosáhnout. Formulář je pro aktéry v
lokalitě přístupný, lokální síťař ho průběžně aktualizuje a
sdílí. (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015).

3.2. Role lokálního síťaře v lokalitě
Roli síťaře může dle Šotoly a Zatloukala (2010)
zastávat jak městský úřad nebo státní instituce, tak nezisková
organizace. (Šotola, zatloukal, 2010). MPSV však zvolilo
externího pracovníka nezávislého na lokalitě i všech
institucích v ní. Pozice lokálního síťaře dosud není nikde
legislativně ukotvena. Je s ní však do budoucna počítáno.
Pozice je zmíněna například v Akčním plánu k naplnění
Národní strategie ochrany práv dětí na roky 2016-2020. V
cíli 8 akčního plánu s názvem „Vytvoření a zpřístupnění
služeb a podpory rodinám a dětem“ se hovoří o podpoře
pozice lokálních a krajských síťařů a o nastavení systému
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koordinace služeb (Ministerstvo práce a sociálních věcí,
2016).
Role síťaře v terénu nespočívá v tom, že ví o dané
problematice nejvíce, ale vytváří prostor a motivuje ostatní k
nalezení společného východiska a k posílení spolupráce v
lokalitě. Při setkáních je v roli iniciátora, organizátora a
facilitátora setkání. Je odpovědný za výstupy, plnění
domluvených kroků a za dosažení stanoveného cíle (Šotola,
Zatloukal, 2010).
3.2.1. Překážky a rizika spojená se síťováním
Při práci se lokální síťař může setkat s různými
překážkami a riziky, kterým se musí postavit a řešit je. Pokud
je to možné, je nejlepší variantou být s možnými překážkami
a riziky včas seznámen a snažit se jim předcházet. Dle
metodiky MPSV se lokální síťař může setkat s nízkou
motivací a ochotou aktérů spolupracovat a zapojit se do
síťování. Většinou je to díky neznalostí principů a výhod sítí
služeb a síťování. Dále může být překážkou nedostatečná
informovanost a nedostatečné sdílení informací mezi aktéry.
(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015). Dalším rizikem
mohou být rozdílné a protichůdné názory, hodnotová
orientace a postupy aktérů v síti. Rozdílnost se může týkat
pohledu na vytyčený cíl, na postup práce i na zapojování
jednotlivých aktérů do sítě. Mezi aktéry se také může
objevovat nedostatek vzájemného respektu a důvěry, ať už
mezi konkrétními aktéry nebo mezi obory a rezorty. Většinou
to pramení z nedostatku vědomostí o činnosti ostatních
aktérů a vede to ke zpochybňování jejich přínosu na věc a
dále k nechuti s nimi spolupracovat. Z toho je patrná další
překážka, která brání síťování a tím je nedostatek prostoru a
času k setkávání aktérů, rozvoji spolupráce a utužování
vzájemných vztahů. Poledním zmíněným rizikem je situace,
kdy se formální systémy mohou cítit důležitější a
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nadřazenější ostatním aktérům sítě. Mohou mít tendence
vnášet do spolupráce svá pravidla, chtít prosazovat pouze své
návrhy řešení apod. Naopak neformální organizace mohou
mít

pocit

méněcennosti

a

nepotřebnosti

(Hanušová,

Hellebrandová, 2006). Šotola a Zatloukal (2010) dále
upozorňují na neochotu aktérů přijmout fakt, že je nějaký
problém a je potřeba situaci zlepšit, na změně se nechtějí
podílet, nechtějí na sebe brát jakoukoliv odpovědnost. Dále
je důležité, kdo z organizace se na síťování podílí. Pracovník
přímé péče je cenným zdrojem informací, pokud se však
neúčastní zástupci managementu, může být těžké prosazovat
změny. Dalším velkým problémem může být nesdílení
informací uvnitř organizace. Síťař by měl navazovat
spolupráci s kompetentními osobami v rámci jednotlivých
služeb a měl by motivovat ke vzájemné spolupráci, která nad
rozdíly a bariéry stává společný cíl, kterým je v tomto
případě nejlepší zájem dítěte. (Šotola, Zatloukal, 2010).

4. Síť služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny
V této části práce bude pro uchopení problematiky
nejprve v krátkosti rozpracována teorie sítí – definice sítě,
její možné podoby, uspořádání a využití. Dále bude
konkrétně popsána síť služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny. Nakonec bude zdůrazněna důležitost spolupráce
aktérů v síti a multidisciplinární přístup.

4.1. Co je to síť
Dle autorů Hardcastla, Powerse a Wenocura je síť
spojením lidí, organizací a jejich vzájemných vztahů, která
umožňují jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci. Je to
prostor pro sdílení zdrojů, dovedností, kontaktů a znalostí.
Subjekty usilují o dosažení stejných cílů (Hardcastle, Powers
a Wenocur, 2004). Sítě mohou mít různé podoby a
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uspořádání. Mohou se lišit ve velikosti, míře soudržnosti,
formalizace nebo centralizace. Dle účelu se sítě dělí na
tematické, organizační, sociální a podpůrné. Tematické nebo
problémové sítě jsou seskupením organizací a institucí kolem
určitého tématu, problému nebo potřeby. Výstupem analýzy
sítě lze formulovat strategii řešení daného problému.
Příkladem takové sítě může být například pracovní skupina
komunitního plánování. Organizační sítě jsou chápány jako
organizační jednotky organizací, institucí a formálních
skupin se zaměřením na společný zájem či cíl. Jedná se
například o výbory. Sociální sítě jsou všude kolem nás,
používáme je denně. Hledáme na nich pomoc, zaměstnání
nebo partnera. Jsou velkým zdrojem informací. Podpůrné sítě
jsou tvořeny stejnými subjekty, jako sítě sociální, jsou však
vytvářeny za konkrétním účelem. Může se jednat o různé
svépomocné skupiny (Schuringa, 2007).
Sítě mohou být uspořádány řetězovitě, hvězdicovitě
nebo skupinově. Záleží zde hodně na míře centralizace a
dosažitelnosti. Řetězovitá síť je tvořena subjekty, které tvoří
jakýsi řetěz vztahů – tedy že každý subjekt spolupracuje
pouze se subjektem vedle. Je zde málo soudržnosti, interakcí
a stability. Ve hvězdicovité síti existuje hlavní subjekt ve
středu sítě, který má největší vliv a přes něhož koluje většina
interakcí celé sítě. Skupinová síť bývá nejhustší a subjekty
zde mají rovnocennou pozici (Hardcastle, Powers, Wenocur,
2004). Příkladem takové sítě může být i síť služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny.

4.2. Síť služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny
Síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny má
skupinový a tematický charakter. Všechny subjekty zde mají
stejnou pozici a stejný cíl, kterým je nejlepší zájem dítěte.
Lokální síťař nepracuje pouze se sítí sociálních služeb, ale se
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sítí, která zahrnuje služby bez ohraničení rezortní příslušnosti
– z oblasti školství, zdravotnictví, komunitních aktivit apod.
(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017b). Jedná se o
všechny aktéry, kteří se významným podílem zasazují o
pomoc, podporu a prevenci pro rodiny s dětmi a pro
ohrožené děti a jejich rodiny. Většina služeb je legislativně
vymezena a pravidelně upravována. Mají stanovena práva,
povinnosti a kompetence. V současné době se zvyšuje počet
služeb pro rodiny s dětmi, které nejsou zákonem ukotveni a
nemají definovány základní povinnosti a kompetence při
spolupráci s ostatními aktéry (Gilchrist, 2011).
Služby pro ohrožené děti jsou vybírány na základě
naplňování potřeb ohrožených dětí. Matoušek (2014) ve své
knize píše, že posouzení situace ohroženého dítěte a rodiny i
jeho podpora jsou natolik komplexní záležitostí, že se
neobejdou bez multidisciplinární spolupráce. V úvahu
připadají: státní organizace; orgány samosprávy, školská
zařízení,

zdravotnická

zařízení,

samostatně

působící

psychologové, příspěvkové organizace, nestátní neziskové
organizace, církevní organizace, policie, probační a mediační
služba, soudy a pěstounské rodiny (Matoušek, Pazlarová
2014).
Dle Analýzy sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi
(2014) je klíčovým aktérem OSPOD a okolo něj se shlukují
další služby pro rodiny a děti. Pro inspiraci je uvedeno
schéma ukazující jednotlivé typy aktérů a jejich pozici v síti
(viz schéma č. 1). Při lokálním síťování se pracuje se všemi
typy aktérů uvedenými ve schématu, upřednostňuje se však
rovné postavení mezi aktéry. Aktéři jsou brány jako partneři
a je upřednostňován zájem dítěte před mocenským
postavením.
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Schéma č. 1: Aktéři v systému péče o ohrožené děti
dle analýzy sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny

Zdroj: Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi,
2014.
V každé lokální síti na úrovni obce s rozšířenou
působností jsou v ideálním případě zastoupeny:
- Pracovníci OSPOD - Na městských úřadech na
oddělení SPOD poskytují rodinám s dětmi podporu a pomoc
pracovníci péče o dítě, kurátoři pro děti a mládež a
pracovníci pro NRP.
- Školy a školská zařízení – Školy mateřské, základní a
střední školy. Na základních školách vznikají školní
poradenská pracoviště, kde působí výchovní poradci,
metodici prevence a někde i sociální pracovníci nebo školní

26

psychologové. Školskými zařízeními myslíme například
Střediska výchovné péče.
- dětští lékaři a zdravotnická zařízení – Jedním z
prvních, kdo může odhalit problém v rodině je pediatr,
dětský ambulantní lékař nebo zařízení jako porodnice, dětská
pohotovost a dětské oddělení.
- sociální služby – jednán se o služby registrované dle
zákona 108/2006Sb. o sociálních službách, jejichž cílovou
skupinou jsou ohrožené děti a jejich rodiny (Kopřivová,
2009).
- psychologické a poradenské služby – Může se jednat
o rodinné terapie, mediace a jiné psychologické služby.
- volnočasová zařízení – neregistrovaná nízkoprahová
zařízení, domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a
jiné typy kroužků a aktivit pro děti.
- církev – duševní i materiální pomoc a podpora
rodinám s dětmi
- samospráva – obce, starostové, zastupitelstva, rady
města, tajemníci...
- státní správa – instituce typu Úřad práce ČR, Okresní
správa sociálního zabezpečení
- justice a bezpečnost – Policie ČR, Městská policie,
Okresní soud, Okresní státní zastupitelství, Probační a
mediační služba (Topinka, 2014).

4.3. Spolupráce
Síť je tvořena nejen všemi aktéry, ale také jejich
vzájemnými vztahy. Mít dostupné všechny služby v lokalitě
ještě

neznamená

mít

zabezpečeny

všechny

potřeby

ohrožených dětí, jejich rodin i aktérů. Velmi důležitá je také
kvalita poskytovaných služeb a dobře nastavená spolupráce
mezi aktéry v síti (Gojová, 2007). Proto budou následující
řádky

věnované

spolupráci

a

s tím

souvisejícím

multidisciplinárním přístupem. S kvalitou služeb lokální síťař
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nepracuje, proto nebude podrobněji rozebírána. Matoušek
uvádí, že multidisciplinární spolupráce aktérů v síti je nutná a
efektivní, jak pro zhodnocení situace rodiny, tak pro navržení
a provedení adekvátní intervence (Matoušek, Pazlarová
2010).
Spolupráce může probíhat ve třech rovinách. V první
se zvyšuje povědomí o nutnosti spolupráce a získávají se
základní informace o dalších rezortech. Ve druhé dochází k
výměně informací mezi profesionály a ve třetí již probíhá
plnohodnotná spolupráce při konkrétním řešení problému
(Hanušová, Hellebrandová, 2006). Cíle jednotlivých oblastí
se shodují s cíli a činnostmi lokálního síťování v rámci
propojování aktérů. Cílem první úrovně je získat přehled o
všech aktérech sítě napříč rezorty, získat informace o jejich
činnosti a nastavit pravidelnou komunikaci. Cílem druhé
oblasti je vytvoření trvalé platformy pro spolupráci
multidisciplinárního
spolupráce

a

týmu,

vytvoření

vymezení
nástroje

témat

a

oblastí

efektivního

řešení

problémových situací cílové skupiny (Petříčková, 2011).
Třetí úroveň spolupráce je již převedení vydefinovaných
principů do konkrétní praxe s konkrétní rodinou. Tato činnost
již probíhá bez lokálního síťaře. Schází se již jen
multidisciplinární tým složený z aktérů pracujících s rodinou.
Tato fáze začíná vytvořením sanačního plánu a v průběhu
spolupráce jsou plněny jednotlivé krok tohoto plánu
(Gilchrist, 2011).
Principem

sanace

rodiny

je

podpora

dítěte

prostřednictvím pomoci jeho rodině. Cílem je předcházet,
zmírnit nebo eliminovat příčiny ohrožení dítěte a poskytnout
rodičům a dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny jako
celku. Realizace podpory probíhá formou multidisciplinární
spolupráce. Na podpoře se v ideálním případě podílí
vykonavatel

sociálně-právní
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ochrany,

poskytovatelé

sociálních služeb a další subjekty související s dítětem
(Janebová, 2011).
Hellebrandová ve své publikaci zdůrazňuje potřebu
multidisciplinárního přístupu, protože dle ní často dochází k
poškozování klientů vinou nedostatku spolupráce mezi
aktéry v různých rezortech. Odborníci by měli pracovat spolu
ve vzájemné spolupráci a kooperaci, ne nezávisle vedle sebe.
Při jakémkoliv klientově problému je nutné mít na zřeteli
bio-psycho-sociální složku a je tedy potřeba komplexního
pojetí práce s ním a spolupráce odborníků z každé této
oblasti (Hanušová, Hellebrandová, 2006). I Matoušek (2013)
vyzdvihuje význam

multidisciplinárního přístupu jako

metodu nutnou pro efektivní zhodnocení situace rodiny a pro
navržení a provedení adekvátní intervence. Jde dle něj o
ideální model řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny.
V praxi je však těžké tento ideální model naplnit
(Matoušek, 2013). Mezi bariérami spolupráce můžeme
jmenovat: rozdílné statusy profesí, kulturu organizace,
důvěru klienta v organizaci, vzájemnou konkurenci, zažité
stereotypy, nedůvěru v kompetentnost ostatních odborníků,
nevyjasněné role, nedostatečnou kooperaci nebo mocenské
zájmy

organizací

(Hanušová,

Hellebrandová,

2006).

Základními rysy úspěšné spolupráce jsou vztahy založené na
vzájemné důvěře, porozumění, sdílení a solidaritě. Je
důležitý partnerský vztah jako mezi všemi aktéry navzájem
tak i mezi aktéry a cílovou skupinou – rodiči. Roli také hraje
odbornost a profesionalita každého pracovníka a jeho osobní
odpovědnost. Nezbytná je dobře fungující komunikace a
pravidelné předávání informací. Všemu je nadřazen vyšší cíl
a tím je oprávněný zájem dítěte (Jankovský, 2007). Ke
splnění těchto kritérií směřuje svou činností i lokální síťař.
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5. Reálné síťování v ORP Louny
Tato práce se snaží zjistit zkušenosti a zpětnou vazbu
aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny na konkrétní
síťování v ORP Louny. Aby bylo zjevné, na co respondenti
výzkumného šetření reagují, je poslední kapitola věnována
reálnému síťování v ORP Louny. Tato část práce vychází
čistě z činnosti lokální síťařky v ORP Louny a čerpá
z dokumentace jí tvořenou. V úvodu je čtenář seznámen se
základními informacemi o lokalitě, následuje popis konkrétní
podoby lokální sítě a jejího fungování. Dále jsou zmíněny
výsledky z analýzy zjištěných potřeb, témata strategií,
kterými se síťařka v rámci své činnosti zabývá a realizace
jednotlivých kroků. Nakonec jsou vyzdviženy nejdůležitější
výstupy síťování v dané lokalitě.

5.1. Popis lokality
Louny jsou město ve stejnojmenném okrese v
severozápadních Čechách, v Ústeckém kraji na řece Ohři.
Žije zde přibližně 18 501 obyvatel. Typickým obrázkem
města je historické centrum obehnané hradbami, jimž vévodí
Žatecká brána. Louny jsou obcí s rozšířenou působností a
bývalé okresní město. Součástí ORP Louny je 41 obcí, z toho
2 se statusem města – Louny a Postoloprty. Žije zde přes 43
000 obyvatel. Lounsko patří mezi nejsušší oblasti České
republiky a na jeho území nalezneme pouze minimum lesů.
Oblast Lounska je proslulá chmelařstvím a ovocnářstvím.
Louny nabízejí velmi dobré sportovní i kulturní vyžití. Pro
příklad můžeme zmínit městské koupaliště, městský zimní
stadion, městskou sportovní halu, městskou plaveckou halu a
zrekonstruované Vrchlického divadlo (Město Louny, 2018).
Největší koncentrace ohrožených dětí nebo lidí
ohrožených

sociální

a

kulturním

znevýhodněním

se

v Lounech nachází okolo Tyršova náměstí a v Husově ulici,
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kde se nachází několik ubytoven. Kromě Loun se velký počet
ohrožených dětí nachází v pětitisícovém městě Postoloprty.
Dle Agentury pro sociální začleňování (dále jen ASZ) se
ještě nejedná o sociálně vyloučenou lokalitu, ale používá se
označení lokalita s vyšším podílem sociálně vyloučených
osob.

Populace

Postoloprt

vykazuje

podprůměrnou

vzdělanostní strukturu. Míra nezaměstnanosti činila v 2017
roce 14 %. Dle vstupní analýzy ASZ z roku 2016 jsou
největšími problémy v lokalitě vysoká míra nezaměstnanosti,
vysoké riziko ztráty bydlení, zadluženost obyvatel, vysoký
podíl lidí závislých na omamných a psychotropních látkách,
špatné vztahy mezi minoritní a majoritní společností. Město
Postoloprty začalo spolupracovat s Agenturou pro sociální
začleňování a společně pracují na strategickém plánu města,
který by měl přispět ke zlepšení života obyvatel (Město
Postoloprty, 2017).

5.2. Síť služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny v ORP Louny a její fungování
Následující odstavce přiblíží podobu sítě služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny tak, jak je na
začátku projektu zmapovala lokální síťařka.
Na Městském úřadě v Lounech na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví na oddělení sociálně-právní ochrany dětí
působí 10 pracovnic péče o dítě a náhradní rodinnou péči a
dvě kurátorky pro děti a mládež. Pracovnice pracují
s rodinami s ohroženými dětmi jak na úrovni poradenství, tak
jako represivní orgán hájící nejlepší zájem dítěte. Pracovnice
při výkonu sociálně-právní ochrany dětí spolupracují se
starosty okolních obcí a s úsekem sociálních věcí na
Městském úřadě Postoloprty, kde působí 3 sociální
pracovnice. Pro řešení komplikovaných případů ohrožených
rodin s dětmi se v Lounech pravidelně schází Komise SPOD
složená z odborníků z řad pracovníků OSPOD, učitelů,
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pediatrů,

pracovníků

úřadu

práce,

pedagogicko-

psychologické poradny, atd.
V ORP Louny mají děti k dispozici 25 mateřských
škol, z toho jednu speciální, 10 základních škol do 9. třídy a
5 škol do 5. třídy. Dále se zde nachází gymnázium, obchodní
akademie, střední odborné učiliště a střední škola stavebního
zaměření. Pro kvalitní trávení volného času dětí je možné
přihlásit děti na široké spektrum kroužků do ZUŠ Louny,
ZUŠ Postoloprty, DDM Postoloprty, volnočasového zařízení
pro děti a mládež Klubovna Luna a mnoha dalších kroužků a
sportovních aktivit v rámci škol nebo místních spolků. V
Lounech má pracoviště Pedagogicko-psychologická poradna
Ústeckého

kraje

a

zařízení

pro

další

vzdělávání

pedagogických pracovníků, která se školskými zařízeními
aktivně spolupracuje a metodicky je vede. Zdravotní péče je
pro rodiny s dětmi dostupná v Nemocnici a poliklinice Louny
a

ve

Zdravotním

středisku

v Postoloprtech.

Součástí

komplexu lounské nemocnice je i Dětská psychiatrická
nemocnice. V lokalitě působí 7 pediatrů, dětský psycholog
Mgr. Marie Volkmerová a jeden dětský psychiatr MUDr.
Gabriela Šilhartová.
V lokalitě působí dlouhodobě a stabilně síť sociálních
služeb. Působí zde Vavřinec, z.s. (poskytující sociálněaktivizační služby pro rodiny s dětmi a Centrum odborného
sociálního

poradenství),

Romano

jasnica

(poskytující

sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi), Intervenční
centrum Spirála, Centrum služeb pro zdravotně postižené
(nabízející odborné sociální poradenství včetně dluhové
poradny), Náhradní rodiny Ústeckého kraje, Domov pro
seniory U Pramene s azylovým domem pro ženy a matky
s dětmi a Manželská a předmanželská poradna. Ve městě se
nachází také Městská knihovna Louny, která kromě
knihovny provozuje ještě sociálně-terapeutickou dílnu
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Jeroným a volnočasové zařízení pro děti a mládež
Klub(ovna) Luna.
Louny jsou také pokryté psychologickými službami.
Kromě MUDr. Šilhartové zde působí Mgr. Denisa Novotná
Kubínková poskytující mediace a terapie, Mgr. Marcela
Šupíková poskytující psychoterapii se změřením jak na běžné
problémy, tak na léčbu závislostí a dále PaedDr. Venuše
Mirovská zaměřující se na poradenství, diagnostiku a
reedukaci.
V Lounech, jako v bývalém okresním městě, sídlí
instituce s okresní působností jako Okresní soud Louny,
Okresní státní zastupitelství, Okresní správa sociálního
zabezpečení a Probační a mediační služba Louny. V Lounech
se dále nachází kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR
(Křenková, 2017a). Podoba sítě zahrnující všechny aktéry je
graficky znázorněna v následujícím schématu.
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Schéma č. 2: Reální síť služeb pro ohrožené děti a
rodiny v ORP Louny

Zdroj: Vlastní analýza

5.3. Zjištěné potřeby
Síťování bylo v lokalitě zahájeno 1. 7. 2016. Postupně
se zde vystřídaly 2 lokální síťařky, které v počáteční fázi
síťování navazovaly spolupráci s aktéry, informovaly je o
projektu a zjišťovaly potřeby jednotlivých aktérů a problémy
v celé lokalitě.
Lokální

síťařka

se

pravidelně

účastní

několika

platforem, které se v Lounech a Postoloprtech scházejí.
Dochází na pracovní skupinu Komunitního plánování Louny
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pro rodinu, děti, mládež a občany v krizi a na pracovní
skupinu Komunitního plánování v Postoloprtech. Dále se
účastní jednání pracovní skupiny Lokálního partnerství v
Postoloprtech, které organizuje Agentura pro sociální
začleňování. S Lokální konzultantkou je navázána výborná
spolupráce (ať už se to týká vzájemné pomoci nebo
předávání informací). Síťařka je také několikrát ročně zvána
na jednání Komise Rady města Louny pro rodinu, kde si se
členy vyměňuje cenné informace o lokalitě a informuje je o
své činnosti.
Z časových důvodů nebylo možné zmapovat potřeby
úplně všech aktérů v lokalitě, ale u početných skupin jako
obce nebo mateřské školy byl zmapován vzorek. Jelikož je
projekt založen na dobrovolnosti, tak byla kritériem výběru
pro mapování ochota ke spolupráci. Po zmapování potřeb
většího vzorku aktérů byla provedena analýza a byly vybrány
nejpalčivější a nejčastěji zmiňované potřeby aktérů:
- Posílení dostupnosti některých služeb – Pracovníci
OSPODu poukazují na nedostupnost služeb asistovaného
styku nebo mediace, které jsou pro řešení případů
ohrožených dětí z rozvádějících se rodin klíčové.
- Metodické vedení a vyjasnění postupů v různých
situací - Aktéři, především školy a volnočasová zařízení, by
potřebovali od pracovníků OSPOD ujasnit, jak postupovat v
konkrétních situací, které situace řešit sami a které hlásit na
OSPOD a policii nebo koho v jakých situacích kontaktovat.
- Nastavení předávání informací, ohlašovací povinnosti
a komunikace a zpětné vazby mezi aktéry – Pracovníci
OSPOD by si potřebovali ujasnit s některými aktéry způsob a
formu předávání informací a vzájemnou komunikaci. Aktéři
naopak poukazovali na nedostatečnou zpětnou vazbu ze
strany OSPODu.
- Získání informací o službách v oblasti práce s rodinou
a doprovodných službách – především mezi školami, ale i
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mezi službami navzájem vyvstala potřeba získání přehledu o
dostupných službách v lokalitě a případném navázání
spolupráce s nimi.
- Koordinace poskytování služeb v Postoloprtech –
služby i pracovnice Městského úřadu v Postoloprtech
upozorňovali na nepřehlednost poskytování služeb rodinám s
dětmi. Některé rodiny ze systému vypadávaly, jiné byly
přeslužbované.
- Vytvoření systému vzájemného předávání informací
mezi místními platformami – v ORP Louny se schází několik
platforem, které se vzájemně neinformují ani nekoordinují
svou činnost. V rámci síťování předává informace lokální
síťařka. Je však potřeba vytvoření komunikačního kanálu,
kde by všechny platformy i aktéři mohli sdílet důležité
informace (Křenková, 2018).

5.4. Témata strategií v ORP Louny
Na základě analýzy potřeb lokální síťařka vybrala dvě
témata, do kterých se snažila zahrnout co nejvíce
zmiňovaných potřeb a problémů. Strategie zpracovávala v
dokumentu „Strategie ORP Louny“, kde vždy popsala
kontext tématu, cílovou skupinu aktérů, kteří se na strategii
bude podílet a cílovou skupinu, na kterou bude mít strategie
dopad. Byl definován hlavní cíl strategie. Poté postupně
přidávala dílčí cíle a jednotlivé dílčí kroky k naplnění
hlavního cíle. Po splnění dílčích kroků a dílčích cílů se
uskutečněné kroky vpisovali do tabulky „Výstupy ze
síťování“. Bylo důležité, aby řešená témata byla v souladu s
myšlenkami transformace a s Národní strategií ochrany práv
dětí. V následujících odstavcích jsou struně popsána obě
témata strategie (Křenková, 2017b).
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5.4.1. Téma I: Spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené
děti a jejich rodiny v ORP Louny
CÍL: Ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny mají
k dispozici síť spolupracujících služeb, která jim nabízí
podporu vycházející z jejich potřeb.
Při mapování potřeb mezi aktéry sítě služeb pro
ohrožené rodiny s dětmi v ORP Louny bylo zjištěno, že
mnoho aktérů nemá zcela jasno v tom, jak postupovat
v případech, kdy se setkají s ohroženým dítětem a jeho
rodinou. Aktéři (základní školy, mateřské školy, volnočasová
zařízení, obce, pediatři) by si potřebovali vyjasnit metodické
postupy, kompetence a vzájemnou komunikaci s ostatními
aktéry.
Cílem by měla být spolupracující síť služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny, která jim nabídne podporu
vycházející z jejich potřeb. Pomocí dílčích cílů by se lokální
síťařka chtěla zaměřit, aby všichni aktéři znali kompetence
OSPOD, věděli, kdo jsou ohrožené děti, při práci s nimi dbali
především na jejich potřeby a aby si aktéři vyjasnili
vzájemné kompetence, vyladili postupy při řešení nepříznivé
situace dětí a jejich rodin a nastavili si formy komunikace a
předávání informací (Křenková, 2017b).
Téma se váže k cíli 11 Národní strategie ochrany práv
dětí „Proces ochrany a podpory prosperity dětí“. Akční plán
k národní

strategii

multidisciplinární

mluví

v bodě

spolupráce

jako

11.2.1.
o

o

rozvoji

podpůrném

mechanismu, který bude reagovat na potřeby ohrožených dětí
a bude lépe chránit práva dětí ve specifických situacích
(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012). Lokální síťařka
by v rámci tohoto tématu chtěla propojit aktéry tak, aby měli
nastavené možnosti spolupráce, výměnu a předávání
informací a vzájemně vyjasněné kompetence. To by mělo
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přispět k efektivnější spolupráci na případech ohrožených
rodin s dětmi.
Cílovou skupinou v tomto tématu jsou ohrožené děti a
jejich rodiny – tedy děti jejichž řádný vývoj je nějakým
způsobem ohrožen. Zlepšením spolupráce mezi aktéry by se
měla zefektivnit podpora a pomoc nabízená cílové skupině.
Zlepšením vzájemné komunikace se informace o ohroženém
dítěti mezi aktéry budou předávat rychleji a intervence a
řešení situace bude rychlejší. Také by se díky komunikaci
mezi aktéry nemělo stát, aby byla rodina přeslužbovaná,
podpora a pomoc bude více koordinovaná. Díky většímu
důrazu na potřeby a přání dítěte bude podpora a pomoc ještě
více šitá dítěti na míru (Křenková, 2017b).
5.4.2. Téma II: Síť psychosociálních služeb pro děti a
jejich rodiny v ORP Louny
CÍL: Děti a jejich rodiny v ORP Louny mají k dispozici
dostupnou a spolupracující síť psychosociálních služeb, která
jim nabízí podporu v souladu s jejich právy a potřebami.
Během mapování potřeb u aktérů sítě služeb pro
ohrožené rodiny s dětmi se ukázalo, že mnoho aktérů
nespolupracuje s nikým z poskytovatelů sociálních nebo
psychologických služeb. Aktéři uvedli, že nemají přehled o
tom, kdo v lokalitě působí, jaké služby nabízí, pro jakou
cílovou skupinu a jak by bylo možné s těmito službami
spolupracovat. Většina aktérů projevila zájem o např.
seznamu odborníků (psychologové, terapeuti apod.) s
aktuálními službami, cílovou skupinou, čekací lhůtou,
způsobem hrazení, provozní dobou apod. Dále projevili
zájem o navázání spolupráce s odborníky a sociálními
službami a nastavení možné spolupráce s nimi.
Cílovou skupinou v tomto tématu jsou rodiny s dětmi,
které ještě nemusíme nazývat „ohrožené“. Cílem tématu je,
aby se rodinám s dětmi dostalo včasné podpory a rodina
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nemusela začít spolupracovat s orgány sociálně-právní
ochrany dětí. Propojením aktérů s psychosociálními službami
může být rodina odkázána na podporu např. terénní služby,
která se bude rodině věnovat a předejde tak jejímu ohrožení.
Je zde také předpoklad, že rodina začne s konkrétní službou
spolupracovat ochotněji na základě doporučení jiného aktéra,
než na základě nařízení ze strany OSPODu.
Lokální síťařka by chtěla pomocí dílčích cílů
informovat aktéry o možných zdrojích podpory a pomoci pro
rodiny s dětmi a dále je propojit, aby měli nastavenou
spolupráci a pravidelnou komunikaci (Křenková, 2017b).
Téma se váže k cíli 8 Národní strategie ochrany práv
dětí „Vytvoření a zpřístupnění služeb a podpory rodinám a
dětem“. Předpokládá se, že pokud budou aktéři jako školy
nebo obce navázáni na služby, budou s nimi moci lépe
spolupracovat na případech ohrožených rodin s dětmi
(Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011). Čím více budou
aktéři sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi na lokální
úrovni propojeni, tím efektivnější bude jejich spolupráce a
kvalitnější péče o rodiny s dětmi. Čím více aktérů bude mít
povědomí o službách v lokalitě, tím snadněji se tyto
informace mohou dostat informace o službách i služby
samotné k cílové skupině (Křenková, 2017b).

5.5. Výstupy ze síťování
V rámci tématu „Spolupráce aktérů sítě služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny“ byli
propojováni pracovníci OSPOD Louny a další skupiny
aktérů. Proběhlo několik společných setkání aktérů (viz
níže), které lokální síťařka iniciovala, organizovala a
facilitovala. Účelem společných setkání bylo vzájemné
seznámení, navázání spolupráce, nastavení komunikace a
sdílení informací. Síťařka hledá nástroje, které podpoří, aby
pravidelná setkávání mezi aktéry pokračovala i po ukončení
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projektu.
Síťařka zprostředkovává aktérům obraz celé sítě služeb
pro ohrožené děti a jejich rodiny, využívá možnosti ukázat
jim potenciál všech služeb v rámci ORP. Jedním z výstupů
je, že OSPOD Louny bude na svá setkání zvát všechny
aktéry (např. školy) z ORP, nejen ty lounské.
K dosažení cíle proběhla již tato setkání:
V červnu 2017 proběhla společná schůzka mezi
pracovníky OSPOD Louny a zástupci mateřských škol z
ORP Louny. Tématem setkání byla povinná předškolní
docházka dětí. Cílem setkání bylo vyjasnění postupů
týkajících se problematiky povinné předškolní docházky.
Aktéři se dohodli, jak postupovat v konkrétních situacích
ohrožených dětí a jejich rodin, poznali kompetence a činnost
OSPOD. Dále si ujasnili omlouvání dětí, hlášení absencí i to
podle jakých metodických pokynů se v problematice povinné
předškolní docházky řídit.
Dále byla uskutečněna schůzka mezi pracovníky
OSPOD Louny a pracovníky Klubovny Luna (volnočasové
zařízení pro děti) zaměřená na sladění postupů a vyjasnění
kompetencí. Byla domluvená pravidelná spolupráce mezi
Lunou a kurátory pro děti a mládež, kteří se budou účastnit
akcí pořádaných zařízením Luna a budou zde dětem
poskytovat preventivní programy.
V prosinci 2017 se konalo setkání pracovníků OSPOD
Louny a základních škol v ORP Louny s názvem „Možnosti
nastavení spolupráce mezi OSPOD Louny a základními
školami při řešení případů ohrožených rodin s dětmi“. Bylo
zde například vyzdviženo, že škola je klíčovým aktérem při
včasném zachycení dítěte a unikátní prostor pro nabídnutí
podpory rodině. Byla domluvená konkrétní podoba předávání
40

informací od škol i zpětná vazba OSPODu školám po
následnou efektivnější práci školy s dítětem.
Lokální
spolupráce

síťařka

iniciovala

zahájení

sociálních

pracovnic

MěÚ

intenzivnější
Postoloprty

s

pracovníky OSPOD Louny. V únoru 2018 se uskutečnila
schůzka, kde si pracovníci ujasnili role a vztahy a domluvili
se na metodickém vedení pracovnic MěÚ Postoloprty od
vedoucí OSPOD Louny.
V červnu 2018 následovalo setkání pracovníků OSPOD
Louny s dětskými lékaři a zástupci Dětské psychiatrické
nemocnice v Lounech. Hlavním tématem setkání bylo
nastavení komunikace a předávání informací po zavedení
nařízení EU GDPR (ochrana osobních údajů). Dále byla
probrána

témata

omlouvání

dětí

a

otevřena

témata

migrujících a nespolupracujících rodin s dětmi (Křenková,
2018).
Co se podařilo:
•

Pracovníci OSPODu, škol i praktičtí lékaři se osobně
poznali a vzájemně nakontaktovali

•

Aktéři znají vzájemně své kompetence

•

Po prvních setkáních se zlepšila komunikace a
předávání informací – forma i obsah

•

Probíhají konzultace nad konkrétními případy.

•

Aktéři vědí, na koho se obrátit, když potřebují poradit.
V rámci strategie II „Síť psychosociálních služeb pro

děti a jejich rodiny v ORP Louny“ síťařka předávala
aktérům informace a přehled o dostupných sociálních a
psychologických službách. Vytvořila například přehled všech
psychologických služeb s aktuálními kontakty, čekacími
dobami, rozsahem činností, způsobem hrazení služeb apod.
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Dále aktéry, především školy, seznamovala s dostupnými
službami a vzájemně je propojovala. Tím by se služby měli
přiblížit cílové skupině.
K dosažení cíle proběhla již tato setkání:
V únoru 2018 se uskutečnila Burza psychosociálních
služeb. Cílem setkání bylo nabídnout přehled o dostupných
službách - výměna informací, kontaktů a možné nastavení
spolupráce mezi službami a ostatními aktéry (především
školami). V první části setkání se jednotlivé služby
prezentovaly

hostům.

Představily

svou

organizaci,

poskytované služby, cílovou skupinu. Prezentaci soustředily
na možnou spolupráci mezi službami a školami a na pomoc a
podporu ohroženým dětem a jejich rodinám. Ve druhé části
si mohli hosté individuálně kontaktovat zástupce služeb u
jejich stánků, vyměnit si s nimi kontakty, propagační
materiály, informace, domluvit si schůzky či přímo nastavit
detaily spolupráce.
Zpětná vazba od aktérů ukázala, že burza byla pro
všechny zúčastněné přínosná, v plánu je druhý ročník s
obměnou prezentovaných služeb a měl by být rozšířen
seznam pozvaných. Burza by se měla více zaměřit i na
psychologické služby a služby krajské a celorepublikové,
které nemají v Lounech ambulantní formu, nesídlí zde.
V rámci potřeby koordinace služeb bylo v dubnu 2017
v Postoloprtech uskutečněno setkání místních aktérů
poskytující pomoc a podporu ohroženým dětem a jejich
rodinám. Schůzky se účastnili sociální pracovnice MěÚ
Postoloprty, Vavřince z.s., spolku Romano Jasnica a děkan
Farnosti Postoloprty. Na setkání jednotlivé služby představily
svou činnost, své možnosti, cílovou skupinu, navázaly
vzájemně spolupráci a zkoordinovaly postup poskytování
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služeb klientům. Například bylo domluveno, že pracovníci
městského úřadu se mohou obrátit na postoloprtskou farnost
při potřebě potravinové pomoci pro své klienty nebo to, že se
děkan

postoloprtské

farnosti

zapojí

do

komunitního

plánování. Aktéři se budou dále pravidelně scházet v rámci
schůzek pracovní skupiny komunitního plánování.
V souvislosti s potřebou získat přehled o dostupných
službách aktéři uváděli, že by jim v práci s ohroženými
rodinami pomohlo lépe se orientovat v problematice
sociálních dávek a více spolupracovat s úřadem práce. V
říjnu 2018 proběhne workshop Úřadu práce v Lounech, na
kterém bude představena činnost a problematika jednotlivých
oddělení úřadu práce a bude nastavena spolupráce a ujasněny
postupy při řešení případů ohrožených dětí a jejich rodin s
pozvanými aktéry (OSPOD Louny, MěÚ Postoloprty,
sociální služby, základní a mateřské školy) (Křenková,
2018).
Co už se podařilo
•

Aktéři mají seznamy kontaktů na dostupné sociální a
psychologické služby

•

Pracovníci škol se osobně seznámili s pracovníky
sociálních a psychologických v rámci Burzy
psychosociálních služeb v Lounech

•

Pracovníci školních poradenských zařízení využívají
kontaktů na dostupné služby při práci s dětmi a jejich
rodinami

•

V Postoloprtech byly propojeni sociální
městského úřadu a sociálně-aktivizačních
rodiny s dětmi s místní farou a byly
podmínky poskytování služeb a vzájemná
(Křenková, 2018).
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pracovníci
služeb pro
nastaveny
spolupráce

III. Empirická část
V této části práce je popsána metodologie výzkumného
šetření, výsledky výzkumu a závěrečná doporučení.

6. Metodologie výzkumného šetření
Tato část práce se věnuje průběhu výzkumu. Popisuje
operacionalizaci výzkumného šetření, výzkumný přístup a
použité metody. Dále vymezuje výzkumný soubor, techniku
a prostředí sběru dat a způsob jejich vyhodnocení. Kapitola
je věnována také etickým aspektům výzkumu a jeho kvalitě.

6.1. Operacionalizace výzkumného
problému a cílů práce
Hlavním výzkumným cílem práce je „zjistit, jak aktéři
sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny
vnímají aktivitu lokálního síťování, jaké jsou jejich
zkušenosti a na základě toho podat doporučení pro realizaci
lokálního síťování“. Cílem, který lze aplikovat do praxe, by
mohla být praktická doporučení pro lokálního síťaře – zpětná
vazba na jeho činnost a doporučení pro její zlepšení.
Hlavní výzkumnou otázkou práce je „jak aktéři sítě
služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny vnímají činnost
lokálního síťování?“ Pomocí operacionalizace byl výzkumný
problém rozdělen na výzkumné oblasti. Operacionalizací
rozumíme převedení výzkumného problému do zkoumatelné
podoby (Reichel, 2009).
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Schéma č. 3: Operacionalizace výzkumného šetření

Činnost lokálního
síťování

potřeby

naplnění

témata strategií

Sdílení

informace
Prostor

pozice

udržitelnost

Lokální síťař
principy

komunikace
Síť
aktéři

Vnímání aktivity
lokálního síťování

propojení

spolupráce

Pohled na síť

dopad

Cílová skupina

nejlepší zájem
dítěte

práce s CS

zpětná vazba

doporučení
Celkové
zhodnocení

užitečnost
silné a slabé
stránky

Zdroj: Vlastní analýza, 2018
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Efektivita

Pro uchopení výzkumného problému a jeho rozdělení
na dílčí výzkumné oblasti bylo zpracováno schéma (viz
Schéma

č.

3).

Bylo

vytvořeno

pomocí

metody

brainstormingu, kdy byly zaznamenávány důležité aspekty
výzkumného problému. Cíl výzkumu byl rozčleněn na 5
oblastí. Každá oblast byla dále rozvinuta na další dílčí
podoblasti a výzkumné otázky. Níže je výčet oblastí
výzkumného problému. Konkrétní podobu individuálního
rozhovoru a stanovených témat pro rozhovor skupinový
naleznete v příloze (viz Příloha č. 1).
Činnost lokální síťování - Cílem této oblasti je
zreflektovat jednotlivé činnosti lokálního síťování a zjistit,
zda aktivita přinesla nějaká nová témata, informace nebo
prostor pro spolupráci a jak bylo nakládáno s potřebami
aktérů a cílové skupiny.
Lokální síťař - Tato oblast se zabývá obecným
zhodnocením pozice lokálního síťaře, kladnými a zápornými
stránkami této pozice a důležitým aspektem je téma
udržitelnosti činnosti v lokalitách.
Síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny - Tato
oblast se zaměřuje na spolupráci mezi aktéry a speciálně také
na mezioborovou spolupráci. Snaží se zjistit, zda lokální
síťování tyto oblasti podpořilo a přispělo k němu.
Cílová skupina - Cílem této oblasti je zjistit, zda
činnost lokálního síťaře má dopad nejen na aktéry, ale také
na cílovou skupinu. Kromě odpovědí na dané otázky se snaží
zachytit konkrétní kazuistiky, které to dokazují.
Celkové hodnocení - Poslední výzkumná oblast se
zaměřuje na získání zpětné vazby a celkového zhodnocení
projektu a lokálního síťování a snaží se získat doporučení pro
zlepšení do budoucna.
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6.2. Vymezení výzkumného přístupu
Pro účely této práce je využit kvalitativní přístup.
Cílem je získat co nejvíce dat, poznatků a názorů na daný
jev. Jedná se o data kvalitativního charakteru, odpověďmi
budou slova nikoliv čísla. Výsledky budou vztahovány pouze
na definovanou populaci (Strauss, Corbinová, 1999). Nebude
zkoumáno rozložení v populaci, bude kladen důraz na získání
co nejvíce podnětů ke zlepšení činnosti lokálního síťování a
na zjištění konkrétních a rozmanitých zkušeností. Analýza
dat bud probíhat induktivně. Předem nejsou dány žádné
hypotézy a teorie, pouze hlavní výzkumná otázka. Následuje
sběr dat a teprve následně budou vyvozovány závěry a
tvořena teorie (Švaříček, Šeďová, 2007). Kvalitativní přístup
je vhodným nástrojem pro tento výzkum. Dle Strausse a
Corbinové (1999) je kvalitativní přístup vhodný pro odhalení
podstaty něčí zkušenosti s daným jevem nebo k získání
nových názorů na něj (Strauss, Corbinová, 1999).

6.3. Vymezení výzkumných metod
Nejčastěji

používanou

metodou

sběru

dat

v kvalitativním výzkumu je rozhovor. Švaříček a Šeďová
(2007) mluví o tzv. hloubkovém rozhovoru a definují ho jako
nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu
zpravidla jedním badatelem pomocí otevřených otázek.
Tento rozhovor umožňuje zachytit výpovědi a slova
v přirozené podobě (Švaříček, Šeďová, 2007). V této práci
jsou

použity

rozhovoru.

metody

individuálního

Individuální

rozhovor

i
je

skupinového
strukturovaný

s otevřenými otázkami. Otázky jsou předem definovány.
Nezáleží na přesném pořadí otázek, pouze na držení se
daného tématu. Rozhovor je rozdělen do 5 oblastí dle
operacionalizace výzkumné otázky a obsahuje 13 otázek.
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Druhou metodou je skupinový rozhovor. Jeho výhodou
je získání velkého množství informací v poměrně krátkém
čase od skupiny lidí. Informace jsou hodnocena jako kvalitní
a věcná, neboť zde lidé vzájemně kontrolují své výpovědi a
skupinová dynamika přispívá k zaměření se na nejdůležitější
témata (Hendl, 2016). Skupinový rozhovor bude probíhat na
půdě mezirezortní platformy, aby byly mezi respondenty
zastoupeni aktéři z více oborů. Okruhy témat budou předem
připravené a k získání odpovědí bude použita metoda
brainstormingu.
Vzhledem k tomu, že tazatel je zároveň lokální síťař,
na jehož činnost chce získat výzkum zpětnou vazbu, je
důležité,

aby byla

zachována

co

největší

neutralita

výzkumníka a největší svoboda a bezpečný prostor
respondenta. Dle Hendla (2016) se dá strukturovaným
rozhovorem – předem připravenými otázkami - eliminovat
vliv výzkumníka na kvalitu rozhovoru (Hendl, 2016).

6.4. Vymezení výzkumného souboru
Výzkumnou populací jsou všichni aktéři sítě služeb pro
ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny. Jedná se o
všechny subjekty ze státní správy, samosprávy, sociálních a
psychologických služeb, školství, zdravotnictví, justice,
bezpečnosti nebo církve a volnočasových zařízení, které se
jakýmkoliv způsobem dotýkají ohrožených dětí a jejich
rodin. Po sečtení dostaneme veliké množství aktérů, jež
nebude možné všechny oslovit a zahrnout je do výzkumu.
Pro účely této práce byl vybrán vzorek ze zmíněných aktérů.
Výzkumným souborem se rozumí množina objektů, kterých
se zkoumání týká a na které se dají jeho výsledky vztáhnout
(Reichel, 2009). Dle Dismana (2002) je cílem konstrukce
vzorku reprezentovat populaci problémů a jeho dimenzí, ne
populaci jedinců. Vzorek v kvalitativním výzkumu je
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nasycen, pokud již další data nepřinášejí nové informace
(Disman, 2002). Proto před začátkem výzkumu nelze určit
přesný vzorek aktérů, kteří přinesou úplný a vyčerpávající
obraz sociální reality. Vzorek bude redefinován v průběhu
sběru dat (graduální konstrukce vzorku), aby byla zjištěná
data dostačující k zodpovězení hlavní výzkumné a dílčích
výzkumných otázek.
Respondenti jsou vybráni na základě kriteriálního
výběru. Dle Reichla (2009) princip spočívá v tom, že
výběrový soubor je vybírán podle toho, zda splňují určitá
kritéria (Reichel, 2009). Aby byla sebraná data co
nejzajímavější, nejrozmanitější a přinesla co nejkonkrétnější
zpětnou vazbu, bude klíč k výběru vzorku následující:
- mělo by se jednat o aktéry, kteří se aktivně zapojili do
lokálního síťování a spolupracovali s lokální síťařkou;
- dále by aktéři měli být zapojeni do jedné ze strategií
lokální síťařky
(předpoklad, že znají aktivitu lokálního síťování i
činnost lokální síťařky v lokalitě).
- Dále by vzorek aktérů měl obsahovat respondenty
z co nejvíce oborů – samospráva, státní správa, školství,
zdravotnictví, církev, volnočasová zařízení nebo sociální
služby.
Konkrétními respondenty jsou osoby pověřené ke
komunikaci s lokálním síťařem v dané organizaci (např.
v sociálních službách sociální pracovníci a v mateřských
školách ředitelé).
Individuálního rozhovoru se účastnil jeden zástupce
OSPOD Louny, dva zástupci samosprávy, jeden z Loun a
druhý z Postoloprt, dva sociální pracovníci ze sociálních
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služeb, pracovník Úřadu práce v Lounech, jeden zástupce
základní školy a jeden zástupce volnočasového zařízení.
Výběr byl ovlivněn principem dobrovolnosti a dostupnosti.
Skupiny respondentů splňující kritéria měly rovnocenné
postavení. Aktérům splňující kritéria výběru byla účast na
výzkumu nabídnuta na společných setkáních a nechána na
dobrovolnosti a jejich zájmu, kdo se výzkumného šetření
zúčastní. Výzkumník reguloval jen počet aktérů z různých
rezortů, aby byla splněna kritéria výběru.
Skupinový rozhovor se konal na půdě pracovní skupiny
komunitního plánování po skončení jednání pracovní
skupiny. Výzkumným souborem byly členové platformy,
kteří byli přítomni tomuto konkrétnímu jednání. Účastnilo se
10 členů z řad sociálních služeb, městského úřadu,
volnočasových zařízení, státní správy a z pedagogickopsychologické poradny.

6.5. Technika a prostředí sběru dat
Respondenti individuálního rozhovoru byli osloveni
osobně či telefonicky dle situace. Byl jim vysvětlen účel a cíl
výzkumného šetření a byla jim nabídnuta účast na výzkumu.
Individuální rozhovory probíhaly na pracovišti jednotlivých
pracovníků v jejich přirozeném prostředí. Probíhali mezi
čtyřma očima a se svolením aktérů byly nahrávány na
diktafon. Na začátku rozhovoru seznámil výzkumník
respondenta

s cílem

práce

s metodologií

výzkumu

a

respondent dal souhlas s dobrovolnou účastí na rozhovoru.
Skupinový rozhovor probíhal na půdě mezioborové
platformy a účastnilo se ho 10 respondentů (viz vymezení
výzkumného souboru). Výzkumník byl zároveň facilitátorem
setkání. Respondenti byli seznámeni s cílem práce a s hlavní
výzkumnou otázkou a téma bylo zasazeno do kontextu. Poté
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byli účastníci seznámeni s tématy a stanovenými otázkami,
na které by mělo setkání přinést odpovědi. Bylo probíráno
jedno téma po druhém a pomocí metody brainstormingu měli
respondenti možnost vyjadřovat se ke všem tématům. Říkat
cokoliv, co je k tomu napadne. Každý měl stejný prostor pro
vyjádření.

Panovala

atmosféra

pocitu

bezpečí.

Bylo

dohodnuto, že vše řečené bude použito pouze pro účely této
práce, respektive pro zlepšení činnosti lokálního síťaře v
Lounech.

Při

interpretaci

výzkumu

bude

zachována

anonymita respondentů. Výzkumník měl připravenou jakousi
prezenční listinu, kde respondenti podepsali poučený
souhlas. Ze setkání byl pořízen zápis pomocí nezávislého
zapisovatele, který byl na rozhovoru přítomen a poznatky
respondentů zapisoval také výzkumník heslovitě na flipchart,
aby měli respondenti probíraná témata před očima.
6.5.1. Ověření volby metod – formy i obsahu
Před popsáním konečné podoby metod výzkumného
šetření byly provedeny dva pilotní individuální rozhovory.
Cílem bylo zjistit, jak dlouho trvá pořízení rozhovoru a jeho
následné přepsání a zpracování. Dále, zda respondenti
správně rozumí otázkám, zda jsou dobře naformulované. Zda
se výzkumník neptá moc konkrétně nebo na věci, které
respondenti neví nebo naopak, zda nejsou otázky moc
uzavřeného charakteru a zda je na ně odpovídáno
v dostatečném rozsahu. Bylo celkově hodnoceno, zda je
individuální rozhovor vhodnou metodou. Zda byla forma
přijatelná pro respondenty, zda bylo dosaženo sebrání
potřebného množství dat a zda je možné, aby rozhovor
realizoval výzkumník, který je zároveň lokální síťař v
lokalitě.
Pilotní

rozhovory

ukázaly,

že

individuální

strukturovaný rozhovor je vhodnou metodou pro získání dat
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potřebných pro tento výzkum. Respondent se cítil v této
metodě pohodlně. Byl srozuměn s rolí výzkumníka a
nevadilo mu, že výzkumník je zároveň dotazovaný lokální
síťař. Ke každému tématu byla zjištěna potřebná data. Pokud
respondent odbíhal od tématu, bylo možné jej doplňujícími
otázkami nasměrovat zpět k hlavní otázce.
Prvními respondenty byly osoby, které byly hodně
angažované v lokálním síťování v celém průběhu. I ty však
měly problém porozumět některým otázkám a ty musely být
přeformulovány, nebo byl dovysvětlován jejich obsah. Díky
pilotním rozhovorům byly odhaleny složitě naformulované
otázky a také nesrozumitelné termíny. Dále bylo zjištěno, že
některé otázky se v odpovědích hodně podobají a že se
některá témata opakují.
Koncept rozhovoru byl předělán podle výše uvedených
zjištění. Bylo připraveno méně hlavních otázek, které byly
více otevřeny a výzkumník si připravil do zálohy více otázek
doplňujících, aby odpovědi neodbíhaly od tématu a od hlavní
výzkumné otázky. Je potřeba více mluvit jazykem aktérů a
ne jazykem lokálního síťaře. Finální podoba rozhovoru je
vložena v příloze (viz Příloha č. 2).

6.6. Způsob vyhodnocení dat
Získaná data byla potřeba nejprve převést do písemné
podoby. Pomocí metody transkripce byly rozhovory nahrané
na

diktafon

z individuálních

přepsané
rozhovorů

do

textové
byla

podoby.

přepsána

Data

v přirozené

podobě, jedná se o doslovnou transkripci. Data ze
skupinového rozhovoru byla zaznamenávaná přímo na místě
do zápisu ze setkání - jde o selektivní transkripci. Data byla
dále podrobena kódování. V kvalitativním výzkumu je tento
pojem vysvětlován jako rozčlenění množin a souborů údajů
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na dílčí celky a segmenty a jejich následné pojmenování,
třídění a případně také klasifikování a kategorizování
(Reichel, 2009). Data z individuálních rozhovorů i ze zápisu
ze skupinového rozhovoru byly pro potřeby této práce
podrobeny otevřenému kódování. Tuto techniku vyvinuly
v rámci zakotvené teorie Strauss a Corbinová (1999), ale lze
díky své jednoduchosti a účinnosti použít na většinu
kvalitativních projektů. Podle Švaříčka a Šeďové byl text
nejprve rozdělen na jednotky a každé jednotce byl přidělen
kód. Výzkumná otázka tvořila pomyslné síto, skrze které
byla data „pasírována“. Byl vytvořen seznam kódů a tyto
kódy poté seskupeny do kategorií (Švaříček, Šeďová, 2007).
Autorka práce použila metodu papíru a tužky a data kódovala
ručně. Jedná se sice o pracnou techniku, která však směřuje
k detailní a hloubkové práci s textem.
Následovalo tematické kódování, který se hodí
v případě, kde chceme získat různé pohledy na daný jev. Při
tomto kódování nebyla vedena analýza veškerého materiálu
dohromady, ale dle stanovených případů. Případy v tomto
v tomto výzkumu byly jednotlivé oblasti dle dílčích
výzkumných

otázek.

Kódy

byly

kategorizovány

dle

stanovených případů. Každý případ je ve výsledcích
výzkumu charakterizován a popsán zvlášť. Na konci je
celkové shrnutí a doporučení (Švaříček, Šeďová, 2007).

6.7. Etické aspekty výzkumu a kvalita
výzkumu
V této kapitole se autorka věnuje etickým aspektům
výzkumu a jeho kvalitě. Řeší vztah mezi účastníky výzkumu
a popisuje získání poučeného souhlasu. Dále se zaměřuje na
spolehlivost, platnost a důvěryhodnost výzkumu a na použité
metody, kterými se snažila tyto kritéria práce zvýšit.
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6.7.1. Vztah mezi účastníky výzkumu
Vzájemná pozice mezi účastníky je rovnocenná. O
jednotlivých

účastnících

uvažujeme

jako

o

stejně

kompetentních v dané problematice a k účasti na výzkumu.
V kvalitativním

přístupu

bylo

důležité

respektovat

individuální odlišnosti a nechat dostatečný prostor, aby se
mohly projevit. Výzkumník hlídal, aby byl sledován žádoucí
cíl, ale respektoval různé způsoby, jak se k němu dá dospět
(Miovský, 2006). Dle Čermáka (1999) je mezi výzkumníkem
a účastníky výzkumu vztah dialogický, kooperativněpartnerský (Čermák, 1999).
6.7.2. Role výzkumníka
Důležitým tématem v této práci je střet zájmů. Je časté,
že již před výzkumem existuje vztah mezi výzkumníkem a
účastníky výzkumu (Miovský, 2006). Výzkumník je zároveň
lokální síťařka, která v lokalitě realizuje činnost lokálního
síťování. Má vazby na všechny aktéry a orientuje se v dané
problematice. V tomto případě je potřeba věnovat pozornost
reflexivitě. Jedná se o cílené zabývání se tím, jaký vliv má
činnost výzkumníka na účastníky výzkumu. Autoreflexe je
jedním z klíčových nástrojů výzkumníka. Je nutné průběžně
reflektovat motivy svého jednání v průběhu výzkumu.
Výzkumník se bude po celou dobu snažil dostatečně
reflektovat celou situaci a uvědomovat si svou roli a o všem
si psal terénní poznámky (Miovský, 2006).
Před zahájením výzkumného šetření bylo všem
účastníkům dobře vysvětleno, že v tomto výzkumu se jedná o
roli výzkumníka, ne o roli lokální síťařky. Byl kladen důraz
na to, aby se respondenti cítili v bezpečném prostředí a
mluvili i o tématech nepříjemných nebo o kritických. Kritika
je pro výsledky této práce důležitá, aby dala doporučení pro
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zlepšení. Aby respondenti nebyli dotazováni výzkumníkem
konkrétně na jeho osobu a nedošlo na střet zájmů, byl sběr
dat zaměřen na hodnocení činnosti, ne konkrétní osoby.
Otázky jsou obecnějšího a otevřeného charakteru, aby
výzkumník co nejméně ovlivňoval směřování odpovědí.
Otázky jsou také předem formulované a všem pokládány
stejnou formou. Také během rozhovoru se výzkumník snažil
co nejméně zasahovat, aby nedošlo k cílenému směřování
nebo ovlivňování odpovědí.
6.7.3. Poučený souhlas
Jak již bylo popsáno v kapitole Technika a prostředí
sběru dat, každý účastník výzkumu dal poučený souhlas
s účastí na výzkumu a byl předem plně informován o
průběhu a okolnostech výzkumu (Hendl, 2016). Byl
seznámen s cílem výzkumu a s jeho metodologií. Výzkum
byl zasazen do kontextu a bylo sděleno, na co budou data
použita. Souhlas byl zdokumentován buď písemnou formou
– u respondentů skupinového rozhovoru nebo nahrán na
diktafon společně s celým rozhovorem - u respondentů
individuálních rozhovorů.
6.7.4.

Platnost,

spolehlivost

a

důvěryhodnost

výzkumu
Kvalita této práce byla ošetřena pomocí sledování
kritérií validity, reliability a důvěryhodnosti, pomocí nichž
byl kontrolován celý proces výzkumného šetření a byly
použity techniky zajištění těchto kritérií.
Pojem validita (platnost) nám v kontextu této práce
ujasňuje, zda jsou naše zjištění a jejich způsob získání
pravdivé, tedy zda odpovídají realitě (Miovský 2006).
Nejúčinnější metodou pro zvýšení spolehlivosti výzkumu je
metoda triangulace, tj. kombinace metod, skupin a osob,
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výzkumníků a jiných aspektů výzkumu při zkoumání daného
jevu. Platnost dat je tak ověřena více zdroji (Hendl, 2016).
V tomto výzkumu jsou data získávána dvěma metodami
skupinovým a individuálním rozhovorem od 18ti různých
osob a od různých skupin aktérů patřících do různých
rezortů. Analyzována byla data z doslovně přepsaných
individuálních

rozhovorů,

ze

zápisu

ze

skupinového

rozhovoru a z kazuistik, které uváděli aktéři ze své praxe.
Aby byla sebrána správná data bohatá na informace a
zkušenosti a aby byla použita správná metoda sběru těchto
dat, byl proveden pilotní výzkum – pilotní rozhovory. Na
základě jejich vyhodnocení byly pozměněny parametry sběru
dat. Bylo hleděno také na saturaci dat, kdy byl výzkum
ukončen až poté, co se sebraná data opakovala a nepřinášela
již nové informace.
Kritérium spolehlivosti se zaměřuje na to, aby měření
bylo spolehlivé, tj. takové, které při opakovaném zkoumání
dává shodné výsledky. Je důležité posuzovat celý proces
výzkumu. Výzkumník se vyhýbal metodám domýšlení si
nebo doplňování dat a pečlivě se snažil pracovat pouze se
získanými daty od respondentů (Švaříček, Šeďová, 2007).
Kromě toho se zaměřoval na konzistenci otázek a rozhovorů,
aby byly všem kladeny stejně a také, aby všichni respondenti
otázkám rozuměli a věděli na co přesně odpovídat. Dále byly
rozhovory přepisovány opravdu doslovně, aby byla uchována
původní nasbíraná data a bylo pracováno pouze s nimi.
Kódování bylo prováděno pouze jedním člověkem a tím byla
zachována konzistence pojmenovávání a tvorby kategorií.
Dalším kritériem kvality je důvěryhodnost. Výzkumník
si klade otázku, zda jeho pozorování odpovídá teorii, kterou
vyvinul. Zda jsou závěry nějak podloženy důkazy. Existuje
mnoho technik zajištění důvěryhodnosti výzkumu. Tato
práce se opírá o techniky členského ověřování, výběru
56

účastníku výzkumu a o postupy při interpretaci dat s přímými
citacemi (Švaříček, Šeďová, 2007). Popsané výsledky a
následná doporučení byla konzultována s účastníky výzkumu
při osobních setkáních. Bylo ověřováno, zda interpretace dat
odpovídá jejich sděleným názorům při rozhovorech. Zda
bylo pochopeno, co pod jednotlivými pojmy měli na mysli a
zda z jejich zkušeností a zpětné vazby byla zformulována
vhodná doporučení. Zda byla realita interpretována bez
zkreslení a zkrášlení výzkumníka. Výsledky byly záměrně
konzultovány s aktéry a ne s kolegy (s jinými lokálními
síťaři, což je také možná technika při zajišťování
důvěryhodnosti), protože pro kolegy by nemuselo být
zkreslení dat tak zjevné, neznají tolik zkoumanou lokalitu a
problematiku v ní řešenou. Také mají podobný jazyk jako
výzkumník a ten je, jak bylo zjištěno při pilotních
rozhovorech, pro aktéry složitý. Důvěryhodnost výzkumu se
snažil výzkumník zvýšit také pečlivým výběrem účastníků.
Dle Rubina a Rubinové (2005) je důležité, aby účastníci měli
bohaté zkušenosti se zkoumaným jevem (Rubin, Rubinová,
2005), na což se zaměřovala kritéria výběru respondentů
v této práci. Poslední použitou technikou v této práci je
interpretace dat s používáním přímých citací, které se snaží
nejen text oživit, ale především vyzdvihnout důležité pasáže,
ukázat specifický jazyk aktérů a doprovázet zredukovanou
interpretaci surovými daty.

6.8. Limity výzkumu
Během psaní této práce vypluly na povrch některé
limity, se kterými se musela autorka vypořádat a někdy
dokonce pozměnit směřování práce. Již při studiu literatury
vztahující se k tématu se ukázalo, že téma je nové a je o něm
napsáno minimum. Všechny texty vztahující se konkrétně
k lokálnímu síťování jsou ze zdrojů MPSV. I ministerská
koncepce

nevychází

z mnoha-zdrojových
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odborných

publikací, ale spíše z myšlenek transformace a inspirací ze
zahraniční praxe ze Severního Irska. Autorka se proto snažila
v teoretické

části

zaměřit

na

témata

spolupráce,

multidisciplinárního přístupu a teorii sítí, které s tématem
síťování úzce souvisí.
Další překážkou se ukázaly omezené znalosti aktérů o
dané problematice nebo spíše výzkumníkův špatný odhad o
tom, co vše aktéři o síťování vědí. O mnoha aktivitách, které
lokální síťař dělá, ví jen on a k aktérům se pak dostane jen
výsledek činnosti. Proto nebylo možné zkoumat vnímaní
aktérů na určité věci. Po provedení pilotních rozhovorů byly
některé otázky zcela vynechány, některé se více otevřely, aby
nechaly prostor pro širší interpretaci a u jiných bylo potřeba
změnit jazyk ze síťařského na jazyk bližší aktérům, aby lépe
rozuměli otázkám.
Velkou úlohu v tomto výzkumu hrál střet zájmů pozice
výzkumníka, který je zároveň lokální síťařkou v dané
lokalitě. Během celého výzkumného procesu bylo potřeba
s touto situací pracovat a ošetřovat rizika s tím spojená. Již
při tvorbě strukturovaného rozhovoru bylo potřeba odprostit
se od otázek na konkrétního lokálního síťaře a směřovat je na
jednotlivé činnosti. Při sběru dat bylo potřeba respondentům
vysvětlovat, že nyní s nimi nehovoří lokální síťařka, ale
výzkumník a že je důležité, aby se cítili bezpečně a byli
schopni kritické reflexe a nejen pozitivních, ale i negativních
zkušeností a názorů, které jsou důležité pro naplnění cílů této
práce. Také při analýze dat bylo potřeba interpretovat data
správně a vyhnout se případným zkreslením.
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7. Výsledky výzkumného šetření a následná
doporučení
Tato kapitola je rozdělena na interpretaci výsledků
výzkumného šetření, shrnutí výsledků na základě porovnání
s hlavní výzkumnou otázkou a na závěrečná doporučení
vyplývající z této práce.

7.1. Výsledky výzkumného šetření
Interpretace výsledků výzkumného šetření je rozdělena
do několika kapitol dle témat, které vyvstaly při analýze dat.
Celkově jsou všichni respondenti dobře informováni, o jaký
projekt se jedná, kdo ho zaštiťuje a znají dobře pozici a
činnost lokálního síťaře. První slova, která se vybaví
aktérům, když se řekne lokální síťování je propojování,
komunikace, spolupráce, lepší přehled v nabídce služeb,
vyjasnění rolí aktérů nebo jméno lokální síťařky. Lokální
síťař je externista, propojovatel a spojovatel, který hledá bílá
místa v síti.
7.1.1. Očekávání
Většina aktérů na začátku neměla žádné velké
očekávání, stavěla se k projektu dost negativně, jako
k dalšímu projektu, který vznikl, aby byly utraceny
„evropské peníze“. Nebyla naplněna očekávání, že projekt
sežene psychiatry a psychology a jiné chybějící služby. Tato
bílá místa v síti byla pouze dobře popsána a popřípadě dána
doporučení, jak situaci řešit vlastními zdroji v lokalitě.
7.1.2. Potřeby aktérů a cílové skupiny
Při rozhovorech s aktéry si většina pamatovala, o
jakých potřebách s lokální síťařkou při mapování potřeb na
začátku projektu hovořili. Některé potřeby aktérů a cílové
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skupiny byly během lokálního síťování naplněny, na některé
bylo reagováno, ale dosud naplněny nejsou a na některé
reagováno vůbec nebylo. Důležité byly prezentace potřeb
síťařkou aktérům na společných setkáních, díky kterým se
jednotlivé skupiny mohly dozvědět o tom, co pálí ostatní a co
by jim pomohlo v jejich práci. Vyzdvižena byla prezentace
potřeb aktérů a cílové skupiny samosprávě, která není
v blízkém kontaktu s cílovou skupinou, ale má velký vliv na
podobu sítě služeb a formy pomoci.
Naplněné potřeby se nejčastěji týkaly propojení mezi
aktéry, získání přehledu o dostupných službách nebo
vytvoření zázemí pro uplatňování multidisciplinárního
přístupu. Konkrétně aktéři jmenovali vyladění spolupráce a
nastavení postupů se školami, pediatry a jinými aktéry
pomocí společných setkání. Dále jmenovali typy setkání jako
burza psychosociálních služeb, díky které získali přehled o
dostupných službách, dozvěděli se, co která služba dělá a jak
pomáhá cílové skupině a kdy je možné jí kontaktovat.
Nenaplněnými potřebami zůstávají bílá místa v síti, tedy
chybějící

služby

a

nedostatek

odborníků

v lokalitě.

Zmiňovány byly služby asistovaného kontaktu, mediace,
dětského psychologa a dětského psychiatra. Sami aktéři však
uvádějí, že se jedná o „systémově děravou záležitost“. Jedna
odpověď za všechny: „My se potýkáme s nedostupností
dětského psychologa, ale je naivní si myslet, že se to dá tudy
protlačit… v podstatě se to pěkně pojmenovalo, co nám tu
chybí, dalo se to do nějakých budníků, ale nezměnilo se nic“.
7.1.3. Témata
Z analýzy dat vyplynulo, že lokální síťařka vybrala pro
tvorbu strategií správná témata, že to odpovídá analýze
potřeb. Byla vybrána nejpalčivější témata pro lokalitu. Téma
„Spolupracující síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny“
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přinesla propojení aktérů mezi rezorty, vymezení kompetencí
a zlepšení komunikace a předávání informací. „Nás se týkalo
hlavně to první téma. Měli jsme setkání s OSPODem, kdy
jsme si vymezili kompetence a byla jsem ráda, že se setkání
účastnilo i vedení města, starosta a tajemnice, aby pochopili,
co ten OSPOD vůbec může dělat a co ne. A co je jejich
úkolem a co je úkolem naším.“ Téma „Dostupná síť
psychosociálních služeb“ přinesla aktérům na jedné straně
prostor a možnost představit své služby a na druhé straně
ostatním získat přehled o dostupných službách a vzájemně
navázat spolupráci.
Analýza dat přinesla další témata, kterými by se mohla
lokální síťařka zabývat ve zbývajícím čase trvání projektu
nebo v rámci návazných aktivit.
-

Jedním z témat bylo umísťování dětí do Dětské
psychiatrické nemocnice Louny (dále jen DPN) a
navázání spolupráce aktérů s tímto subjektem. Během
síťování neproběhla komunikace mezi aktéry a DPN.
Někteří aktéři mají potřebu řešit, proč tam jsou děti
umisťovány, jestli mají opravdu psychiatrické problémy,
nebo jsou tam umisťovány děti s výchovnými problémy,
protože to mají rodiče v místě a střediska výchovné péče a
jiné služby jim určené jsou některým rodičům dojezdově
nedostupné.

-

Dalším námětem je pocit sociálních služeb, že státní
instituce řeší vše direktivně z pozice úřadu a neberou
služby k řešení situace a neberou je jako rovnocenné
partnery při práci s rodinou. Terénní služby uvádějí, že
pracují s rodinou přímo v jejich přirozeném prostředí,
znají situaci rodiny a mohly by být přínosné při řešení
situace rodiny. Nechtějí být jen „prodlouženou rukou
OSPODu“, ale chtějí být partnery v síti.
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-

Další téma, ožahavé pro všechny, je bydlení. Je to
problém napříč všemi skupinami a je to těžko uchopitelná
záležitost, chybí legislativa. „V rámci síťování byste
zrovna vy měli co dát a co k tomu říct. Pracujete na
komunální úrovni a ty potřeby znáte.“

-

Dalším možným tématem pro lokálního síťaře může být
duplicita volnočasových aktivit v Postoloprtech, kdy
základní škola, dům dětí a mládeže a základní umělecká
škola mají společné některé aktivity a kroužky. Není to
sjednocené a koordinované. Dle aktérů dublované
kroužky zabírají místo pro chybějící aktivity reagující na
potřebu nízkoprahového trávení volného času dětí ze
sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí.

-

Dalším zajímavým podnětem je práce s veřejností.
Veřejnost je dle aktérů naštvaná na to, že se některým
lidem dostává levné bydlení nebo sociální dávky a zdá se
jim to nespravedlivé a demotivační. Je potřeba lidem
vysvětlovat důvody poskytování pomoci, ukazovat jim
příklady z praxe a ujišťovat je o potřebnosti. To by se
mělo dít na celorepublikové úrovni.
7.1.4. Co přineslo síťování nového?
Informace, kontakty, propojení, dobrou praxi a pohled

z venku nebo milou kolegyni. Nejvíce jsou oceňovány
informace o ostatních službách, o práci OSPODu, o tom, co
se domluvilo na jakém setkání, nebo v rámci platforem a dále
informace o různých projektech, kterých se mohou aktéři
zúčastnit. Důležité pro aktéry bylo navazování kontaktů a
spolupráce, především osobní setkání. Osobní setkávání dle
nich roztává ledy a zlepšuje komunikaci: „…takové to, že
jsme se mohli potkat face to face, vidět ty tváře“ nebo „Ten
bonus je v tom, že jsme se poznali a to poznání vždycky nějak
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bourá ty hranice. Takže jsme teď víc v kontaktu“. Přínosem
pro lokalitu je člověk zvenčí, který není navázaný na místní
vazby, je nezávislý a může se stát prostředníkem mezi aktéry,
snažit se zlepšit vzájemné vztahy a poukazovat na to, co je
spojuje a ne rozděluje. „Je dobré, když v té obci působí
někdo, kdo má nějaký náhled nebo je zvenčí, že může
probořit stereotypy a navazovat nefunkční vztahy. Vidí, co by
bylo dobré v té lokalitě zavést a přináší dobrou praxi
z venku.“
7.1.5. Pozice lokálního síťaře
Z analýzy dat vyplynuly silné a slabé stránky pozice
lokálního síťaře, tak jak je vnímají místní aktéři. Je to aktivní
pozice. Síťař se může účastnit všech možných setkání
pracovních skupin. Zná místní prostředí, je kompetentní a
znalý sítě služeb. Spolupracuje a komunikuje se všemi napříč
rezorty. Propojuje všechny sféry od uživatele až po
ministerstva. Navštěvuje všechny pracovní skupiny a setkání
aktérů napříč rezorty a sdílí informace mezi nimi. Mezi klady
pozice byly jmenovány principy neutrality a nestrannosti.
„Co bych vyzdvihla, je to že je to nezávislý pozorovatel a
nezávislý člověk, který nepatří do žádné instituce, nastavuje
rovná pravidla, jsme tzv. u kulatého stolu, a je kompetentní
k jednomu cíli.“ Dále byla vyzdvihována cílová skupina, na
kterou se pozice lokálního síťaře zaměřuje. Ohrožené děti
jsou jednou z nejvíce znevýhodněnou skupinou, která si sama
nepomůže, nedovolá se ničeho a je potřeba jim věnovat větší
pozornost. Výhodou pozice je, že veškeré aktivity jsou
v rukách jednoho člověka, který má o nich přehled. Lépe
koordinuje činnost. Organizační a koordinační činnost má
v náplni práce a může mu věnovat hodně času. Ostatní aktéři,
kteří něco organizují nebo koordinují to většinou dělají nad
rámec svých povinností a na úkor své práce.
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Mezi zápornými stránkami byly zmíněny omezené
kompetence pozice lokálního síťaře, časová dostupnost,
omezené trvání projektu a mezirezortní bariéry. Někteří
aktéři by dali lokálnímu síťaři více kompetencí při hodnocení
kvality jednotlivých služeb, k vyvozování důsledků s tím
spojených a aby mohl ze své pozice dávat doporučení, jak by
služby měli s cílovou skupinou lépe pracovat a reagovat na
jejich potřeby. „To negativní vidím v tom, že síťařka nikomu
nemohla říct, vy to děláte špatně. Jenom zmapovat a
nehodnotit. Kdyby to šlo hodnotit a dát jim odporučení, co by
měli zlepšit, tak by to bylo fajn. Vyvodit z toho nějaké
důsledky.“ Někteří upozorňovali na špatnou časovou
dostupnost lokální síťařky. Ta byla kvůli částečnému úvazku
pouze omezeně k zastižení v lokalitě. Často byla zmiňována
omezená doba trvání projektu, když se něco takového
rozjede, tak by to nemělo končit. „Když lokální síťař skončí,
tak

jaký

to

mělo

smysl?

Lokalitě

nestačí

papír

s doporučeními po ukončení projektu.“ Činnost síťaře nemá
kdo převzít bez finančního a dalšího zatížení obce. Poslední
zmiňovanou špatnou stránkou pozice je mezirezortní bariéra,
to že je pozice pod gescí jednoho ministerstva: „Nejsem si
jistá, jestli lokální síťař, který je pod MPSV, může mít nějaký
vliv na školství nebo zdravotnictví“.
7.1.6. Síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
Část aktérů sdělila, že jim projekt v přehledu služeb
nepřinesl nic nového, jiní uváděli velký přínos v získání
přehledu o dostupných službách. Služby v síti znají
především aktéři účastnící se pracovních skupin komunitního
plánování, kteří se o službách dozvídají na pravidelných
setkáních.

Některým

pomohlo

síťování

v prohloubení

znalostí o již známých službách – co vše poskytují, na jaké
cílové skupiny se zaměřují nebo v jakých všech případech lze
službu kontaktovat. Především aktéři ze školství poznali
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mnoho nových služeb, o kterých předtím nevěděli. Ke
zpřehlednění sítě pomohly nástroje jako akce Burza
psychosociálních služeb, kde se služby představovaly
ostatním nebo setkání aktérů s lokální síťařkou, na kterých je
informovala o možnostech a zdrojích v lokalitě: „Bavili jsme
se třeba o tom, že ta místní fara dobře funguje a že by se s ní
dalo spolupracovat, takže si myslím, že mi to dodalo dobrý
náhled na tu lokalitu“.
7.1.7. Spolupráce
Dle některých aktérů je ještě předčasné hodnotit dopad
síťování na spolupráci v lokalitě. Jiní naopak uvádějí, že po
každém

vzájemném

setkání

aktérů

se

spolupráce

zintenzivnila, ale časem komunikace ustala: „Vždycky po
těch jednáních to bylo takové živé, ale pak to postupem času
utichlo. Zezačátku jsme si hodně volali, psali a dostávali od
nich spoustu informací a pak jako když utne. Ale pořád k nim
máme o hodně blíž než jsme měli dřív“. Jiní si nové nastavení
spolupráce pochvalují s tím, že hodně ožila telefonická
komunikace a konzultace aktérů mezi sebou, než začne
intervence v rodině. Řešení je pak efektivnější a rychlejší.
Důležité je to v případech, když si aktér není jistý, zda dítě a
rodinu nahlásit na OPSOD nebo ne. Díky komunikaci se
může podařit ohrožené dítě zachytit včas nebo naopak dítě a
rodinu uchránit zbytečnému nahlášení na OSPOD.
Síťováním dle aktérů byla podpořena multioborová
spolupráce v lokalitě. Proběhlo mnoho mezioborových
setkání, kde si aktéři vyměňovali informace, vyjasňovali
kompetence a nastavovali komunikační kanály. „Myslím, že
jakákoliv schůzka a vysvětlení případných nedorozumění ať
je to s lékaři nebo se školami, nebo jako komplexně, tak má
vždycky nějaký přínos.“ Spolupráce byla podpořena mezi
mnoha skupinami aktérů navzájem: „…Právě těmi akcemi,
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co byly na úřadu práce, na OSPODu nebo se školami. Tam
mohly mezi sebou ty obory navázat spolupráci, měly možnost
lépe komunikovat a navázat právě nějaké ty komunikační
kanály.“
7.1.8. Cílová skupina
Dle některých aktérů je ještě brzy hodnotit vliv aktivit
lokálního síťování na cílovou skupinu ohrožených dětí a
jejich rodin. To dle nich ukáže až čas. Dále převládal názor,
že síťování pomohlo cílové skupině. Respondenti byli
požádání o konkrétní příklady nebo kazuistiky, které to
dokazují. Nebyly zmíněny příklady konkrétního dítěte, ale
spíše to, jak zlepšení spolupráce mělo dopad na cílovou
skupinu obecně. Tím, že se sdílejí mezi aktéry informace a
zkušenosti a mají o sobě navzájem lepší přehled, mohou
aktéři tyto informace předávat cílové skupině, která tím také
získá lepší přehled. Služby a informace jsou pro ně
dostupnější. Díky nastavené spolupráci mezi aktéry je
průchod dítěte systémem hladší a pomoc efektivnější. Díky
jasně daným postupům se sjednotil přístup všech pracovníků
na OSPODu k dané situaci dítěte. Díky mapování aktérů se
do sítě zapojili i dosud nezapojení aktéři a cílová skupina
získala více zdrojů pomoci a aktéři další možné partnery ke
své práci. Tři příklady za všechny:
„Tím jsme zjistili, kdo co může nabídnout a my
klientům poskytujeme základní sociální poradenství, tak jsme
to mohli předat cílové skupině, říct jim třeba přesně, co ten
OSPOD může, v čem jim může pomoct, v čem jim můžeme
pomoct my nebo co pro ně může udělat úřad práce, jak to
funguje se základní školou versus úřadem práce a podobně.“
„Pomohlo určitě. Ze setkání se školami vzešly výstupy
a ty já jsem řekla pracovníkům na nadcházející poradě jako
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fakt, jak máme fungovat. Takže když pak někdo zavolal, tak
dostal od jakékoliv pracovnice stejnou odpověď. Sjednotil se
postup. Rychle se zformulovalo, co je za problém.
Zefektivnilo se to, zrychlilo. Aktéři už ví, proč jsme jim
odpověděli tak a tak, protože s námi mají ten kontakt. Už je
to předem domluvené. Ne vůči klientovi, ale ten postup práce
s ním.“
„Příkladem může být, že se zapojila ta fara. S farářem
jsme nikdy nespolupracovali, protože nás to ani nenapadlo.
Takže ten byl úplně odloučený. A co jsme se seznámili, tak je
to úplně jiné. Jsou tam kroužky pro děti, farář se angažuje do
sociálního dění. Posíláme tam lidi pro potravinovou pomoc.
Je to super.“
7.1.9. Udržitelnost
Byly vytipovány činnosti, které jsou pro aktéry důležité
a měly by přetrvat i po ukončení projektu. Jedná se
především o analýzy, koordinační činnost a vzájemné
setkávání. Analýzy odkrývají potřeby aktérů a cílové skupiny
a dále problémy a bílá místa v lokalitě. Jsou dobré v tom, že
se mají možnost vyjádřit všichni aktéři. Je to stručný
materiál, se kterým se může seznámit i samospráva a vedení
města, kteří sami nemají čas do hloubky tuto problematiku
zkoumat. Jsou zde i doporučení pro zlepšení práce s cílovou
skupinou. Koordinační činností je myšleno především
administrativní a organizační zajištění vzájemného setkávání
a výměny informací: „Faktická, administrativní podpora
toho komunitního setkávání. Pokud se budeme bavit o tom, že
bych něco takového měla uspořádat bez lokálního síťaře, tak
to tak cítím, že se bez toho neobejdu. Ta příprava toho
setkání, zase ten propojovatel v tom. Že ho máme k dispozici,
že to spolu zrealizujeme a vymyslíme. Bez toho to nedám“.
Přetrvat by měla výměna zkušeností, informací, co je
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nového, co se změnilo. Cílené svolávání aktérů dle dané
problematiky. Setkávání se ve skupinách nad konkrétním
tématem ohrožených rodin.
Z analýz dat jsou také patrná doporučení na udržení
síťování. Častým slovem bylo pokračování. Pokračování
projektu nebo činnosti lokálního síťaře v lokalitě. Případně,
pokud by nemohl projekt navázat hned, tak opakování někdy
v budoucnu. „Když se nějaká taková pozice rozjede a
osvědčí, tak by neměla končit“. Mělo by být nějaké navázání,
nějaká udržitelnost té činnosti. Při případném dalším
definování pozice lokálního síťaře by bylo žádoucí, aby měl
vliv na to, aby se situace mohla začít měnit. Při skupinovém
rozhovoru se aktéři shodli, že řešením na udržení činnosti je
podání projektové žádosti na pozici lokálního síťaře pro dané
ORP nebo alespoň okres. Škoda je také zapracovaných a
vyškolených pracovníků na těchto pozicích, kteří se orientují
v dané problematice a mají navázány kontakty.
7.1.10. Celkové vnímání aktérů
Na závěr byli aktéři požádáni o celkové zhodnocení jejich
zkušeností s lokálním síťováním či o nějakou větu na závěr.
Hodnocení se velmi podobala. Vyzdvihovala spokojenost se
spoluprací s lokální síťařkou a nesouhlas s ukončením
činnosti bez návaznosti na další projekt nebo udržení pozice
lokálního síťaře. Byl kladen důraz na přínos společných
mezioborových setkání a na jejich potřebnost i do budoucna
díky měnící se legislativě, podmínkám a novým tématům ke
společnému řešení. Tři vybrané zpětné vazby mluvící za vše:
„Ze začátku jsem měla velkou pochybnost, ale jak jste
síťovali, analyzovali a snažili se dělat ta společná setkání, tak
se mi to moc líbilo. Pozice by měla fungovat dál, na co bude
lokalitě kus papíru s doporučeními, když je nebude mít čas
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nikdo realizovat?“
„Je dobré, že byla zřízena pozice pro tuhle cílovou skupinu –
pro koordinaci služeb pro ohrožené děti. Je to skupina nejvíce
znevýhodněná, která si sama nepomůže. Agentura to má třeba
jinak postavené, je zacílena na sociálně vyloučené skupiny.
Tento akcent zaměřen na děti je vhodně doplňující.“
„Já jsem byla hrozně spokojená s tou spoluprací, přijde mi, že
to probíhalo hladce, že jsem se vždycky dohodli. Opravdu to
byla veliká pomoc s tím zajištěním všeho okolo. Bylo by
dobré, kdyby to jednou za čas ještě pokračovalo.“

7.2. Shrnutí výsledků
Cílem práce bylo zjistit, jak aktéři sítě služeb pro
ohrožené rodiny s dětmi v ORP Louny vnímají aktivitu
lokálního síťování, jaké jsou jejich zkušenosti a na základě
toho podat doporučení pro realizaci lokálního síťování.
Z analýzy dat vyplynulo, že na začátku projektu neměli
aktéři velká očekávání. Nevěřili, že může přinést něco
nového, spíše tento projekt brali jako jeden z mnoha. Po
dvou a půl letém působení lokálního síťaře v lokalitě jsou
všichni spokojeni se spoluprací a nepřejí si ukončení projektu
a činnosti lokálního síťaře.
Síťování

přineslo

do

lokality

nové

informace,

zpřehlednění sítě služeb, navázání spolupráce a zlepšení
komunikace mezi aktéry. Vyzdvihována jsou mezirezortní
setkání pořádané lokální síťařkou, na které se aktéři setkali
tváří v tvář, nakontaktovali se a tím se zbourali bariéry mezi
rezorty a nastavila se efektivní spolupráce, komunikace a
předávání informací. Oceňována je pozice člověka zvenčí,
který je v lokalitě v neutrální pozici a není zapleten do
místních vazeb. To mu pomáhá v nadhledu a dává mu
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možnost přinášet nová témata a inspirace zvenčí, bourat staré
struktury a snažit se napravit nefunkční vztahy mezi aktéry.
Data přinesla pozitivní i negativní zpětnou vazbu na
činnost lokální síťařky. Kromě již zmíněných mezirezortních
setkání je dle aktérů přínosná koordinační činnost, kdy na
základě analýzy potřeb aktérů a cílové skupiny byla pořádána
setkání na dané téma, na které byly pozvaní aktéři, jichž se
problematika týká. Síťařka v těchto situacích plnila roli
iniciátora, organizátora a facilitátora setkání. Další kladně
hodnocenou činností bylo sdílení informací mezi aktéry.
Lokální síťařka byla v kontaktu se všemi aktéry napříč
rezorty i se účastnila mnoha jednání pracovních skupin a
navzájem sdílela zjištěné informace. Někteří aktéři oceňují
získání přehledu o dostupných službách a následné navázání
spolupráce s nimi, což jim usnadňuje práci s cílovou
skupinou. Všechny tyto činnosti byly zmíněny i jako potřeby
aktérů, na které bylo vhodně reagováno a byly v rámci
síťování naplněny. Dále byl pozitivně hodnocen výběr témat,
kterými se lokální síťařka zabývala v rámci svých strategií.
Témata odpovídala analýze potřeb a palčivým problémům
v lokalitě.
Mezi negativní zpětnou vazbou byly zmiňovány
nenaplněné potřeby aktérů a cílové skupiny a s tím
související síťováním nedotčená témata, se kterými se aktéři
ve

své

práci

s cílovou

skupinou

potýkají.

Síťování

nedokázalo zaplnit bílá místa v síti a přinést do lokality
potřebné odborníky – služby reagující na potřeby dětí
s duševním onemocněním a na děti a rodiče ohrožené
rozvodovou a rozchodovou situací. Někteří aktéři negativně
hodnotili časové možnosti síťaře. Jedná se pouze o práci na
částečný úvazek, síťař nemá v lokalitě ambulantní pracoviště,
tak tráví mnoho času nejen v lokalitě, ale v krajské kanceláři
v Ústí nad Labem nebo pracuje z domova. Většina aktérů
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upozorňovala na omezené kompetence lokálního síťaře. Má
spíše mapovací, monitorovací a poradenskou funkci, chybí
větší důraz na hodnocení kvality služeb nebo dávání
závazných doporučení na zlepšení činnosti. Velmi konkrétní
doporučení se týkalo změny formy setkávání aktérů, které by
mělo být více interaktivní a využívat aktivnějších metod
spolupráce.
Výzkumné šetření se snažilo zjistit dopad síťování na
cílovou skupinu ohrožených dětí a jejich rodin. Bylo zjištěno,
že činnosti lokálního síťování mají nepřímý dopad na pomoc
cílové skupině. Jelikož síťař pracuje s aktéry a ne přímo s
rodinami, je předpokládán pouze tento nepřímý dopad. Díky
vyjasnění kompetencí a nastavení postupů se zefektivnila
spolupráce mezi aktéry a to přispělo k hladšími průchodu
dítěte systémem a díky nastaveným komunikačním kanálům
je předpoklad včasného zachycení ohroženého dítěte
systémem nebo naopak uchránění rodiny od nahlášení na
OSPOD. Díky zlepšení přehledu o dostupných službách
mohou aktéři sdělovat tyto informace cílové skupině a služby
se poté pro ně stávají dostupnější.

7.3. Doporučení
Cílem této práce, který lze aplikovat do praxe, by měla
být konkrétní doporučení pro realizaci lokálního síťování.
Z práce vyplývají doporučení na zlepšení činnosti lokálního
síťaře, doporučení pro danou lokalitu pro udržení síťování a
doporučení systémová.
7.3.1. Udržitelnost pozice lokálního síťaře a jeho
činnosti
Z výzkumného šetření vyplývá, že pro lokalitu je velmi
přínosné síťování služeb prostřednictvím činnosti lokálního
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síťaře. O tuto pozici je v lokalitě zájem. Pojmy udržitelnosti
a pokračování činnosti se objevovaly při kódování dat velmi
často. Možnostmi, jak zachovat síťování v lokalitě, je
pokračování projektu, vytvoření pozice lokálního síťaře na
obci nebo přenést kompetence na již v lokalitě působícího
aktéra či platformu. Dle posledních zpráv při psaní této práce
MPSV

nepočítá

s pokračováním

tohoto

projektu

ani

s žádným navazujícím. Pokud by to zdroje na obci umožnily,
je možné vytvořit si vlastní pozici lokálního síťaře, který by
byl pracovníkem městského úřadu. Při nedostatku finančních
prostředků je dále možné využít některý z dotačních titulů z
Evropského sociálního fondu. Například v rámci MPSV byla
v listopadu 2018 vyhlášena Výzva na podporu inovativních
služeb pro rodiny s dětmi. V rámci této výzvy je možnost
podat projektovou žádost na podporu aktivit zaměřených na
koordinaci a návaznost podpůrných služeb pro ohrožené děti
a rodiny (ESFCR, 2018).
Další možností k udržitelnosti některých činností
lokálního síťování je přenést tyto činnosti na již existující
pozici, aktéra nebo platformu. Dle Šotoly a Zatloukala může
síťař

vzejít

z řad

městského

úřadu

nebo

neziskové

organizace. Tím se otevírá prostor působícím neziskovým
organizacím. Vyvstává však otázka, jak by byla pozice
takovéhoto síťaře zakotvena v místní struktuře a zda by byl
uchován princip neutrality a nestrannosti (Šotola, Zatloukal,
2010). Některé cíle a myšlenky by také mohla převzít
například pracovní skupina komunitního plánování nebo
místní akční skupina. Cíle a činnosti by mohly být zahrnuty
do

strategických

dokumentů.

Tyto

platformy

však

nepokrývají celou síť služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny. Poslední možností je vytvoření nové platformy
zahrnující aktéry napříč rezorty. Na tvorbě takové platformy
by se mohl podílet ještě ve zbývajícím čase trvání projektu i
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lokální síťař.
7.3.2. Doporučení na zlepšení činnosti lokálního
síťování v ORP Louny
Z analýzy dat vyplynula neřešená témata a nenaplněné
potřeby, kterými by se lokální síťař mohl zabývat ještě do
ukončení projektu do dubna 2019. Do strategie č. I
„Spolupráce aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich
rodiny“ by bylo vhodné zahrnout téma spolupráce státních
institucí a sociálních služeb. Mohlo by být například
uspořádáno setkání k nastavení spolupráce těchto aktérů při
sanaci rodiny. Do strategie č. 2 „Síť psychosociálních služeb
pro děti a rodiny“ by mohlo být zahnuto téma umisťování
dětí do DPN Louny a nastavení spolupráce aktérů s DPN.
V únoru 2019 by se mohl po roce konat 2. ročník Burzy
psychosociálních služeb v Lounech. Tento aktér by mohl být
pozván k prezentaci svých služeb a k následnému nastavení
spolupráce s ostatními.
Při hodnocení činnosti je také důležité zreflektovat to,
co se osvědčilo a v čem by se mělo pokračovat. Osvědčily se
setkání typu burza služeb nebo mezirezortní setkání
zahrnující modelové situace. Aktérům při práci pomáhá lepší
přehled o dostupných službách. Proto by se mělo opakovat
setkání typu Burza psychosociálních služeb, kde jedna
skupina aktérů získá přehled o dostupných službách a druhá
dostane možnost představit své služby, sdělit, co může
aktérům i cílové skupině nabídnout. Pomáhá to aktérům
dokreslovat síť služeb.
Dále se ukázala jako přínosná mezirezortní setkání, kde
si skupiny aktérů vyjasnili postupy a zdůvodnili si, proč jedni
jednají tak a druzí zase tak. Ulehčilo to následnému nastavení
spolupráce, komunikace a nastavení postupů při práci
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s cílovou skupinou. Lokální síťařka by měla v těchto
setkáních pokračovat, přizvávat nové aktéry a rezorty a
reagovat na aktuální témata. Dle přání aktérů by další
pořádaná

setkání

měla

být

více

živá

a

využívat

interaktivnějších metod, aby byla záživnější a témata lépe
uchopitelná.
7.3.3. Doporučení pro lokalitu
Analýza rozkryla nenaplněné potřeby cílové skupiny a
především bílá místa v síti. Není reagováno na potřeby dětí
ohrožených rozvodovou a rozchodovou situací a na děti se
specifickými potřebami v oblasti duševního zdraví. Analýza
tohoto výzkumu se shoduje s výsledky analýzy lokální
síťařky, kdy byly definovány konkrétně chybějící služby
asistovaného kontaktu, mediace, dětského psychologa a
psychiatra (Křenková, 2018). Jelikož není v současné době
v kompetencích lokálního síťaře ani v kapacitě ministerstev
na potřeby těchto dětí reagovat, je důležité, aby sami aktéři
v lokalitě věnovali těmto cílovým skupinám pozornost a
věnovali jim dostatečnou podporu pomocí místních zdrojů a
možností. Alternativou může být využití inovativních služeb,
které mohou pomoci s nedostatečnými kapacitami některých
služeb. V rámci tohoto projektu byla vydána Analýza
inovativních služeb s inspiracemi ze zahraničí, kde je možné
najít alternativní služby. Možností financování může být již
zmíněná Výzva na podporu inovativních služeb pro rodiny
s dětmi. (ESFCR, 2018).
7.3.4. Systémová doporučení
Ze zpětné vazby aktérů vyplývá, že činnosti lokálního
síťování pomáhají ke zlepšení spolupráce a komunikace mezi
aktéry a mají pozitivní dopad na cílovou skupinu ohrožených
dětí a jejich rodin. Bylo by vhodné, aby činnosti v lokalitách
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vhodně navázaly a aby nebylo ukončeno to, co se dle aktérů
osvědčilo. Udržitelnost síťování si pravděpodobně budou
jednotlivé lokality řešit samy, ale jaký bude výsledek. Toto
navázání by bylo dobré koordinovat systémově. V Národní
strategii ochrany práv dětí, ke které se vláda zavázala, je
kladen důraz na vytvoření garantované sítě služeb pro děti a
rodiny a na multidisciplinární přístup (Ministerstvo práce a
sociálních věcí, 2012). Pro plnění těchto cílů se ukázalo
lokální síťování jako vhodný nástroj.
Existují témata, která nejdou řešit lokálně, ale jedná se
o celorepublikový problém. Tím je především nedostatek
odborníků. Dle Holého, ředitele Bohnické nemocnice, je
nedostatek pedopsychiatrů katastrofální. V ČR jich je asi 60
a jejich průměrný věk je také 60 (Gabriel, 2018). Velmi
vytíženými skupinami jejichž kapacity nestačí jsou i
psychologové nebo zapsaní mediátoři. Je třeba vytvořit lepší
podmínky pro tyto profese, aby neodcházeli do zahraničí a
současně je důležité, aby byly pozice lukrativní pro nové
absolventy.
7.3.5. Doporučení pro výzkumníka
Jak ukázaly výsledky tohoto výzkumu, je mnoho věcí,
které nejdou hodnotit hned, v tomto případě ještě za doby
trvání

projektu.

Především

při

hodnocení

fungování

domluvené spolupráce nebo při dopadu činnosti na cílovou
skupinu se ukázalo, že na hodnocení je ještě brzy a že zpětná
vazba může být poskytnuta až po několikaměsíčním trvání
domluvené spolupráce a nastavených postupů.
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IV. Závěr
Hlavním výzkumným cílem práce je „zjistit, jak aktéři
sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny
vnímají aktivitu lokálního síťování, jaké jsou jejich
zkušenosti a na základě toho podat doporučení pro realizaci
lokálního síťování“. Cílem, který lze aplikovat do praxe, jsou
praktická doporučení pro lokálního síťaře – zpětná vazba na
jeho činnost a doporučení pro její zlepšení. Cíle práce byly
dle autorky naplněny z části. Bylo zjištěno vnímání síťování
místními aktéry, dále co přineslo síťování nového do lokality
a co se osvědčilo, i jaký mělo dopad na cílovou skupinu.
Kvůli ošetřování případného střetu zájmů výzkumníka a
lokální síťařky v jedné osobě, byl měněn obsah výzkumných
otázek a bylo odstupováno od zjišťování dat týkající se přímo
lokální síťařky. Sběr dat se soustředil na hodnocení obecné
pozice lokálního síťaře a činností lokálního síťování. Proto
výsledky výzkumného šetření nepřinesly zpětnou vazbu na
konkrétní osobu lokální síťařky v ORP Louny, o čemž bylo
v projektu diplomové práce uvažováno. Výsledky šetření
přinesly doporučení týkající se nejen lokálního síťování v
lokalitě, ale také aktérů sítě služeb, návod na udržení
síťování v lokalitě a doporučení, která je potřeba řešit
systémově. Doporučení týkající se zlepšení lokálního
síťování v ORP Louny budou lokální síťařkou reflektována a
bude na ně co nejlépe reagováno.
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