ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ
A AKČNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ
NA OBDOBÍ 2012 – 2015

ZA ROK 2013
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Úvodem
Na počátku roku 2012 přijala vláda Národní strategii ochrany práv dětí „Právo na dětství“ (dále jen „strategie“), která reagovala na aktuální stav
ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti v České republice a na nutnost provést v této oblasti zásadní reformy. Zohlednila rovněž doporučení
Výboru pro práva dítěte přijatá dne 17. června 2011 po projednání třetí a čtvrté periodické zprávy České republiky dokumentující aktivity
k naplňování Úmluvy o právech dítěte od roku 2003. V dubnu loňského roku navázal na schválenou strategii Akční plán k naplňování Národní
strategie ochrany práv dětí pro období 2012 – 2015 (dále jen „akční plán“), obsahující podrobné rozpracování jednotlivých aktivit včetně
předpokládaných finančních nákladů, indikátorů plnění, časových harmonogramů a určení rezortů odpovědných za splnění úkolů. Oba tyto
dokumenty představují základní rámec pro postup příslušných rezortů k naplnění základního cíle strategie, jímž je vytvořit systém zajišťující
důslednou ochranu práv a naplňování potřeb každého dítěte v České republice.
Vláda rovněž definovala monitorovací mechanismus naplňování strategie a akčního plánu. Ministerstvu práce a sociálních věcí jako orgánu
odpovědnému za implementaci Úmluvy o právech dítěte bylo uloženo předkládat vládě jednou ročně zprávu o plnění těchto strategických
dokumentů. Ostatním rezortům bylo uloženo dodat Ministerstvu práce a sociálních věcí dílčí zprávy o realizovaných aktivitách.
Vládě je předkládána již druhá ucelená zpráva o plnění strategie za rok 2013. Vzhledem k množství cílů a úkolů, které strategie a akční plán
obsahují, bylo při zpracování zprávy přistoupeno k zapracování plnění či neplnění daných aktivit strukturovaně přímo k jejich znění.
Oblast ochrany práv dětí byla v roce 2013 zejména ve znamení implementace legislativních změn, jejichž cílem bylo posílení prevence,
systematické práce s rodinami a pomoci rodinám a vyšší podpora náhradní rodinné péče. Zejména byla realizována opatření vyplývající
z novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a z novely zákona o výkonu ústavní výchovy. Dále probíhaly přípravy na přechod na nový
občanský zákoník, který vstoupil v účinnost na počátku roku 2014.
Cílem legislativních i nelegislativních změn je především změna přístupu k dítěti v rámci systému ochrany práv dětí, hlubší porozumění
významu a smyslu Úmluvy o právech dítěte, k čemuž směřovaly jak legislativní tak nelegislativní opatření realizovaná v roce 2013.
Výraznou změnou v průběhu roku 2013 byl nárůst dětí vyrůstajících v pěstounské péči a také nárůst počtu dětí, které byly svěřeny do
pěstounské péče na přechodnou dobu.
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Cíl 1: Zjišťování potřeb dětí
Aktivita

1.1.

Termín

Aplikace vědomostí o potřebách dětí Trvale
vyplývající
z moderních
vědeckých
poznatků

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

Všechny rezorty

Plnění: Průběžně plněno. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2013 uspořádalo a podílelo se na pořádání řady vzdělávacích akcí pro pracovníky orgánů sociálně-právní
ochrany, poskytovatele služeb a další odborné pracovníky, jejichž součástí byl odborný výklad o potřebách dětí, moderních poznatcích v oblasti vývoje dětí, metod práce s rodinami
a dětmi. Moderní vědecké poznatky jsou dále využívány při metodické činnosti ministerstva.
Rezort vnitra v rámci svých činností aplikuje vědomosti o potřebách dětí především v oblasti vzdělávání, např. policistů – specialistů na trestnou činnost páchanou dětmi a na dětech.
Dále se moderní poznatky zúročují v oblasti prevence kriminality, azylové a migrační politice nebo při vzdělávání úředníků veřejné správy.

1.2.

Vznik a rozvoj systému
a vyhodnocování potřeb dětí

zjišťování 2013 – 2015

1.2.1. Vytvoření a pilotní ověření nástroje pro 03/2014
vyhodnocování situace dítěte a rodiny a
vzniku individuálních plánů ochrany dítěte

MPSV, MŠMT, MZ

MPSV

4,0 Zpracovaný

a
v praxi
ověřený
minimální rámec vyhodnocení situace
dítěte a rodiny a individuálního plánu
ochrany dítěte (2)

IP MPSV

Plnění: Průběžně plněno. Od července 2012 realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí individuální projekt v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost „Systémová
podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ (dále jen „individuální projekt MPSV“). Jednou z klíčových aktivit projektu je rozvoj vyhodnocovacího rámce
a individuálního plánu ochrany dítěte a jejich pilotní ověření na 30 pracovištích v pěti pilotních krajích (kraje Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Zlínský). V roce
2013 bylo v rámci projektu proškoleno 30 konzultantů, kteří následně poskytovali odbornou podporu všem zmíněným pracovištím OSPOD, která vyhodnocování a individuální plány
ochrany dětí pilotně ověřovala. Výstupem aktivity bude metodický materiál „Průvodce vyhodnocením situace dítěte a rodiny“ a „Průvodce individuálním plánem ochrany dítěte“
V letech 2013-2014 se navíc v rámci projektu v metodice vyhodnocování a přípravy individuálních plánů ochrany dítěte proškolí až 1800 pracovníků OSPOD z celé České republiky.

1.2.2. Úprava činnosti školských poradenských a 01/2013
preventivních pracovišť ve vztahu ke
zjišťování vzdělávacích potřeb dětí

MŠMT

Bez dopadu

1

0 Metodická úprava činnosti školských
poradenských pracovišť (1)

Plnění: Průběžně plněno. Česká republika se v rámci Akčního plánu k výkonu rozsudků D. H. ca ČR zavázala mimo jiné podpořit nový systém diagnostiky žáků zařazovaných do
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Opatření nevytváří dodatečný nárok na státní rozpočet, jeho realizaci lze zajistit v rámci stávající činnosti odpovědných rezortů
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upravených vzdělávacích programů pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP), připravit novelizaci klíčových právních předpisů a vést širší diskusi k otázce inkluzivního
vzdělávání. MŠMT představilo plnění úkolů vyplývajících ze zmíněného Akčního plánu (avšak současně také z Národní strategie) na jednání Výboru ministrů Rady Evropy ve
Štrasburku dne 3. 12. 2013. Bylo uvedeno, že podle zjištění byly z celkového počtu téměř patnácti tisíc dětí s LMP čtyři tisíce romského etnika. Tyto výsledky potvrzují klesající trend
v počtu žáků romského etnika zařazovaných do upravených vzdělávacích programů. Současně bylo zjištěno, že počet žáků s LMP ve speciálních třídách základních škol klesl za
posledních 5 let o více než čtvrtinu. MŠMT dále na uvedeném jednání uvedlo: Oproti původnímu plánu, kdy měla být až ke konci letošního roku zahájena standardizace nástrojů, jsou
již aktuálně distribuované a zaváděné do praxe nové diagnostické nástroje. Ty přinášejí do diagnostiky zcela nový prvek, a sice přihlížejí k socio-kulturnímu prostředí žáka.
V konečném důsledku tak budou komplexněji posuzovány vzdělávací předpoklady dětí. Na tomto základě budou jasně stanovena cílená podpůrná opatření, což je ovšem nepřesné,
neboť termín dle Národní strategie resp. jejího prováděcího akčního plánu nebyl 12/2013, ale již 01/2013, lze tak konstatovat zhruba roční zpoždění při plnění tohoto úkolu, nicméně
MŠMT dodává, že v současnosti je již také proškolena velká část odborníků v oblasti diagnostických nástrojů, čímž bylo z podstatné části naplněno opatření k revizi diagnostických
nástrojů vyplývající z Akčního plánu. Lze tak konstatovat, že v obecné rovině je záměr plněn, když evaluace naplňování vytčeného cíle je možná teprve na základě statistik za další
období.

Aktivita

Termín

1.2.3. Realizace vzdělávacích programů pro 12/2014
odborníky pracujícími s dětmi v oblasti
sociální, školství a zdravotnictví

Odpovědnost

MPSV

Zdroj
financování
IP MPSV

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

3,5 Akreditované vzdělávací programy (2),

realizované
vzdělávání
ve
vyhodnocování potřeb pro 2 800 osob

Plnění: Průběžně plněno. Vzdělávací programy budou realizovány v rámci individuálního projektu MPSV v období květen 2014-2015. Veřejná zakázka na realizaci vzdělávacích
programů byla vypsána koncem roku 2013 s uzávěrkou pro podání nabídek v polovině února t.r. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na pět cílových skupin: pracovníci orgánů
sociálně-právní ochrany (cca 40 týdenních seminářů s kapacitou 1 800 osob), pracovníci osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany a poskytovatelů služeb pro rodiny a děti
(cca 10 týdenních seminářů s kapacitou 500 osob), pracovníci spolupracujících subjektů z oblasti školství, zdravotnictví, justice, policie atd. (17 celodenních seminářů za účasti cca 50
osob na každém semináři, tj. celkem 850 osob), specialisté krajských úřadů (2 kurzy v rozsahu 5 dní, s celkovou kapacitou 52 osob) a vzdělávací program pro inspektory sociálních
služeb (dva dvoudenní kurzy s kapacitou cca 80 osob).

1.2.4. Změna diagnostiky ohrožených dětí ve 12/2013
zjišťování potřeb a rizik dětí v návaznosti na
nové postavení orgánů sociálně-právní

2

2

MPSV , MŠMT

Bez dopadu,
změna
3
alokace

0 Novelizace zákona č. 109/2002 Sb.,

o výkonu ústavní nebo ochranné
výchovy (1) společná metodika MPSV
a MŠMT pro způsob a průběh

Tučným písmem je označen rezort, který je gestorem naplnění dílčího cíle (číslování ve formátu 1.1.1.), ostatní rezorty jsou spolupracující.
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Opatření nevytváří dodatečný nárok na státní rozpočet, jeho realizaci lze zajistit v rámci stávající činnosti odpovědných rezortů či přesměrování zdrojů v rámci
rozpočtu (tyto případy jsou opatřeny poznámkou „změna alokace“)
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zjišťování potřeb dítěte (1)

ochrany a soudů při řešení situace dítěte od
1. ledna 2014 (nový občanský zákoník)

Plnění: Částečně splněno. Ode dne 1. 1. 2013 je v účinnosti novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která uložila příslušným orgánům povinnost pravidelně vyhodnocovat
situaci rodin ohrožených dětí a zpracovávat v jejich případě tzv. individuální plán ochrany dítěte. MPSV ještě v roce 2012 připravilo vzorové formuláře k oběma nástrojům sociální
práce a v rámci transformačních projektů, které probíhají od r. 2013, byla v aplikaci obou nástrojů sociální práce vyškolena větší část liniových pracovníků obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností. S účinností ode dne 1. 1. 2014 je pak v účinnosti též nová směrnice o vedení spisové dokumentace ze dne 19. 9. 2013, která reflektuje vztah vedení evidence a
spisové dokumentace dětí orgány sociálně-právní ochrany a aplikace obou popsaných nástrojů. Ve vyhodnocení dětí pro účely určení nejvhodnějšího typu pobytové sociální služby
v případě, kdy je dítě nutno odejmout z dosavadního domácího prostředí a umístit je do ústavu, mají být prioritně využívány právě zmíněné nástroje. Je-li nutno realizovat pobytové
vyhodnocení klienta před jeho dlouhodobějším umístěním do některého z ústavů, lze využít s účinností od 1. 1. 2013 jednak pobytové výchovné opatření podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí, a v případě starších dětí s výchovnými problémy lze nadále dítě svěřit do péče diagnostického ústavu rozhodnutím soudu buď usnesením o předběžném opatření,
nebo na základě zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, i nadále na základně nařízení ústavní výchovy soudem, jak je umožněno harmonizační
novelou č. 303/2013 Sb. v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. Zmíněné legislativní změny tak vytvořily předpoklady pro efektivní způsob vyhodnocení dětí
pro případ, kdy je nutno dítě odejmout z rodiny a umístit je v ústavním zařízení. Společná metodika MPSV a MŠMTpro způsob a průběh zjišťování potřeb dítěte nevznikla, otázka
diagnostiky je řešena v samostatném materiálu MPSV „Postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí, soudů a dalších dotčených subjektů při nařizování ústavní výchovy po 1. 1. 2014
v části „Role tzv. diagnostiky dítěte po 1. 1. 2014“. Zde je popsán právní rámec diagnostiky. Postup při práci OSPOD je řešen v dalších metodických materiálech, které se týkají
vyhodnocování situace dítěte.

1.3.

Právní ukotvení vyhodnocovacího rámce

2012 – 2014

1.3.1. Legislativní ukotvení vyhodnocovacího 01/2013
rámce v činnosti orgánů sociálně-právní
ochrany a individuálních plánů ochrany
dítěte

MPSV, MŠMT, MZ
MPSV

Bez dopadu

0 Schválená

novela
zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí (1)

Plnění: Splněno. Vyhodnocovací situace dítěte a rodiny je ukotveno v novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která byla vydána ve sbírce zákonů pod
č. 401/2012 Sb. (dále jen „novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí) a ve vyhlášce č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí (dále
jen „prováděcí vyhláška 473/2012 Sb.“).
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Cíl 2: Zvyšování všeobecného povědomí o otázce práv dětí u dospělých i dětí

Termín

Aktivita

2.1.

Podpora
společnosti

zapojování

občanské Trvale

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

Všechny rezorty

Plnění: Průběžně plněno. Aktivity občanské společnosti v oblasti ochrany práv dětí jsou podporovány dotačním programem Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti rodiny. Ze
strany zmocněnkyně vlády pro lidská práva jsou aktivity občanské společnosti podporovány např. pomocí dotačního fondu na podporu veřejně účelných aktivit občanských sdružení
zdravotně postižených, formou zveřejňování výzev k podávání grantů jiných subjektů (Evropská komise) či formou podpory distribuce publikací občanských sdružení. V rámci
činnosti resortu Ministerstva vnitra je vytvářen prostor pro zapojování občanské společnosti nejčastěji v oblasti vzdělávání. Nestátní organizace se podílí na přípravě kurzů v rovině
lektorské, přípravě výukových materiálů, evaluace atd. Občanská společnost je dále zapojována prostřednictvím dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
službě a změně některých zákonů. V oblasti kultury se na podpoře zapojování občanské společnosti podílí aktivity NIPOS (odborné semináře, workshopy). Prostřednictvím
kvalifikovaných pedagogů a lektorů výtvarné, dramatické, taneční a pohybové výchovy je v dětských kolektivech vytvářeno socializující prostředí.

2.2.

Vytváření
materiálů

vzdělávacích

a

osvětových Trvale

MPSV, MŠMT, MZ,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

Plnění: Průběžně plněno. Součástí všech vzdělávacích aktivit Ministerstva práce a sociálních věcí (viz bod 1.2.3.) bude i problematika práv dítěte. V rámci kampaně „Právo na dětství“
bude oslovena široká veřejnost. V roce 2013 byly zpuštěny webové stránky www.pravonadetstvi.cz, které o právech dítěte informují.

2.3.

Národní iniciativa Právo na dětství

Od
2012

2.3.1. Zpracování komunikační strategie národní 06/2013
iniciativy

roku MPSV

MPSV

IP MPSV

0,8 Zpracovaná komunikační strategie (1)

Plnění: Průběžně plněno. Součástí individuálního projektu MPSV je samostatná klíčová aktivita „Národní kampaň (iniciativa) Právo na dětství. Během prvního čtvrtletí 2014 zpracuje
externí dodavatel komunikační strategii kampaně, poté bude soutěžena v otevřeném řízení sama realizace. Zahájení kampaně projekt předvídá na 3.- 4.Q 2014. www.pravonadetstvi.cz
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Termín

Aktivita

2.3.2. Podpora projektů zaměřených na zvyšování 12/2015
povědomí o právech dítěte mezi dětmi i
dospělými

Odpovědnost

MPSV

Zdroj
financování
FM EHP

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

5,0 Realizované projekty (2)

Plnění: Průběžně plněno. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo program CZ04 „Children and Youth at Risk“ v rámci dalšího programovacího období Finančních mechanismů
EHP/Norska (dále jen „program CZ04“ a „FM2 EHP/Norsko“). Program je v současné době ve schvalovacím procesu Ministerstva financí, schválení a zahájení realizace se předpokládá
v první polovině roku 2014. Jednou ze tří částí programu je tzv. malé grantové schéma na podporu projektů nevládních organizací ve dvou tematických oblastech: (i) osvěta v oblasti
ochrany práv dětí a (ii) participace dětí v rozhodovacích procesech. Projekty mohou získat podporu v rozmezí od 44 do 150 tis. EUR při 10% finanční spoluúčasti ze strany nevládní
organizace. Realizace projektů se předpokládá v letech 2014 a 2015.

2.3.3. Zřízení a provoz webových
www.pravonadetstvi.cz

stránek 12/2014

MPSV

IP MPSV

2,4 Funkční webové stránky (1) a stránky
na sociálních sítích (3)

Plnění: Průběžně plněno. Jako součást realizace individuálního projektu MPSV bylo připraveno a v únoru 2013 zveřejněno zadávací řízení na tvorbu a správu webových stránek
www.pravonadetstvi.cz. Dodavatel spustil provoz webových stránek v lednu 2014, stránky jsou průběžně aktualizovány a obsah rozšiřován.

2.4.

Realizace národní kampaně Právo na 2012 – 2014
dětství

2.4.1. Realizace národní kampaně Právo na dětství

12/2014

MPSV

MPSV

IP MPSV

23,0 Realizovaná národní kampaň Právo na
dětství (1)

Plnění: Průběžně plněno. V rámci realizace individuálního projektu MPSV je připravováno zadávací řízení na realizátora národní kampaně (iniciativy) Právo na dětství. Kampaň bude
vycházet ze zpracované komunikační strategie, viz bod 2.3.1. výše.

2.5.

Zavedení výuky o Úmluvě do školních 2014
osnov

2.5.1. Úprava rámcových vzdělávacích programů

08/2014

MŠMT
MŠMT

Bez dopadu

0 Upravené

rámcové

vzdělávací

programy (3)
Plnění: Plnění úkolu bude zahájeno v roce 2014.
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Cíl 3: Vytváření příležitostí pro děti a mladé lidi účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají/které je
ovlivňují

Aktivita

Termín

3.1.

Prosazování účasti dětí

3.1.1.

Ustavení multidisciplinární pracovní skupiny 12/2012
zabývající se reformou systému ochrany
práv dětí a otázkou zapojení dětí do tohoto
procesu

Trvale

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

Všechny rezorty
MPSV, Zmocněnkyně Bez dopadu
vlády
pro
lidská
práva, MŠMT, MZ

0 Ustavená

pracovní
výstupy činnosti

skupina

(1),

Plnění: Splněno částečně. Otázkou participačních práv se v rámci koordinace plnění úkolů vyplývajících ze strategie a akčního plánu zabývá meziresortní koordinační skupina.Dále se
otázkami participace dítěte dlouhodobě zabývá rovněž Výbor pro práva dítěte.

3.2.

Podpora systémů a opatření

3.2.1.

Revize právních a metodických úprav a 6/2015
pracovních postupů v procesech, v nichž je
rozhodováno o dítěti, s cílem zabezpečit
účast dítěte.

2012 - 2014

MPSV
MPSV,
MS,
MV, Bez dopadu
MŠMT,
MZ,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

0 Souhrnná mezirezortní zpráva o revizi

právních a metodických úprav (včetně
návrhů na jejich úpravu) (1)

Plnění: Dosud nesplněno. Od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který v § 867 odst. 2 nově stanoví, že zatímco u dětí do 12 let je na uvážení soudce,
zda je dítě schopno vytvořit si vlastní názor, u dítěte nad 12 let věku se má za to, že tomu tak je. Tím se posiluje role dětí starších 12 let, které soud bude muset před rozhodnutím,
které se dotýkají zájmu dítěte, vždy náležitě informovat a vyslechnout.
Od 1. 1. 2014 rovněž vstoupil v účinnost zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který v § 20 odst. 4 výslovně stanoví, že dítě, které je schopno chápat situaci, má mít
v soudním řízení, které se ho týká, zaručeno právo dostávat příslušné informace o soudním řízení a být informováno o možných důsledcích vyhovění jeho názoru a o možných
důsledcích soudního rozhodnutí. Právo nezletilého dítěte být konzultováno a moci vyjádřit svůj názor je obsaženo v § 100 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
V roce 2013 byl realizován dílčí projekt „Metodika používání demonstračních pomůcek pro výslech dětských obětí“ v gesci Ministerstva vnitra. Původní metodika využívání
demonstračních pomůcek byla již zastaralá, proto bylo nutné vytvořit novou, která zohledňuje jak aktuální poznatky z vývojové psychologie, tak platné právní postupy. Projekt bude
dopracován v prvním čtvrtletí roku 2014.

8

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování zabezpečuje účast dítěte na rozhodování v rámci poskytování zdravotních služeb. Při poskytování
zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlené zdravotní služby, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. MPSV
provedlo interní revizi právních a metodických úprav a pracovních postupů.
Realizace aktivity byla opožděna v důsledku posunutí zahájení aktivit v rámci programu CZ 04: „Ohrožené rodiny a děti“, finančních mechanismů EHP/Norsko. (původně se zahájení
předpokládalo v roce 2013), V rámci tohoto programu měly být vytvořeny personální kapacity na zajištění plnění úkolu (přípravu podkladových materiálů včetně samotné revize).
Vzhledem k tomu, že v současné době jsou implementovány nové zásadní předpisy, které upravují účast dítěte v rozhodovacích procesech (např. nový občanský zákoník), budou do
revize zahrnuty i tyto normy. Výstupy revize budou průběžně využívány při tvorbě věcného záměru zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a
novelizace souvisejících právních předpisů. Je žádáno o posun termínu plnění na 6/2015.

3.2.2.

Realizace srovnávacích projektů, které 12/2014
vyspecifikují možné přístupy a postupy pro
zapojování dětí do rozhodovacích procesů

MPSV

FM EHP

5,0 Realizované projekty (2)

Plnění: Průběžně plněno. Srovnávací projekty budou realizovány za podpory samostatného malého grantového schématu v rámci FM2 EHP/Norsko (viz bod 2.3.2.).

3.2.3.

Realizace projektů zaměřených na vytvoření 12/2014
zapojení dětí při přijímání systémových
opatření

MPSV

FM EHP

5,0 Realizované projekty (2)

Plnění: Průběžně plněno. Projekty budou realizovány za podpory samostatného malého grantového schématu FM2 EHP/Norsko (viz bod 2.3.2.).

3.3.

Rozvoj
kompetencí
pracovníků
s cílem
předsudkům

3.3.1.

Vytvoření manuálu přímé práce s klienty pro 06/2013
OSPOD



pracovnic
a 2012 – 2015
předcházet

MPSV,
MS,
MŠMT, MZ

MPSV

MV,

IP MPSV

0,2 Manuál přímé práce OSPOD s klienty
(1)

Plnění: Splněno jinak. Oblast přímé práce s klienty je upravována v dílčích metodických materiálech.(např. publikace Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvodových
a rozchodových konfliktů, Informace ze dne 14. března 2013 o postupech spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu po přijetí novely zákona
č.359/1999 Sb.).
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Aktivita

3.3.2.

Termín

Realizace
vzdělávacích
programů 12/2014
zaměřených na zjišťování názoru dítěte
v rozhodovacích procesech

Odpovědnost

Zdroj
financování

MPSV, MS, MV

FM EHP

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)
6,5 Realizace vzdělávacích programů (6)

Plnění: Průběžně plněno. V resortu Ministerstva vnitra je otázka řešena v rámci rozvoje kompetencí pracovníků a pracovnic. Toto téma obsahuje i vstupní vzdělávání pro nové
úředníky Ministerstva vnitra a Základní odborné přípravy policistů. V oblasti soudnictví je úkol naplňován prostřednictvím vzdělávacích programů realizovaných Justiční akademií.
V rezortu MPSV pak rozvoj vzdělávání v oblasti participace dítěte v rozhodovacích procesech představuje samostatné téma v oblastech podpory malého grantového schématu
programu CZ04 v rámci FM2 EHP/Norsko (viz též bod 2.3.2. výše).

3.4.

Komplexní právní úprava práva dítěte být
slyšeno

3.4.1.

Zpracování věcného záměru novelizací 12/2015
právních předpisů vztahujících se k účasti
dítěte na rozhodovacích procesech, případně
zcela nové komplexní právní úpravy

2014 - 2016

MS, MPSV

MS, MPSV

Bez dopadu

0 Zpracovaný

věcný

záměr

právní

úpravy (1)

Plnění: Průběžně plněno. S účinností od 1. ledna 2014 byla rozšířena a doplněna zákonná úprava účasti dítěte na rozhodovacích procesech v souvislosti s nabytím účinnosti nového
občanského zákoníku a dalších doprovodných zákonů. V občanském zákoníku jsou participační práva dítěte zakotvena zejména v následujících ustanoveních:
§ 806 – Nezbytnost osobního souhlasu dítěte staršího 12 let k rozhodnutí o jeho osvojení.
§ 807 odst. 2 – Je-li to možné, je soud povinen vyslechnout v řízení o osvojení i dítě mladší 12 let a vzít zřetel na jeho vyjádření s ohledem na stupeň jeho duševního vývoje.
§ 811 odst. 2 – Zakotvení zákazu, aby zástupce nezletilého rodiče, který nenabyl plné svéprávnosti, jednal za nezletilého rodiče ve věci udělení souhlasu k osvojení jeho dítěte.
§ 867 – Stanovení povinnosti soudu poskytnout dítěti potřebné informace před jakýmkoliv rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, za tím účelem, aby si dítě mohlo vytvořit vlastní
názor a tento sdělit. Zakotvení vyvratitelné právní domněnky, podle které se má o dítěti starším 12 let za to, že je schopno informace přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento sdělit.
§ 875 odst. 2 - Stanovení povinnosti rodičů sdělit dítěti potřebné informace před jakýmkoliv rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, za tím účelem, aby si dítě mohlo vytvořit vlastní
názor o dané záležitosti a sdělit ho rodičům. Názoru dítěte věnují rodiče patřičnou pozornost a berou názor dítěte při svém rozhodování v úvahu.
§ 880 odst. 2 – Povinnost rodičů vzít v úvahu názor dítěte při rozhodování o jeho vzdělání nebo pracovním uplatnění.
V novém zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, je v ustanovení § 20 odst. 4 zakotvena povinnost soudu zajistit, aby nezletilé dítě, které je účastníkem soudního řízení
a které je schopno pochopit situaci, dostalo v řízení potřebné informace o soudním řízení, o možných důsledcích vyslovení svého názoru a důsledcích soudního rozhodnutí. Vedle
toho zůstává nedotčena obecná úprava povinnosti soudu zjistit názor nezletilého dítěte, které je účastníkem občanského soudního řízení, podle § 100 odst. 3 občanského soudního
řádu. V návaznosti na ustanovení § 867 občanského zákoníku bylo provedeno doplnění § 8 odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který upravuje povinnosti
orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytnout dítěti informace o soudním nebo správním řízení, jehož je nezletilé dítě účastníkem. I zde bylo upřesněno, že o dítěti starším 12 let se
má za to, že je schopno informace přijmout, vytvořit si vlastní názor a sdělit ho při jednání s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.
V souvislosti s úpravou osvojení v novém občanském zákoníku byla zákonem č. 312/2013 Sb. provedena rovněž významná novelizace zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení. Nově bylo zakotveno oprávnění osvojeného dítěte staršího 12 let nahlížet do sbírky listin vztahujících se k osvojení, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení,
a dále oprávnění dítěte staršího 12 let nahlížet do sbírky listin vztahujících se k narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby (§ 8a odst. 3, 4).
Úkol byl plněn v rámci přípravy zákonné úpravy související s rekodifikací soukromého práva, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2014. Úpravu participačních práv dětí v této nové zákonné
úpravě je možné hodnotit jako dostatečnou a vzhledem k tomu není nutné připravovat novou komplexní právní úpravu participačních práv dětí.
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Cíl 4: Vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi ze znevýhodněného sociálního prostředí
Termín

Aktivita

4.1.

Vznik a realizace
diskriminace

plánu

prevence 2013 – 2018

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

MPSV,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

Plnění: Průběžně plněno. Prevenci diskriminace se v rámci své resortní působnosti věnuje jak Úřad vlády, tak MŠMT, MPSV a další

4.1.1. Vyrovnání
příležitostí
vzdělávání u dětí

v přístupu

ke 08/2015

MŠMT, Zmocněnkyně Bez dopadu –
vlády pro lidská práva změna alokace

0 Realizace opatření Strategie boje proti
sociálnímu
vyloučení,
romské integrace (2)

Koncepce

Realizace místních strategií sociálního
začleňování
v oblasti
podpory
vzdělávání a kombinované sociálněvzdělávací intervence (1)
Plnění: Průběžně plněno. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v rámci rozvoje klíčových
kompetencí u dětí, bude posilovat školy, školská zařízení a další organizace ve vzdělávání v oblasti začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na odstranění
selektivity ve vzdělávacím systému, a to zaváděním vyrovnávacích a podpůrných opatření, rozvojem školských poradenských pracovišť, zlepšováním sociálního klimatu a rozvojem
diferenciované výuky. Paralelně budou podpořeny nástroje pro zvýšení kvality systému pedagogicko-psychologického poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních
potřeb dětí.

4.2.

Rozvoj
kompetencí
pracovníků

pracovnic

a 2013 - 2015

4.2.1. Realizace vzdělávacích programů pro 12/2014
pracovníky
OSPOD,
v němž
bude
zohledněna otázka práce s dětmi ze
znevýhodněného sociálního prostředí

MPSV, MŠMT, MV,
MZ, MS
MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 16.1.

0 Realizovaný vzdělávací program pro
pracovníky OSPOD (2000 osob)

Plnění: Průběžně plněno. Otázka práce s dětmi ze znevýhodněného sociálního prostředí je zohledněna v rámci vzdělávacích programů realizovaných v rámci individuálního projektu
MPSV (viz 1.2.3.). V oblasti soudnictví je rozvoj kompetencí s cílem předcházet předsudkům a diskriminačním postojům realizován prostřednictvím vzdělávacích programů
realizovaných Justiční akademií. V rezortu Ministerstva vnitra jsou vzdělávací programy podporovány dotacemi z Programu prevence kriminality. Příjemci podpory jsou kraje, obce,
realizátory projektů příspěvkové organizace krajů a obcí a nevládní subjekty.
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Termín

Aktivita

4.3.

Podpora a rozvoj služeb a sociální práce

Od
2012

2013

v rámci

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

roku MPSV,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

4.3.1. Zpracování analýzy služeb pro děti ze 12/2013
znevýhodněného
sociálního
prostředí
(součást komplexní analýzy systému péče o
ohrožené děti – aktivita 8.2.1.)
Plnění: Splněno. Úkol byl realizován v roce
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17905/analyza.pdf

Odpovědnost

MPSV

individuálního

4.3.2. Definice metod sociální práce a služeb pro 12/2014
děti a mladé lidi ze znevýhodněného
sociálního prostředí včetně pilotního ověření

projektu

MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.1.

MPSV

jako

součást

komplexní

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.2.

0 Zpracovaná část komplexní analýzy

systému péče o ohrožené děti
zabývající se službami pro děti ze
znevýhodněného sociálního prostředí
(1)

analýzy

sítě

služeb

pro

rodiny

s dětmi.

0 Vytvořené metodiky práce a model sítě

služeb pro děti a mladé lidi ze
znevýhodněného sociálního prostředí
(2)

Plnění: Průběžně plněno. Metody sociální práce (vyhodnocení situace dítěte a rodiny, individuální plán ochrany dítěte, případové konference) byly legislativně ukotveny v novele
zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V průběhu roku 2013 byly v rámci individuálního projektu MPSV pilotovány nové metody vyhodnocování a přípravy individuálních plánů
ochrany v pěti krajích, výstupy budou využity jak do metodických materiálů, tak i školení, která proběhnou v druhé polovině r. 2014, resp. první polovině 2014 (podrobněji viz bod
1.2.1.) Další aktivitou projektu je definice optimální sítě služeb pro potřeby služeb. Síť služeb je v letech 2013 – 2015 v praxi pilotně ověřována v Karlovarském a Pardubickém kraji.
Součástí ověření bude i specifika práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.

4.3.3. Pilotní realizace sítí služeb v lokálních
partnerstvích

12/2014

Zmocněnkyně vlády Bez dopadu –
pro lidská práva, změna alokace
MPSV, MV

0 Realizace opatření Strategie boje proti
sociálnímu vyloučení (1)

Plnění: Průběžně plněno. Agentura pro sociální začleňování vytváří podmínky pro síťování služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Od počátku roku 2013 probíhá spolupráce nově
v 8 lokalitách, dalších 9 přibude v červenci. Výstupem zkušeností z lokalit je „Příručka pro obce“ obsahující návod, jak řešit situace související s problematikou sociálního vyloučení,
která je k dispozici na webových stránkách agentury. Agentura zapojeným obcím poskytuje podporu při plánování sociálních služeb, zkoumání potřeb cílové skupiny, funkčnosti a
kapacit stávajících služeb a návrhu služeb chybějících, spolupráci při zajišťování finančních zdrojů, nastavování činnosti služeb a vytváření standardů kvality. V rámci lokálního
partnerství zprostředkovává agentura komunikaci mezi neziskovým sektorem a veřejnou správou. V obcích s vysokým výskytem trestných činů, přestupků a dalších sociálně
nežádoucích jevů je realizován Program prevence kriminality, vycházející ze Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015. Na výběru rizikových lokalit se podílejí kromě
Ministerstva vnitra také kraje a Policie ČR.
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Aktivita

Termín

4.3.4. Revize dotačních programů a finančních 12/2013
mechanismů a jejich případné úpravy

Odpovědnost

Zdroj
financování

MPSV, Zmocněnkyně Bez dopadu –
vlády
pro
lidská změna alokace
práva, MV

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

0 Upravená pravidla dotačních programů
(4)

Plnění: Průběžně plněno.
V rámci přípravy dalšího programového období pro Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program zaměstnanost a pro Integrovaný regionální operační program
jsou zapracovávány cíle sociální inkluze a možnost financování komplexních opatření pro sociální začlenění ohrožených skupin, včetně dětí a rodin ohrožených sociálním vyloučením.

4.3.5. Rozvoj programu asistent pedagoga pro děti 12/2014
ze znevýhodněného sociálního prostředí

MŠMT, MPSV

Bez dopadu –
změna alokace

0 Počet nově vytvořených míst asistenta
pedagoga (150)

Plnění: Plněno průběžně. Počet asistentů pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním stoupl z 450,6 přepočtených úvazků v r. 2011/2012 na 479,4 v roce 2012/2013, tedy jedná se
o nárůst o 28,8 úvazků. Ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude v roce 2014 ustanovena pracovní skupina, která se
bude zabývat tímto úkolem a souvisejícím úkolem 5. 2. 3.
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Cíl: 5 Vyrovnání příležitostí pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením
Termín

Aktivita

5.1.

Vytvoření
systému
dostupných službách

informací

o 2013 - 2015

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

MPSV, MZ, MŠMT,
Zmocněnkyně vlády
ro lidská práva

Plnění: Plnění úkolu bylo zahájeno v roce 2013. K vytváření systému informací o dostupných službách budou využívány výstupy z projektu „Systémová podpora procesů
transformace systému péče ohrožené děti a rodiny“.

5.2.

Definování a vytvoření sítě terénních a 2012 – 2016
ambulantních sociálně-zdravotních služeb

5.2.1. Zpracování analýzy služeb pro děti se 12/2013
zdravotním postižením (součást komplexní
analýzy systému péče o ohrožené děti –
aktivita 8.2.1.)

MPSV, MZ, MŠMT

MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.1.

0 Zpracovaná část komplexní analýzy

systému péče o ohrožené děti
zabývající se službami pro děti se
zdravotním postižením (1)

Plnění: Splněno. Úkol byl realizován v roce 2013 v rámci individuálního projektu MPSV, resp. komplexní analýzy sítě služeb pro rodiny s dětmi.

5.2.2. Definice metod sociální práce a služeb pro 12/2014
děti se zdravotním postižením včetně
pilotního ověření

MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.2.

0 Vytvořené metodiky práce a model sítě
služeb pro děti
postižením (2)

se

zdravotním

Plnění: Průběžně plněno. V rámci realizace individuálního projektu MPSV dojde k definici a pilotnímu ověření sítě služeb pro děti se zdravotním postižením.

5.2.3. Zajištění návaznosti služeb osobní asistence 12/2014
a činnosti asistentů pedagoga ve školách a
školských zařízeních

MPSV, MŠMT

Bez dopadu

0 Metodika

sdíleného
financování
činnosti osobních asistentů a asistentů
pedagoga (1)

Plnění: Nesplněno. Od školního roku 2005/2006 do roku 2012/2013 stoupl počet asistentů pedagoga u žáků se zdravotním postižením z 1156,4 přepočtených úvazků na 3797,1
přepočtených úvazků. V roce 2014 bude ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ustanovena pracovní skupina, která se bude
zabývat tímto úkolem a souvisejícím úkolem 4.3.5. Metodika sdíleného financování činnosti osobních asistentů a asistentů pedagoga v roce 2013 nevznikla. Problematika osobní
asistence je řešena řadou aktivit jak státních tak nestátních organizací. Z důvodu efektivity činnosti MPSV v této aktivitě je aktuálně zpracováván přehled již vzniklých a vznikajících
materiálů, které mají systémový přesah a na základě tohoto přehledu bude v rámci ustavené pracovní skupiny vytvořena metodika pro činnost a financování osobního asistenta a
asistenta pedagoga. Je žádáno o posun plnění do 12/2014
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Aktivita

Termín

5.2.4. Transformace pobytových služeb pečujících 12/2015
o děti se zdravotním postižením na
poskytovatele terénních a ambulantních
služeb

Odpovědnost

Zdroj
financování

MPSV, MZ, MŠMT

Zahrnuto
v aktivitě
10.2.3.

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)
0 Realizovaná transformace pobytových
zařízení (30)

Plnění: Průběžně plněno. Ministerstvo práce a sociálních realizuje projekt „Podpora transformace sociálních služeb“, do něhož je zapojeno 32 poskytovatelů služby domovy pro osoby
se zdravotním postižením. Transformace pobytových služeb je jednou ze tří aktivit programu CZ 04 v rámci FM2 EHP/Norska. Tvorba komplexních transformačních plánů zařízení ve
školské a zdravotnické oblasti bude podpořena formou otevřené výzvy, která bude vypsána v první polovině roku 2014.

5.3.

Legislativní úprava vycházející z Úmluvy o 2014 – 2016
právech osob se zdravotním postižením

5.3.1. Novelizace právní úpravy péče o děti se 12/2014
zdravotním postižením, zajišťující, že dítě
nebude odděleno od rodinného prostředí
z důvodů zdravotního postižení

MPSV, MZ
MPSV, MZ, MŠMT

Bez dopadu –
změna alokace

0 Novelizace zákonů č. 359/1999 Sb.,

o sociálně-právní
ochraně
dětí;
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
novelizace
zákona
č. 108/2006.,
o
sociálních službách, č. 109/2002 Sb., o
výkonu ústavní nebo ochranné výchovy (3)

Plnění: Plnění úkolu bude zahájeno v roce 2014 v rámci přípravy nové sjednocující právní úpravy (viz. úkol 12.1.2.)

5.4.

Podpora náhradní rodinné péče

2012 – 2015

5.4.1. Legislativní úprava podpory náhradní rodinné 01/2013
péče o děti se zdravotním postižením

MPSV
MPSV

Bez dopadu –
změna alokace

0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí (1)

Plnění: Splněno. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí došlo k valorizaci příspěvku na úhradu potřeb dítěte a zavedení zákonného nároku na doprovodné a odlehčující
služby.

5.4.2. Vytvoření a pilotní ověření sítě služeb pro 12/2014
podporu náhradní rodinné péče o děti se
zdravotním postižením

MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 9.1.4.

0 Pilotní ověření služeb pro podporu
NRP o děti se ZP (1)

Plnění: Průběžně plněno. Podmínky pro vytvoření sítě služeb na podporu náhradní rodinné péče byly vytvořeny novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zavedením státního
příspěvku na výkon pěstounské péče. V rámci realizace individuálního projektu MPSV bude provedena definice sítě služeb a pilotní ověření její funkčnosti. V rámci těchto aktivit budou
zohledněna specifika práce s rodinami a dětmi se zdravotním postižením.
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Cíl 6: Podpora pozitivního rodičovství
Aktivita

6.1.

Začlenění principu podpory rodin

Termín

Trvale

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

Všechny rezorty

Plnění: Průběžně plněno. V roce 2013 nebyly součástí legislativních plánů vlády změny právních předpisů, které by začleňovaly principy podpory rodiny. V roce 2013 proběhlo dotační
řízení na podporu rodiny a nadále byly rodiny podporovány nejrůznějšími nástroji (dávky, sociální služby, komunitní služby atd.).

6.2.

Zajištění práva dítěte znát od narození své
rodiče

2012 – 2015

6.2.1. Legislativní úpravy vedoucí k posílení práva 12/2015
dětí znát své rodiče

MPSV, MS, MZ

MPSV,
MS, Bez dopadu
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

0 Ratifikace

opčního protokolu (1)
případně dalších právních předpisů

Plnění: Průběžně plněno. Dle ustanovení § 836 nového občanského zákoníku je osvojitel „povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným,
nejpozději však do zahájení povinné školní docházky“. Dle ust. § 838 téhož zákona pak má osvojenec, který nabyl svéprávnosti, právo seznámit se s obsahem spisu, který byl veden
v řízení o jeho osvojení.

6.3.

Podpora vzniku a činnosti služeb pro 2012 – 2016
rozvoj rodičovských kompetencí

6.3.1. Zpracování analýzy služeb pro rozvoj 12/2013
rodičovských kompetencí (součást komplexní
analýzy systému péče o ohrožené děti –
aktivita 8.2.1.)

MPSV

MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.1.

0 Zpracovaná část komplexní analýzy

systému péče o ohrožené děti
zabývající se službami pro rozvoj
rodičovských kompetencí (1)

Plnění: Splněno. Úkol byl realizován v roce 2013 v rámci individuálního projektu MPSV, resp. komplexní analýzy sítě služeb pro rodiny s dětmi. „Analýza sítě služeb pro práci
s rodinami a dětmi“. http://www.mpsv.cz/files/clanky/17905/analyza.pdf

6.3.2. Definice služeb pro rozvoj rodičovských 12/2014
kompetencí včetně pilotního ověření

MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.2.

0 Definice

služeb
pro
rodičovských kompetencí (1)

rozvoj

Plnění: Průběžně plněno. V rámci realizace individuálního projektu MPSV dojde k definici a pilotnímu ověření sítě služeb pro rodiny a děti, jejíž nedílnou součástí jsou služby zaměřené
na rozvoj rodičovských kompetencí.
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Termín

Aktivita

6.3.3. Zákonné ukotvení podpory rodin a sítě 12/2014
služeb

Odpovědnost

Zdroj
financování

MPSV

Zahrnuto
v aktivitě
13.3.1.

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)
0 Zákon o podpoře rodin, náhradní
rodinné péči a ochraně práv dětí (1)

Plnění: Průběžně plněno. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje práce na zpracování věcného záměru zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv
dětí. Zpracování věcného záměru tohoto zákona je ve schváleném plánu legislativních prací vlády s termínem do prosince 2014.V rámci program CZ04 FM2 EHP/Norska je zpracován
předem definovaný projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, který bude realizován ve spolupráci s norským partnerem, jímž je Ředitelství pro rodinu, děti a mládež (BUFDIR). Cílem
nové právní úpravy je systémové řešení podpory rodin v České republice. Schválení programu CZ 04 se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2014, realizace předem definovaného
projektu v letech 2014 – 2015.

6.4.

Opatření
na
rodičovství

podporu

pozitivního 2012 - 2015

MPSV,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

Plnění: Průběžně plněno. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2013 podpořilo v rámci dotačního programu na podporu rodiny desítky projektů zabývajících se otázkou
pozitivního rodičovství. Problematikou pozitivního rodičovství se na svých zasedáních pravidelně zabývá rovněž Výbor pro práva dítěte.

6.4.1. Provedení výzkumu/analýzy zaměřené na 12/2013
toleranci české společnosti vůči trestání
obsahující návrhy opatření na podporu
pozitivního rodičovství

MPSV, Zmocněnkyně SR
vlády pro lidská práva

0,5 Realizovaný výzkum (1)

Plnění: Úkol bude realizován ve spolupráci MPSV s Úřadem vlády – s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu v průběhu roku 2014.

6.4.2. Realizace opatření na podporu pozitivního 12/2015
rodičovství a výchovu bez trestání

MPSV, Zmocněnkyně IP MPSV
vlády
pro
lidská
práva,

10,0 Realizovaná kampaň na podporu
pozitivního rodičovství

Plnění: Plán opatření bude realizován ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadem vlády (ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu). V této souvislosti
je nutno zmínit aktuální informaci, že byla předložena historicky první kolektivní stížnost na Českou republiku za porušování Evropské sociální charty. Stížnost se týká porušování
článku 7 odstavce 10 a článku 17 charty a kritizuje Českou republiku za nedodržování zákazu fyzických trestů na dětech uvnitř i mimo rodinu /domácnost. Stížnost podala britská
nevládní organizace APPROACH zabývající se ochranou práv dětí. Následovalo posouzení Evropským výborem pro sociální práva (EVSP) z hlediska přijatelnosti stížnosti a poté byla
vláda ČR požádána, aby se do 25. 9. 2013 vyjádřila k meritu stížnosti. V případě, že EVSP shledá porušení mezinárodního závazku, bude stížnost předložena k rozhodnutí Výboru
ministrů Rady Evropy.
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Cíl 7: Prevence chudoby

Aktivita

7.1.

Termín

Cílená pomoc a podpora mladým lidem při 2013 – 2018
vstupu do samostatného života

7.1.1. Provedení opatření v rámci služeb pro děti a 6/2015
mladé lidí směřující ke zkvalitnění přípravy a
podpory při vstupu do samostatného života

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

MPSV, MŠMT
MPSV, MŠMT

Bez dopadu

0 Novelizace zákona č. 109/2002 Sb.

(1), Novelizace zákona č. 359/1999
Sb. (1), zpracování navazujících
metodik činnosti služeb (4)

Plnění: Částečně splněno. V rámci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla prostřednictvím standardů kvality sociálně-právní ochrany definována povinnost orgánů
sociálně-právní ochrany věnovat se intenzivně oblasti přípravy na samostatný život u dětí starších 16 let, které se nacházejí v ústavní výchově, v náhradní rodinné péči nebo v péči
kurátorů pro děti a mládež. Novelizace zákona č. 109/2002 Sb. zavedla povinnost řídit se standardy kvality ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a uložila povinnost těmto zařízením spolupracovat s OSPOD v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte. Standardy jsou ve fázi příprav. Třetí indikátor: metodiky činnosti služeb
budou řešeny v souvislosti s vyhodnocováním dopadů novely zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a na základě výstupů pilotního ověřování sítě služeb ve vybraných
krajích, které je v současné době realizováno, proto je žádáno o posun termínu realizace do 6/2015.

7.1.2. Legislativní úprava hmotného zajištění 12/2014
mladých lidí opouštějících náhradní péči

MPSV, MŠMT

Bez dopadu –
změna alokace

0 Novelizace zákona č. 109/2002 Sb.
(1), Novelizace zákona č. 359/1999
Sb. (1)

Plnění: Průběžně plněno. U dětí opouštějících náhradní rodinnou péči byla novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí zavedena nová dávka „příspěvek při ukončení pěstounské
péče“.

7.2.

Posilování
finanční
gramotnosti
souvisejících kompetencí

a 2012 – 2015

7.2.1. Realizace programů na posílení finanční 12/2014
gramotnosti rodin

MPSV,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva
Zmocněnkyně vlády Bez dopadu
pro lidská práva,
MPSV

0 Realizované programy na regionální
a místní úrovni (10)

Plnění: Průběžně plněno.
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7.3.

Aktivita

Termín

Odpovědnost

Specifikace opatření na podporu rodin,
kde hrozí odejmutí dítěte z důvodu nouze

2012 – 2014

MPSV,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

7.3.1. Vznik mezirezortní metodiky pro pomoc 12/2013
rodinám s dětmi nacházejícím se v nouzi

Zdroj
financování

MPSV, Zmocněnkyně Bez dopadu
vlády pro lidská práva

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

0 Metodika pomoci rodinám, kterým

hrozí odejmutí dítěte (1) vazba na
aktivity 7.4., 8.2., 8.4.

Plnění: Průběžně plněno. Agentura pro sociální začleňování zpracovala „Manuál pro práci s rodinou v sociálně vyloučených lokalitách“. Tento metodický materiál se mimo jiné opírá
o zkušenosti ze sociálně vyloučených lokalit.

7.4.

Revize sociálních dávek v oblasti rodiny

7.4.1. Provedení analýzy
v oblasti rodiny

nepojistných

2012 - 2013

dávek 12/2012

MPSV

MPSV

Bez dopadu

0 Analýza nepojistných sociálních dávek
v oblasti rodiny (1)

Plnění: Splněno. Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo materiál „Přehled dopadů sociálních reforem na rodiny s dětmi“, v němž analýza nepojistných dávkových systémů
tvoří podstatnou část. Jedná se o komplexně pojatý materiál, který hodnotí jak opatření, která byla realizována v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, tak opatření, která byla
realizována jinými resorty a která mají bezprostřední vliv na rodiny s dětmi. Je v něm obsažen přehled legislativních změn platných od roku 2010 do prosince 2012 v oblasti
nepojistných dávkových systémů a v rámci širšího spektra opatření z hlediska finanční podpory rodiny prostřednictvím pojistných sociálních dávek a daňových opatření, opatření k
harmonizaci pracovního a rodinného života, popis hlavních legislativních úprav v sociálně-právní ochraně dětí, popis opatření k podpoře služeb péče o děti.

7.4.2. Legislativní úpravy nepojistných sociálních 12/2014
dávek pro podporu rodiny a dětí

MPSV

Bez dopadu –
možná změna
alokace

0 Novelizace zákonů 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi; 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře (2)

Plnění: Dosud nesplněno. Do legislativních prací vlády byl zařazen návrh na zavedení porodného na druhé dítě. Je zvažováno rozšířit možnost volby výše rodičovského příspěvku
všem, tj. včetně těch, u kterých nelze stanovit vyměřovací základ (např. studentky, OSVČ). Novelizace zákonů 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře proběhnou v roce 2014. (Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi bude do konce června 2014 předložena do vlády a novela zákona o státní sociální podpoře je
v připomínkovém řízení). Je žádáno o odložení termínu plnění do 12/2014
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Cíl 8: Vytvoření a zpřístupnění služeb a podpory rodinám a dětem

Aktivita

8.1.

Podpora vzniku komunitních služeb

Termín
2012 – 2018

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

MPSV

Plnění: Průběžně plněno. Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje projekt Podpora procesů v sociálních službách, v jehož rámci jsou nastavovány podmínky pro vznik a rozvoj
komunitních služeb. Součástí individuálního projektu MPSV je samostatná aktivita zaměřená na vznik sítě služeb s důrazem na služby terénní a ambulantní. Tato aktivita je realizována
v Pardubickém a Karlovarském kraji.

8.2.

Vytvoření sítě komplexních služeb

2012 – 2016

8.2.1. Zpracování komplexní analýzy systému péče 12/2013
o ohrožené děti včetně detailní analýzy
stávající sítě služeb (kapacity cílové skupiny,
personální technické a finanční zajištění).

MPSV, MZ, MŠMT
MPSV

IP MPSV

5,8 Zpracovaná analýza (1), která bude

využita pro realizaci aktivit 4.3.1.,
5.2.1., 6.3.1., 9.1.1., 10.1.1. a 11.1.1.

Plnění: Splněno. Úkol byl realizován v roce 2013 v rámci individuálního projektu MPSV, resp. komplexní analýzy sítě služeb pro rodiny s dětmi.

8.2.2. Definování a pilotní ověření sítě služeb pro 12/2014
práci s rodinami a dětmi včetně metodiky
síťování a multidisciplinární spolupráce

MPSV, Zmocněnkyně IP MPSV
vlády
pro
lidská
práva, ve spolupráci
s kraji

120,0 Vytvořený model sítě služeb včetně

způsobu
jejich
koordinace,
metodického vedení,
financování,
monitoringu kvality a efektivity včetně
metodiky síťování služeb obsahující
stanovení role státu, krajů, obcí,
subjektů
poskytujících
služby
a uživatelů služeb a zhodnocení
efektivity sítě služeb (1). Model sítě
služeb bude využit pro realizaci aktivit
4.3.2., 5.2.2., 6.3.2.

Plnění: Průběžně plněno. V rámci individuálního projektu MPSV byla navázána spolupráce s dvěma pilotními kraji (Pardubický a Karlovarský), na jejichž území je realizována klíčová
aktivita projektu spočívající v definici optimální mezioborové sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi a pilotní ověření jejího fungování v praxi. Definice služeb vzejde z vyhodnocení
potřeb dětí a rodin. Aktivita je realizována v letech 2013 – 2015. Výstupem aktivity bude mj. „Metodická příručka typologie služeb pro rodiny a děti“. Výstupy pilotního ověření se
promítnou do přípravy zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí.
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Aktivita

8.3.

Sjednocování podmínek činnosti služeb

Termín
2012 – 2015

8.3.1. Sjednocení zákonných podmínek činnosti 12/2013
služeb pro rodiny a děti

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

MPSV
MPSV

Bez dopadu

0 Novelizace zákonů č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí (2)

Plnění: Průběžně plněno. V rámci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí byly nastaveny podmínky pro poskytování služeb pro rodiny a děti obdobným způsobem jako je tomu
v případě poskytování sociálních služeb (kvalifikační předpoklady, standardy kvality, systém inspekce). Zároveň je připravována novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, která by měla novým způsobem určovat typy služeb. Dále je připravován věcný záměr návrhu věcného záměru zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému
ochrany práv dětí a novelizace souvisejících právních předpisů.

8.4.

Vytvoření mechanismů krizového a
podporovaného bydlení

8.4.1. Analýza stávajícího legislativního prostředí
v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny
s vyšším prahem dostupnosti kvalitního
bydlení, jejíž součástí bude řešení
problematiky rodin s dětmi

2012 – 2015

MPSV,
MMR,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

12/2012

MPSV, MMR

Bez dopadu

0 Zpracovaná analýza legislativního

prostředí v oblasti bydlení (1)
Realizace úkolu z Koncepce bydlení
ČR do roku 2020 (1)

Plnění: Splněno. Analýza byla zpracována a přeložena v prosinci 2012 do vlády.

8.4.2. Pilotní realizace projektů podporovaného
bydlení v lokálních partnerstvích

12/2014

MPSV,
Bez dopadu
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva

0 Realizace opatření Strategie boje proti
sociálnímu vyloučení (1) Realizace
úkolu z Koncepce bydlení ČR do roku
2020 (1)

Plnění: Průběžně plněno. V rámci několika lokálních partnerství byly zpracovány či se zpracovávají městské koncepce bytové politiky s důrazem na sociální (podporované) bydlení.
V různém stupni plánování či realizace jsou zaváděny systémy tzv. prostupného bydlení a připravuje se pilotní ověření tzv. garantovaného bydlení.
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Aktivita
8.4.3. Definice sociálních služeb v oblasti bydlení

Termín

Odpovědnost

Úkol se ruší

MPSV, Zmocněnkyně Bez dopadu
vlády pro lidská práva

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)
0 Novelizace zákona č 108/2006 Sb. (1)
Realizace úkolu z Koncepce bydlení
ČR do roku 2020 (1)

Plnění: Úkol vypuštěn. Úkol obdobného znění byl pod č. D.2.4. obsažen v Koncepci bydlení do roku 2020. V návaznosti na projednání Zprávy o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do
roku 2020 vládou ČR došlo ke změně úkolu D.2.4. na znění: „V rámci připravovaného zákona o sociální práci legislativně upravit speciální nástroj sociální práce, který bude účinně
řešit problém bydlení osob ohrožených ztrátou bydlení a osob bez domova.“ Termín pro splnění byl stanoven na 1. ledna 2014.

8.4.4. Zahrnutí rodin s dětmi s vyšším prahem
dostupnosti kvalitního bydlení do skupiny
osob v bytové nouzi

12/2012

MPSV, MMR

Bez dopadu

0 Realizace úkolu z Koncepce bydlení
ČR do roku 2020 (1)

Plnění: Splněno. Návrh vymezení osob v bytové nouzi byl proveden a předán Ministerstvu pro místní rozvoj k dalším zpracování v rámci návrhu komplexního řešení problematiky
sociálního bydlení. Za domácnost v bytové nouzi bude možné uznat též domácnost s nezletilými dětmi s nedostatečnými bytovými poměry bez ohledu na splnění dalších podmínek,
jestliže je v ní zabezpečena řádná výchova dětí a plnění ostatních povinností.

8.4.5. Zařazení cílové skupiny rodin s dětmi do
komplexního řešení problematiky sociálního
bydlení

12/2015

MMR, MPSV

Bez dopadu

0 Realizace úkolu z Koncepce bydlení
ČR do roku 2020 (1)

Plnění: Úkol nebyl dosud splněn. Zákon o sociálním bydlení je zařazen ve Výhledu legislativních prací vlády na léta 2015 až 2017 s termínem předložení věcného záměru ve 2. Q 2015
s gescí MPSV a spolugescí MMR a ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Pro předložení návrhu zákona o sociálním bydlení do vlády je stanoven termín ve 2.Q 2016,
s předpokládaným nabytím účinnosti zákona od začátku roku 2017.
Je žádáno o odložení termínu do 12/2015

8.5.

Revize sociálních dávek v oblasti bydlení

2012 – 2013

8.5.1. Analýza sociálních dávek v oblasti bydlení v 06/2013
návaznosti na řešení problematiky bydlení
včetně návrhu na případnou revizi dávek

MPSV
MPSV, MMR

Bez dopadu

0 Zpracovaná analýza sociálních dávek

(1) Realizace úkolu z Koncepce
bydlení ČR do roku 2020 (1)

Plnění: Splněno. V roce 2013 byla v rámci úkolu D 2. 5. uloženém v Koncepci bydlení ČR do roku 2020 zpracována „Analýza a případná revize sociální dávek v oblasti bydlení, analýza
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možného převodu finančních prostředků určených na příspěvek a doplatek na bydlení spolu se zakotvením komplexní kompetence obcí v otázkách bydlení“, jehož gestorem bylo
MPSV ve spolupráci s MMR. Analýza byla po dohodě obou ministerstev připojena k materiálu „Koncepce sociálního bydlení ČR“ jako samostatná příloha č. 4. V současné době budou
zahájeny práce na návrhu zákona o sociálním bydlení, přičemž analýza, bude jedním z podkladových materiálů zohledněných při jeho tvorbě.

8.5.2. Legislativní úpravy vyplývající ze závěrů 12/2013
analýzy

MPSV

Bez dopadu,
možná změna
alokace

0 Novelizace zákonů 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi; 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře (2)

Plnění: Nesplněno. Navrhuje se posunutí termínu splnění úkolu. Plnění úkolu bude navázáno na návrh zákona o sociálním bydlení s termínem předložení věcného záměru zákona ve 2.
Q 2015 a právní úpravy ve 2. Q 2016.
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Cíl 9: Podpora náhradní rodinné péče

Aktivita

9.1.

Rozvoj a profesionalizace pěstounské péče

Termín
2012 – 2014

9.1.1. Zpracování analýzy systému náhradní rodinné 12/2013
péče (součást komplexní analýzy systému péče o
ohrožené děti – aktivita 8.2.1.)

Odpovědnost

Zdroj
financování

Dopad
v mil. Kč

Indikátory (počet)

MPSV
MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.1.

0 Zpracovaná část komplexní analýzy

systému péče o ohrožené děti
zabývající se náhradní rodinnou péčí
(1)

Plnění: Splněno. „Analýza náhradní rodinné péče v České republice“ byla zpracována v rámci individuálního projektu MPSV. http://www.mpsv.cz/files/clanky/16437/analyza_SNRP.pdf

9.1.2. Zvýšení hmotné podpory pěstounské péče a 01/2013
ukotvení právního nároku na podpůrné služby

MPSV

Bez dopadu,
změna alokace

0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb. (1)

Plnění: Splněno. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí došlo ke zvýšení hmotné podpory pěstounské péče a ukotvení právního nároku na podpůrné služby.

9.1.3. Stanovení
zákonných
podmínek
výkonu 01/2013
pěstounské péče (sjednocení a zkvalitnění
procesu
zprostředkování,
příprav,
dalšího
vzdělávání pěstounů, výkonu a vyhodnocování
pěstounské péče)

MPSV

Bez dopadu,
změna alokace

0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb. (1)

Plnění: Splněno. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí byly stanoveny zákonné podmínky výkonu pěstounské péče, zavedení institutu dohod o výkonu pěstounské péče,
provedeny změny v procesu zprostředkování a nastaveny standardy kvality pro organizace zajišťující přípravy a doprovázení náhradních rodičů a dětí v náhradní rodinné péči.

9.1.4. Převzetí a adaptace systému PRIDE (Parent 06/2014
Resoursces for Information, Development and
Education) pro vytvoření jednotného systému
výkonu pěstounské péče a jeho ověření v praxi

MPSV

IP MPSV

14,5 Adaptovaný systém PRIDE (1), pilotní
ověření systému na úrovni krajů (2)

Plnění: Průběžně plněno. MPSV se dlouhodobě zaměřuje na podporu rozvoje pěstounské péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí zakoupilo licenci na program PRIDE, program byl
přeložen a během pilotního ověřování je též průběžně adaptován. V roce 2013 bylo proškoleno 20 lektorů PRIDE, kteří vedli 10 příprav budoucích náhradních rodičů. V roce 2014
pilotáž pokračuje výcvikem 4 školitelů, kteří získají oprávnění školit lektory, a dále školením dalších 24 lektorů, kteří povedou dalších 12 příprav pro budoucí náhradní rodiče. Do
pilotáže se v roce 2013 zapojil Královéhradecký, Moravskoslezský a Zlínský kraj, v r. 2014 navíc Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Olomoucký, Pardubický a Středočeský kraj.
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9.2.

Aktivita

Termín

Aktivní vyhledávání náhradních rodičů

2013 – a dále MPSV
průběžně

9.2.2. Definice metod a
vyhledávání pěstounů

mechanismů

aktivního 03/2013

Odpovědnost Zdroj
financování

MPSV

IP MPSV

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

0,1 Vytvořená strategie osvětové a
náborové kampaně (1)

Plnění: Průběžně plněno. V rámci realizace individuálního projektu MPSV bude vytvořena ve spolupráci s pilotními kraji (Královéhradecký a Zlínský) strategie aktivního vyhledávání
pěstounů. Informační/náborová kampaň byla v obou krajích zahájena v lednu 2014, během r. 2014 bude realizována i v kraji Moravskoslezském.

9.2.3. Realizace
pěstounů

pilotní

kampaně

na

vyhledávání 12/2013

MPSV

IP MPSV

2,0 Realizovaná kampaň na úrovni krajů
(2)

Plnění: V návaznosti na realizaci aktivity 9.2.2. je v průběhu roku 2014 realizováno pilotní ověření mechanismů aktivního vyhledávání zájemců o náhradní rodinnou péči, a to
v Královéhradeckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Poznatky z pilotního ověřování budou předány ostatním krajům ČR.

9.3.

Rozvoj a specializace pěstounské péče

2012 – 2016

9.3.1. Specifikace typů pěstounské péče ve vztahu 06/2014
k potřebám dětí, způsobu příprav pěstounů a
nutných podpůrných služeb

MPSV
MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 9.1.4.

0 Specifikace typů pěstounské péče,
příprav a služeb (1)

Plnění: Průběžně plněno. V rámci adaptace programu PRIDE (viz aktivita 9.1.4.) bude řešena otázka specializace náhradní rodinné péče ve vazbě na potřeby dětí, otázka specifické
přípravy, podpory náhradních rodin a návazného vzdělávání pěstounů.

9.4.

Omezování počtu dětí z ČR umisťovaných do 2012 – 2015
mezinárodní adopce

9.4.1. Ustavení mezirezortní pracovní skupiny se 12/2014
zastoupením odborníků a nestátních subjektů,
která zpracuje návrh hodnocení vhodnosti dětí
pro adopci včetně mezinárodních adopcí

MPSV, MS

MPSV

Bez dopadu

0 Ustavená

pracovní
výstupy činnosti

skupina

(1),

Plnění: Nesplněno. Navrhuje se posun termínu úkolu na konec roku 2014. V souvislosti s účinností novely zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí byla vyjmuta
kompetence zprostředkování náhradní rodinné péče z úrovně MPSV. Bylo nutné ponechat časový prostor pro implementaci mechanismu spolupráce krajských úřadů a Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče a mezinárodního osvojení. Pracovní skupina bude svolána v průběhu června roku 2014.
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Aktivita

Termín

9.4.2. Legislativní úprava umožňující mezinárodní 01/2013
adopce až v případech vyčerpání všech
možností NRP v ČR

Odpovědnost

Zdroj
financování

MPSV

Bez dopadu

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)
0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí

Plnění: Splněno. V rámci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí byl upraven postup, dle něhož lze dítěti zprostředkovat mezinárodní adopci až po vyčerpání všech možností
v rámci vnitrostátního systému náhradní rodinné péče.

9.5.

Realizace opatření a legislativních úprav 2014 - 2016
k zajištění práva dětí znát své rodiče

9.5.1. Opatření v systému náhradní rodinné péče 12/2015
navazující na realizaci aktivity

MPSV, MS

MPSV

Bez dopadu

0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí

Plnění: Průběžně plněno. V souvislosti s ustanovením § 836 nového občanského zákoníku (viz plnění úkolu 6.2.) se do příprav zájemců o osvojení či pěstounskou péči zahrnuje
i otázka práce s původní identitou dítěte.
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Cíl 10: Rozvinutí alternativ péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace péče
Aktivita

10.1.

Vytvoření systému služeb

Termín

Odpovědnost

2012 – 2018

MPSV, MZ, MŠMT

10.1.1. Zpracování
analýzy
institucionálních
a 12/2013
návazných služeb pro děti (součást komplexní
analýzy systému péče o ohrožené děti –
aktivita 8.2.1.)

MPSV, MZ, MŠMT

Zdroj
financování

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.1.

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

0 Zpracovaná část komplexní analýzy

systému péče o ohrožené děti
zabývající
se
institucionálními
a návaznými službami pro děti (1)

Plnění: Splněno. Úkol byl realizován v roce 2013 v rámci individuálního projektu MPSV jako součást komplexní analýzy sítě služeb pro rodiny s dětmi.

10.2.

Transformace pobytových zařízení

2012 – 2018

10.2.1. Zpracování komplexní metodiky vzniku a 08/2013
realizace transformačních plánů institucí

MPSV, MŠMT, MZ
MPSV

FM EHP

0,2 Zpracovaná metodika transformačních
plánů (1)

Plnění: Splněno se zpožděním (březen 2014). Vzhledem k více než ročnímu skluzu v zahájení realizace programů financovaných z prostředků FM EHP/Norsko, je opožděna i realizace
programu MPSV CZ04. Komplexní metodika vzniku a realizace transformačních plánů institucí zadalo MPSV ke zpracování v únoru 2014. Metodika bude klíčovým podkladem pro
otevřenou výzvu zaměřenou na zpracování transformačních plánů. Otevřená výzva, která bude s největší pravděpodobností vypsána během první poloviny r. 2014, bude určena
krajům jakožto rozhodujícím zřizovatelům pobytových zařízení.

10.2.2. Zpracování transformačních plánů institucí 12/2014
(věcné řešení, harmonogram, rozpočet,
vzdělanostní potřeby, monitorovací a hodnotící
mechanismy)

MPSV, MZ, MŠMT

FM/EHP

50,0 Transformační plány institucionální

péče na krajské úrovni (min. 10 krajů,
40 institucí)

Plnění: Plněno průběžně (viz 10.2.1.). Pro zpracování transformačních plánů mohou oprávnění žadatelé získat podporu ve výši 170 000 – 250 000 EUR při 20% spoluúčasti. Doba
realizace projektů se plánuje na rok 2014-2015.

10.2.3. Realizace transformačních plánů institucí – I. 12/2015
etapa (aktivita bude pokračovat i po roce 2015)

MPSV, MŠMT, MZ

IP MPSV

200,0 Realizovaná transformace pobytových
zařízení (40)

Plnění: Plnění úkolu bude zahájeno v návaznosti na zpracované transformační plány zařízení. V pracovních verzích Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního
operačního programu pro plánovací období EU let 2014 – 2020, je realizace transformace zahrnuta mezi podporované aktivity.
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Aktivita

Termín

Odpovědnost

10.3.

Ukotvení věkové hranice

2014 – 2016

MPSV, MS

10.3.

Legislativní ukotvení věkové hranice, pod níž
nelze děti umisťovat do ústavní péče

12/2014

MPSV

Zdroj
financování

Zahrnuto v
aktivitě 13.3.1.

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

0 Stanovená věková hranice a termín
účinnosti (1)

Plnění: Plněno průběžně. Bude zahrnuto do přípravy věcného záměru zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí.

10.4.

Specializace
maximálních
ústavní péče

péče,
snižování 2013 – 2018
kapacit, omezení doby

MS, MPSV, MŠMT,
MZ

Plnění: Plněno průběžně. Dle ust. § 971 nového občanského zákoníku lze nařídit ústavní výchovu zejména v případě, kdy dříve učiněná opatření nevedla k nápravě. Soud je přitom
povinen zvážit, zda není na místě dát přednost svěření dítěte do péče fyzické osoby. Je znovu zdůrazněno, že nedostatečné bytové či majetkové poměry rodičů nebo jiných osob
odpovědných za výchovu nejsou samy o sobě důvodem pro rozhodnutí soudu o ústavní výchově. I dle nového občanského zákoníku lze ústavní výchovu nařídit nejdéle na dobu tří let
(s možností prodloužení, pokud důvody pro její nařízení dále trvají). Jestliže pominou důvody, pro které byla ústavní výchova nařízena, nebo lze-li dítěti zajistit jinou než ústavní péči,
soud ústavní výchovu zruší (ust. § 972). Nejméně jednou za šest měsíců je soud povinen přezkoumat, zda trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy a zda není možné zajistit dítěti
náhradní rodinnou péči.
Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí a novým občanským zákoníkem byly také zavedeny maximální doby pro pobyt dítěte v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
maximální počty dětí v těchto zařízeních.
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Cíl 11: Procesy ochrany a podpory prosperity dětí

Aktivita

11.1.

Termín

Optimalizace činnosti orgánů sociálně- 2012 – 2016
právní ochrany

11.1.1. Zpracování
analýzy
činnosti
orgánů 12/2013
sociálně-právní ochrany (součást komplexní
analýzy systému péče o ohrožené děti –
aktivita 8.2.1.)

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

MPSV

MPSV

Zahrnuto
v aktivitě 8.2.1.

0 Zpracovaná část komplexní analýzy

systému péče o ohrožené děti
zabývající
se
činností
orgánů
sociálně-právní ochrany (1)

Plnění: Splněno. Úkol byl realizován v roce 2013 v rámci individuálního projektu MPSV jako součást komplexní analýzy sítě služeb pro rodiny s dětmi.

11.1.2. Zpracování návrhu optimalizace činnosti 12/2014
orgánů sociálně-právní ochrany (součást
návrhu optimalizace řízení a financování
systému ochrany práv dětí a péče o
ohrožené děti – aktivita 12.1.1.)

MPSV, Probační a Zahrnuto
mediační služba
v aktivitě
12.1.1.

0 Zpracovaný

návrh
optimalizace
činnosti
orgánů
sociálně-právní
ochrany (1)

Plnění: Plnění úkolu bude zahájeno v roce 2014 jako samostatná aktivita individuálního projektu MPSV. V únoru 2014 plánuje MPSV vypsání veřejné zakázky na externího dodavatele.

11.2.

Zpracování postupů a mechanismů 2012 - 2015
ochrany práv dětí ve specifických
situacích (migranti, cizinci)

11.2.1. Zpracování mezirezortní metodiky pro práci 12/2014
s dětmi migrantů, cizinců bez doprovodu,
dětí v kontaktu s policí atd.

MPSV,
Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva,
MV, MŠMT
MPSV, MV, MŠMT

Bez dopadu

0 Zpracované mezirezortní metodiky
a postupy práce (2)

Plnění: Dosud nesplněno. Vzhledem ke změnám v zajištění institucionální péče o děti cizince, jsou v současné době vyhodnocovány dopady tohoto kroku tak, aby metodika
reflektovala aktuální situaci v dané oblasti. Práce na vytvoření metodiky již byly zahájeny, je také navazována spolupráce s relevantními subjekty a mapovány dostupné zdroje a
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materiály v současné době využívané. Je žádáno o změnu termínu plnění na 12/2014.

Termín

Aktivita

11.3.

Zavedení
speciálních
systémových opatření

přístupů

a 2012 – 2014

11.3.1. Legislativní ukotvení institutu sociální
kurately

01/2013

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

MPSV, MŠMT, MV

MPSV

Bez dopadu

0 Novelizace zákona o sociálněprávní ochraně dětí (1)

Plnění: Splněno, sociální kuratela byla legislativně ukotvena novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 401/2012 Sb.

11.3.2. Systémy práce s dětmi na útěku

12/2014

MV,
MŠMT,

MPSV, Bez dopadu

0 Mezirezortní metodika práce s dětmi
na útěku z institucionální péče (1)

Plnění: Plněno průběžně. Metody a postupy jsou zapracovávány do rezortních materiálů, předpisů a vnitřních norem (např. rozkazy policejního prezidenta) v rámci resortu Ministerstva
vnitra. Od roku 2010 funguje Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech za účelem rychlého a úspěšného nalezení pohřešovaných dětí. Mechanismus
zapojuje do pátrání širokou veřejnost a zajišťuje psychologickou podporu rodinám prostřednictvím průběžně proškolovaných policejních psychologů. V září 2013 proběhlo oficiální
spuštění evropské krizové linky pro pohřešované děti 116 000 V České republice. Hlavním posláním linky je pomáhat rodičům a blízkým pohřešovaných či ztracených dětí. Linka je
provozována nepřetržitě a gesční dohled nad její činností provádí Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality).

11.4.

Zavedení mechanismů („gate keeping“)

11.4.1. Legislativní
keeping“

ukotvení

mechanismu

2012 – 2014

„gate 12/2014

MPSV,
MZ, MS
MPSV

MŠMT.

Zahrnuto v
aktivitě 13.3.1.

0 Zákonné ukotvení principu „gate
keepingu“ (1)

Plnění: Plněno průběžně novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí a novým občanským zákoníkem. Tyto normy stanovují jednoznačný postup, kdy je nutno ze strany orgánů
veřejné správy a soudů hledat řešení situace dítěte nejprve v rodinném prostřední, případně v náhradním rodinném prostředí. Teprve pokud takové řešení není možné, je možno využít
další alternativy, jako jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či zařízení ústavní péče.

11.5.

Zvyšování kvalifikace soudců a soudkyň
v tématech týkající se ochrany práv dětí

2013 – 2015

11.5.1. Realizace vzdělávacích programů pro soudce 12/2014
a soudkyně v oblasti ochrany práv dětí

MS, MPSV

MS, MPSV

Částečně
zahrnuto
v aktivitě 16.3.

0 Realizované vzdělávací programy na
regionální úrovni (2)
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Plnění: Průběžně plněno prostřednictvím vzdělávacích programů realizovaných Justiční akademií.

Aktivita

11.6.

Termín

Zavedení
mechanismu
nezávislého 2016
monitoringu implementace Úmluvy o
právech dítěte

11.6.1. Analýza možností vytvoření nezávislého 12/2015
mechanismu monitorování ochrany práv dětí
a naplňování Úmluvy o právech dítěte

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

Zmocněnkyně vlády
pro lidská práva,
MPSV
Zmocněnkyně vlády Bez dopadu
pro lidská práva

0 Zpracovaná analýza včetně návrhu
řešení (1)

Plnění: Průběžně plněno. Analýza bude ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předložena do roku 2015, tj.v zadaném termínu.
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Cíl 12: Sjednocení systému

12.1.

Aktivita

Termín

Odpovědnost

Legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení
systému

2012 – 2014

MPSV,
MŠMT, MF

12.1.1. Zpracování návrhu optimalizace řízení a 12/2014
financování systému ochrany práv dětí a péče
o ohrožené děti

MPSV, MŠMT

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

MZ,

IP MPSV

1,75 Zpracovaný návrh optimalizace řízení

a financování systému ochrany práv
dětí a péče o ohrožené děti (1)

Plnění: Plnění úkolu bude zahájeno v roce 2014 jako samostatná aktivita individuálního projektu MPSV. Vypsání veřejné zakázky na externího dodavatele plánuje MPSV na únor 2014.

12.1.2. Legislativní úpravy vedoucí ke sjednocení 12/2014
systému ochrany práv dětí a služeb pro rodiny
a děti

MPSV,
MŠMT, MS

MZ, Zahrnuto
v aktivitě 13.3.1.

0 Legislativně

ukotvený sjednocený
systém ochrany práv dětí a služeb pro
rodiny a děti (1)

Plnění: Návrh věcného záměru zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a novelizace souvisejících právních předpisů byl zařazen do legislativního
plánu vlády.

12.2.

Legislativní vymezení role obcí a krajů

12.2.1. Legislativní vymezení role krajů a
v souvislosti s realizací aktivity 13.3.1.

2013 – 2014
obcí 12/2014

MPSV, MV
MPSV, MV

Zahrnuto
v aktivitě 13.3.1.

0 Novelizace zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení) a zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (2)

Plnění: Plnění úkolu bude řešeno v rámci optimalizace systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti a přípravy věcného záměru zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči
a systému ochrany práv dětí.

12.1.

Posílení
vertikální
struktury
sociálně-právní ochrany

orgánů

2013 - 2014

12.3.1. Legislativní úpravy navazující na návrh 12/2014
optimalizace řízení a financování systému
péče o ohrožené děti

MPSV

MPSV, MV

Zahrnuto
v aktivitě 13.3.1.

0 Novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) a zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (2)

Plnění: Plnění úkolu bude zahájeno řešeno v rámci optimalizace systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti a přípravy věcného záměru zákona o podpoře rodin, náhradní
rodinné péči a systému ochrany práv dětí.
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Aktivita

12.4.

Posílení mechanismů spolupráce

Termín
2012 – 2015

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

MPSV, MS, MV

Plnění: Průběžně plněno. V rámci novely zákona o sociálně-právní ochrany dětí byly ukotveny nové instituty mezioborové spolupráce jako např. vyhodnocování situace dítěte,
individuální plán ochrany dítěte a případové konference. V následujícím období bude nutné otázku meziresortní spolupráce řešit prostřednictvím systémových změn (sjednocování
řídící struktury systému, financování apod.)
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Cíl 13: Nastavení legislativních podmínek k zabezpečení pozitivních přínosů a zajištění potřeb dětí a mladých lidí,
vytvoření komplexní právní úpravy péče o ohrožené děti a podpory rodin

Aktivita

13.1.

Vytváření právního prostředí

Termín

Trvale

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

Všechny rezorty

Plnění: Plněno průběžně. Komplexní právní úpravu přinese zákon o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí.

13.2.

Provedení analýzy právního řádu

13.2.1. Analýza stávajícího právního
ochrany práv dětí v ČR

2012
prostředí 12/2014

MPSV, MSp,
MV, MŠMT
MPSV

MF,

FM EHP

0,5 Zpracovaná analýza (1)

Plnění: Vzhledem ke zpoždění v zahájení realizace programů financovaných z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko bude úkol realizován v roce 2014 jako jedna z aktivit
předem definovaného projektu Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu CZ04. Výstupy analýzy budou průběžně využívány jako podklady pro věcný záměr nového
zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí. Je žádáno o posun termínu do 12/2014.

13.3.

Vytvoření
úpravy

a

přijetí

komplexní

právní 2012 - 2014

13.3.1. Zpracování nového zákona o podpoře rodin, 12/2014
náhradní rodinné péči a systému ochrany
práv dětí a novelizací souvisejících právních
předpisů (změnový zákon)

MPSV

MPSV

FM EHP

1,7 Nové zákony: Zákon o podpoře rodin,

náhradní rodinné péči a systému
ochrany práv dětí a doprovodný
změnový zákon (2)

Plnění: Věcný záměr zákona bude zpracován v průběhu roku 2014. Expertní spolupráce na přípravě zákona (domácí i zahraniční experti) bude podpořena v rámci programu CZ04 FM2
EHP/Norsko.

13.3.2. Zpracování prováděcích právních předpisů 12/2014
k zákonu

MPSV

FM EHP

1,0 Prováděcí právní předpis (4)
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Plnění: Bude realizováno v návaznosti na zpracování nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí.

Aktivita

13.4.

Implementace nové právní normy

Termín
2014 – 2018

13.4.1. Zpracování
implementačního
schématu 12/2014
(metodiky,
pracovní
postupy,
systém
vzdělávání, vzdělávací moduly, komunikační
strategie)

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

Všechny rezorty
MPSV

FM EHP

5,7 Zpracované implementační schéma
a komunikační
legislativy (2)

strategie

nové

Metodiky
a
pracovní
postupy
související se zaváděním nové
legislativy do praxe (10)
Připravené vzdělávací moduly (4)

Plnění: Bude realizováno v návaznosti na zpracování nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí. Zpracování implementačního schématu
nové právní normy je zahrnuto do programu CZ04 v rámci FM2 EHP/Norsko.

13.4.2. Implementace nové právní normy

12/2015

MPSV

FM EHP

14,0 Realizace

ověřování
schématu (1)

vzdělávání,
pilotní
dle
zpracovaného

Plnění: Bude realizováno v návaznosti na zpracování nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí. Aktivity k implementaci nové právní normy
jsou zahrnuty do programu CZ04 v rámci FM2 EHP/Norsko.
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Cíl 14: Transparentní financování systému

Aktivita

Termín

Odpovědnost

14.1.

Stanovování priorit pro příslušný rok

2013 – 2018

MPSV

14.1.

Návrh priority v agendě práv dětí včetně 01/2013
odůvodnění pro rozpočet 2014 a následující
roky

MPSV

Zdroj
financování

Bez dopadu

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

0 Návrh

priorit
státního
rozpočtu
v agendě ochrany práv dětí (2)

Plnění: Splněno. V návaznosti na realizaci dalších aktivit strategie a legislativních úprav byla pro rok 2013 navrhováno jako priorita státního rozpočtu v agendě ochrany práv dětí téma
„Vytváření příležitostí pro děti a mladé lidi účastnit se rozhodování o záležitostech, které se jich týkají/které je ovlivňují“.

14.2.

Změna struktury financování

2012 – 2015

14.2.1. Zpracování návrhu optimalizace financování 12/2014
systému ochrany práv dětí a péče o
ohrožené děti (součást návrhu optimalizace
řízení a financování systému ochrany práv
dětí a péče o ohrožené děti – aktivita
12.1.1.)

MF, MPSV, MŠMT,
MZ
MPSV, MF, MŠMT

Zahrnuto
v aktivitě
12.1.1.

0 Zpracovaný

návrh
optimalizace
financování systému ochrany práv
dětí a péče o ohrožené děti (1)

Plnění: Plnění úkolu bude zahájeno v roce 2014 a řešeno v rámci optimalizace systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti.

14.3.

Zavedení systému sledování výdajů a 2014 – 2016
vyhodnocování efektivity

14.3.1. Zpracování návrhu systému sledování 6/2015
výdajů veřejných rozpočtů na problematiku
ochrany práv dětí a vyhodnocování efektivity

MPSV

MPSV, MF

Bez dopadu

0 Zpracovaná

metodika
sledování
výdajů a vyhodnocování efektivity (1)
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Plnění: Dosud nesplněno. Na základě dohody mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí došlo v návaznosti na zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu na
rok 2013, k převedení dotačního titulu „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ do rozpočtové kapitoly 313 – MPSV
(dosud byl zařazen do kapitoly Všeobecná pokladní správa). Na základě zkušeností se sledováním čerpání dotace bude Ministerstvo práce a sociálních věcí v průběhu roku 2014
nastavovat systém sledování čerpání výdajů z veřejných rozpočtů. V průběhu roku 2013 a 2014 dochází ke změnám v charakteru čerpání vzhledem k postupné standardizaci orgánů
sociálně-právní ochrany. Původní termín plnění úkolu nereflektoval standardní časové souvislosti dotačního systému a při jeho realizaci by neumožnil zhodnocení ani jednoho
finančního roku. Nově navržený termín umožní na základě zkušeností z výdajů veřejných rozpočtů v roce 2013 navrhnout systém sledování a na kontrolním vzorku roku 2014 případně
upravit.
Od roku 2013 vyplácí státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc kraje podle místa, kde se zařízení nachází, nikoliv podle sídla zřizovatele. Je tak
usnadněno sledování čerpání tohoto příspěvku.
Metodika sledování výdajů a vyhodnocování efektivity nebyla vypracována, jejím podkladem bude analýza financování systému péče o ohrožené děti, která bude zpracována
v průběhu roku 2015.
Podkladem pro zpracování metodiky sledování výdajů a vyhodnocování efektivity bude materiál Optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti, jenž bude
vytvořen v rámci projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Realizace této aktivity je ve zpoždění, neboť veřejná zakázka na
dodavatele této aktivity byla vypsána se zpožděním. Dodavatel byl vybrán v květnu 2014.
Je žádáno o posun termínu plnění na 06/2015.

Aktivita

14.4.

Termín

Zahrnutí problematiky ochrany práv dětí 2012 – 2014
do nového programového období EU a
EHP

14.4.1. Promítnutí problematiky ochrany práv dětí do 12/2013
Národního programu reforem a operačních
programů pro nové plánovací období EU a
EHP

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)

MPSV, MF, MMR

MPSV, MF,
MŠMT, MZ

MMR, Bez dopadu

0 Upravený Národní program reforem

(1) Problematika ochrany práv dětí
zařazená
jako
oblast
podpory
z programů EU a EHP (2)

Plnění: Průběžně plněno. Téma reformy systému péče o ohrožené děti bylo zařazeno do Národního programu reforem ČR 2012.
Problematika ochrany práv dětí je zahrnuta do přípravy nového programového období Evropské unie. Problematika ochrany práv dětí byla zahrnuta do Integrovaného regionálního
operačního programu, konkrétně do prioritní osy 2 a to v těchto specifických cílech:
SC 2.1 Rozvoje dostupné, kvalitní a udržitelné dítě sociálních služeb vedoucích k sociálnímu začlenění osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením
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SC 2.4 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotnických služeb a zdravotní péče
SC Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
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Cíl 15: Sběr dat a jednotný informační systém

15.1.

Aktivita

Termín

Vypracování ukazatelů pro sběr dat

2012
2013

15.1.1. Zpracování metodiky a ukazatelů pro sběr dat 12/2013
a jejich vyhodnocování

Odpovědnost

Zdroj
financování

Náklady Indikátory
(mil. Kč)

– MPSV, ÚOOÚ, ČSÚ,
MV, MŠMT, MZ, MS
MPSV, ÚOOÚ, ČSÚ, Bez dopadu
MV, MŠMT, MZ, MS

0 Zpracovaná mezirezortní metodika
sběru a vyhodnocování dat (1)

Plnění: Navrhuje se posunutí termínu na 12/2014. V rámci resortního zjišťování MPSV byly upraveny ukazatele sledované v rámci výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí.
V návaznosti na zjištění z analýz mapujících sítě služeb pro ohrožené děti je zjištěno, jaká data jsou v jednotlivých oblastech sledována, jejich vzájemná komparabilita, efektivita jejich
sledování. Na základě vyhodnocení těchto údajů budou v průběhu roku 2014 navrženy jednotlivé ukazatele, které bude třeba sledovat jednotně ve všech resortních zjišťováních.

15.2.

Vybudování
jednotného
systému ochrany práv dětí

informačního

2012
2015

15.2.1. Zpracování návrhu technického a věcného 12/2012
řešení jednotného informačního systému
ochrany práv dětí

– MPSV,
MV,
MZ,
MŠMT, MS, ÚOOÚ
MPSV, ÚOOÚ, MV

Bez dopadu –
změna alokace

0 Zpracovaný návrh IS (1)

Plnění: Splněno. Návrh technického a věcného řešení jednotného informačního systému byl zpracován a spolu s dalšími podklady (výstupy z realizovaného projektu Systém včasné
intervence) se stane základem realizace Jednotného informačního systému sociálně-právní ochrany.

15.2.2. Legislativní ukotvení jednotného informačního 01/2013
systému ochrany práv dětí

MPSV

Bez dopadu

0 Novelizace zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí (1)

Plnění: Splněno. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí došlo k legislativnímu ukotvení Jednotného informačního systému sociálně-právní ochrany.

15.2.3. Pilotní ověření a celoplošné nasazení 12/2015
jednotného informačního systému ochrany
práv dětí

MPSV, MV

IP MPSV, SR

150,0 Funkční informační systém ochrany
práv dětí (1)

Plnění: Průběžně plněno v souvislosti se zavedením jednotného informačního systému MPSV.

15.3.

Využívání dat pro tvorbu
legislativy a dalších opatření

strategií, Trvale

Všechny rezorty
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Plnění: Průběžně plněno v návaznosti na realizaci ostatních aktivit (viz 15.1.1.).
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Cíl 16: Kvalita práce, vzdělávání a standardy
Aktivita

16.1.

Vytvoření a realizace
vzdělávacích programů

systematických

Termín

Odpovědnost

2012 - 2015

MPSV, MŠMT, MZ,
MZ

16.1.1. Realizace uceleného vzdělávacího programu 12/2014
pro orgány sociálně-právní ochrany

MPSV

Zdroj
financování

IP MPSV

Náklady
(mil. Kč)

Indikátory (počet)

14,0 Akreditovaný vzdělávací modul (2)
Realizované vzdělávání pracovnic
a pracovníků orgánů sociálně-právní
ochrany (2 000 osob)

Plnění: Vzdělávací programy budou realizovány v rámci individuálního projektu MPSV v průběhu druhého pololetí 2014, resp. Prvního pololetí 2015. Vzdělávací programy jsou
zaměřeny na pět cílových skupin: pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany (cca 40 týdenních seminářů s kapacitou 1 800 osob), pracovníci osob pověřených k výkonu sociálněprávní ochrany a poskytovatelů služeb pro rodiny a děti (cca 10 týdenních seminářů s kapacitou 500 osob), pracovníci spolupracujících subjektů z oblasti školství, zdravotnictví,
justice, policie atd. (17 celodenních seminářů za účasti cca 50 osob na každém semináři, tj. celkem 850 osob), specialisté krajských úřadů (2 kurzy v rozsahu 5 dní, s celkovou
kapacitou 52 osob) a vzdělávací program pro inspektory sociálních služeb (dva dvoudenní kurzy s kapacitou cca 80 osob).

16.1.2. Realizace vzdělávacího programu
poskytovatele služeb pro rodiny a děti

MPSV

IP MPSV

3,6 Realizované

12/2014

MS, MPSV

IP MPSV

0,4 Realizované vzdělávání pro soudce

2012 - 2014

MPSV, MŠMT, MZ,
MV

pro 12/2014

vzdělávání
pro
pracovníky osob pověřených k výkonu
SPOD a sociálních služeb (500 osob)

Plnění: Viz 16.1.1.

16.1.3. Vzdělávací modul pro soudce

a soudkyně (200 osob)

Plnění: Viz 16.1.1.

16.2.

Standardizace práce OSPOD a služeb

16.2.1. Legislativní ukotvení standardů kvality 01/2013
sociálně-právní ochrany

MPSV

Bez dopadu

0 Schválená

novela
zákona
č. 359/1999 Sb. (1) a prováděcí
vyhláška k témuž zákonu (1)

Plnění: Splněno. Standardy byly ukotveny novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 401/2012 Sb. a to jak pro orgány sociálně-právní ochrany dětí, tak pro další fyzické
a právnické osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany. Podrobnosti jsou upraveny prováděcí vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Pro naplnění standardů je stanoveno přechodné období do 31. prosince 2014.
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Aktivita

Termín

16.2.2. Legislativní ukotvení standardů kvality 01/2013
práce v zařízeních pro výkon ústavní a
ochranné výchovy

Odpovědnost

Zdroj
financování

MŠMT, MZ

Bez dopadu

Náklady Indikátory (počet)
(mil. Kč)
0 Schválená

novela
č. 109/2002 Sb. (1)

zákona

Plnění: Plněno s prodlením. V zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči, je s účinností ode dne
1. 11. 2012 založena kompetence MŠMT, aby stanovilo vyhláškou standardy kvality pro preventivně výchovnou péči ve střediscích a standardy kvality pro výkon ústavní výchovy
a ochranné výchovy v zařízeních. Zákon tyto standardy kvality, na rozdíl od zákona o sociálních službách, či od zákona o sociálně-právní ochraně dětí, sice blíže nedefinuje ani
neupravuje jejich rámcový obsah. Vyhláška upravující tyto standardy dosud nebyla vydána, avšak v období 2012 - 14 na jejich konceptu pracovalo MŠMT ve spolupráci s Národním
ústavem pro vzdělávání. Po zpracování podkladového materiálu MŠMT koncem února 2014 pozvalo dotčené subjekty, včetně MPSV k účasti na meziresortním kulatém stolu k diskusi
nad pracovní versí standardů. Lze tak očekávat, že během roku 2014 by měla být ze strany MŠMT předvídaná vyhláška publikována.

16.2.3. Vytvoření a pilotní ověření standardů kvality 12/2013
sociálně-právní ochrany pro OSPOD a
osoby pověřené k výkonu SPOD

MPSV

IP MPSV

3,0 Zpracované

standardy
kvality
sociálně-právní ochrany dětí pro
OSPOD a osoby pověřené k výkonu
SPOD, včetně systému kontroly,
inspekcí a hodnocení standardů
kvality (2)

Plnění: V roce 2013 byly v rámci realizace individuálního projektu MPSV vytvořeny a pilotně ověřeny standardy sociálně-právní ochrany u orgánů sociálně-právní ochrany
(v Olomouckém kraji) a u osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany (v Pardubickém kraji). V roce 2014 MPSV vydá podrobné metodické manuály k tvorbě a naplňování
standardů jakož i jejich kontrole, resp. Inspekcím.

16.2.4. Vznik inspekce kvality sociálně-právní 05/2014
ochrany rozšířením působnosti stávající
inspekce kvality v oblasti sociálních služeb a
ČŠI

MPSV, MŠMT

IP MPSV

0,5 Realizace vzdělávacího programu pro
stávající inspektory sociálních služeb
a pracovníky KrÚ v oblasti standardů
SPOD (50 osob)

Plnění: Průběžně plněno. V oblasti osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany došlo novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí k rozšíření kompetencí inspekce kvality
sociálních služeb. Vzdělávání inspektorů bude realizováno v rámci individuálního projektu MPSV.

16.3.

Rozvoj systému supervizí

2012 - 2015

MPSV, MŠMT, MZ

Plnění: Průběžně plněno. Povinnost zajistit pro zaměstnance zařazené v orgánech sociálně-právní ochrany dětí, kteří vykonávají přímou práci s klienty, zaměstnance pověřené osoby a
zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka je součástí standardu „Profesní rozvoj zaměstnanců“ standardů pro
OSPOD, pro osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany a také standardů pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
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SEZNAM ZKRATEK

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČŠI

Česká školní inspekce

EHP

Evropský hospodářský prostor

EU

Evropská unie

FM

Finanční mechanismus

FN

Fakultní nemocnice

IOP

Integrovaný operační program

IP MPSV

Individuální projekt Ministerstva práce a sociálních věcí

MF

Ministerstvo financí

MK

Ministerstvo kultury

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS

Ministerstvo spravedlnosti

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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MV

Ministerstvo vnitra

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

MZV

Ministerstvo zahraničních věcí

NIPOS

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

NRP

Náhradní rodinná péče

OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OSPOD

Orgán sociálně-právní ochrany

SPOD

Sociálně-právní ochrana dětí

SR

Státní rozpočet

ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů

ÚV

Úřad vlády

VOP

Veřejný ochránce práv

v.v.i.

Veřejná vědecká instituce

ZP

Zdravotní postižení
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