
 

Změny v systému péče o ohrožené děti 
Jsme na konci cesty? 

Zveme vás na diskusi mezi odborníky v oblasti péče o ohrožené děti. Rádi 

bychom se ohlédli a zrekapitulovali, co vše se za posledních deset let změnilo a 

na čem je potřeba pracovat.  

Prostor dostanou nejen zástupci státního sektoru, krajů a neziskových 

organizací, kteří vystoupí v jednotlivých částech.  

Každý bude mít možnost zapojit se do diskuse zasláním komentářů či dotazů 

pomocí online aplikace.  

A na jaké oblasti se zaměříme?  

Prevence jako často podceňovaný základ, bez kterého se ale systém 

neobejde.  

OSPOD jako vstupní brána do systému.  

Pobytová zařízení – jaká je realita a jak by měla vypadat, aby se stala součástí 

moderní péče o ohrožené děti.  

Náhradní rodinná péče  

Mimořádně zranitelné skupiny dětí – jak zajistit systém, který podpoří rodiny v 

péči o ně.   

Účast v diskusi přislíbili:  

Kristýna Kotalová, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Helena Zahálková, Krajský úřad Pardubického kraje  

Petra Kačírková, Lumos  

Petr Zmuda, Valika  

Světluše Kotrčová, Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Hradec Králové  

Martina Zikmundová, Česká asociace streetwork  

Zdeňka Hylasová Benešová, Pro zdraví 21  

David Svoboda, Amalthea 

Miroslava Přiklopilová, Dětský domov Polička 

David Kocman, Magistrát hlavního města Prahy 

Program zašleme nejpozději 14 dnů před konáním konference, která se bude 

konat online dne 23. 6. 2021 od 10,00 do 13,15.  

Rezervujte si čas, abyste mohli přispět do diskuse o krocích, na které je třeba se do 

budoucna zaměřit tak, abychom zajistili ohroženým dětem tu nejlepší péči. 

Přihlásit na diskusi se můžete zde: Změny v sytému péče o ohrožené děti, 23.6.2021  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LeRMLhz56E-bB5MsifpCFfIM23ZtJJhGnTCT7CTeggtUNFMyTEkzSTJCR1pOWjk0SURBMDFWQU1CUy4u


Těšíme se na vás.  

 

ALENA SVOBODOVÁ 

Project manager 

m: +420 773 904 442 

e: alena.svobodova@wearelumos.org 

a: Národní 9, Praha 1, 110 00, Czech Republic  
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