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Systém ? 

• Systém je agregací podobných nebo alespoň 
vzájemně souvisejících jevů, věcí, procesů a 
souboru pravidel pro jejich jednání 
(fungování)". Ludwig von Bartalanffy

• Celek složený z částí, které na sebe vzájemně
působí. Wikipedie
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Transformace „systémů“ 

Příklad dvou cest

• Systém péče o osoby se zdravotním postižením

• Systém péče o ohrožené děti 



Letité „systémy“ 

Systém péče o osoby se zdravotním postižení 
(před rokem 2007)

• upřednostňování ústavní péče
• úzká škála sociálních služeb
• neodpovídající podpora pečujících rodin

Systém péče o ohrožené děti 
(před rokem 2000)

• upřednostňování ústavní péče
• Pěstounská péče formách, kromě příbuzenské, byla zrušena v r. 1950 a 

obnovena byla znovu až po 23 letech
• úzká škála sociálních služeb
• neodpovídající podpora rodin s dětmi



PROČ TO MĚNIT
Lidé s nízkou mírou 

podpory
15%

Lidé se střední mírou  
podpory

27%

Lidé s vysokou mírou 
podpory

58%

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem na období 2015 – 2020, Zlínský kraj



PROČ TO MĚNIT

Analýzy potřeb rodin a dětí  k projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ SocioFaktor s.r.o. 2015



Základní předpoklady pro změnu

• „Správná“ vize

• Vůle

• Odhodlání

• Paleta nástrojů

• Finance



Národní dimenze

legislativa

Zákon o sociálních službách
Zákon o sociálně právní ochraně 

dětí

Strategie

Koncepce transformace ústavních 
služeb (2008) 

1,7 mld.(2012-2015)

Národní strategie ochrany práv dětí 
(2012)



Transformace systému OZP

Nástroje

Jednotný přístup

Malé množství 
aktérů (kraje)

Jeden řídící subjekt

Konkrétní zaměření

Územní strategie

Udržitelnost ?

Místní aktéři

Národní dimenze
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Transformace systému OZP
konkrétní změny
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Data Zlínský kraj, střednědobé plány rozvoje sociálních  služeb 2012 - 2018

Data Zlínský kraj, střednědobé plány rozvoje sociálních  služeb 2012 - 2018



Transformace systému péče o 
ohrožené děti

Nástroje

Jednotný přístup

Malé množství 
aktérů (organizace 

kraje)

Konkrétní zaměření
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Místní aktéři
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Co předcházelo
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Data Zlínský kraj, Odbor sociálních věcí



Co následovalo
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Zásadní limit

• Chybějící bydlení a jeho stabilita. 

• Děti jsou rozpohybovány v systému 
nekvalitního bydlení - jeden ze zásadních 
zdrojů deprivací. 

• Mezi překážkami návratu dítěte do rodiny se 
objevují nevyhovující bytové problémy. To se 
týká rovněž kvality bydlení. 
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Porovnání obou cest
Co je společné
• Jsou na počátku
• Změna priorit
• Přesun zdrojů od pobytové k terénním a ambulantním službám
• Síťování služeb – plánování
• Bez dostupného bydlení chybí zásadní článek sítě

Co je rozdílné
OZP

Rozpouštění kapacit pobytových 
služeb - spouštěč rozvoje 
ambulantních a terénních služeb 

Rozvoj terénních služeb –
spouštěč útlumu 
pobytových zařízení

OD

Lokální koordinátorNárodní koordinátor


