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Projekt SKP-CENTRUM, o. p. s.: 
Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti  
z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni.

http://www.skp-centrum.cz/mezinarodni-projekt/

TERMíN REalizaCE PRojEKTU

12/2012–12/2013

Projekt byl zaměřen na sdílení zkušeností a dobré praxe 
českých a zahraničních partnerů v oblasti péče o ohro-
žené děti a jejich rodiny. Téma projektu navázalo na ak-
tuální problematiku probíhající transformace systému 
péče o ohrožené děti v ČR a jeho smyslem bylo vytvořit 
tematickou síť jako platformu pro identifikaci úspěšných 
nástrojů péče o rodinu, pro vzájemné učení a podporu 
při aplikaci osvědčených nástrojů do praxe v rámci měs-
ta Pardubice. 

Myšlenkovým východiskem pro realizaci projektu je pře-
svědčení, že efektivní pomoc ohroženému dítě může 
být realizována především prostřednictvím komplexní 
pomoci rodině jako celku. Rodina je základním zdrojem 
stability a  zdravého vývoje dítěte a  zmíněné transfor-
mační kroky (vč. novely zákona o sociálně-právní ochra-
ně dětí) apelují na důležitost snahy v první řadě podpořit 
dobré fungování biologické rodiny dítěte dřív, než bude 
přikročeno k  dalším krokům (umístnění dítěte do  ná-
hradní rodinné péče apod.). 

V rámci projektu byl kladen důraz na spolupráci veřejné 
správy (měst) a  nestátních neziskových organizací jako 
poskytovatelů služeb pro rodinu při identifikaci, popisu 
a  následné realizaci podpůrných opatření. Právě prová-
zanost služeb na místní úrovni považujeme za efektivní 
způsob pomoci rodině. Vedoucím partnerem projektu 
byla NNO SKP-CENTRUM, o. p. s., jejímž klíčovým partne-
rem bylo město Pardubice. Z  obou partnerských zemí 
byla také do projektu zapojena vždy dvojice NNO – obec.

CílE PRojEKTU

Cíl 1: Navázání spolupráce a výměna zkušeností 
Navázání dlouhodobého mezinárodního partnerství 
a  vytvoření širší platformy pro výměnu a  sdílení zkuše-
ností a příkladů dobré praxe v oblasti péče o ohrožené 
děti a rodiny.

Cíl 2: Identifikace nástrojů pomoci rodině, podpora 
síťování služeb a spolupráce veřejné správy a nezis-
kového sektoru. 
Na  základě identifikace jednotlivých osvědčených ná-
strojů podpory rodiny používaných partnery projektu 
iniciovat nastavení efektivního systému spolupráce 

veřejné správy, neziskového sektoru a dalších subjektů 
ve městě Pardubice.

Cíl 3: Šíření výstupů projektu. 
Informovat relevantní klíčové aktéry v  této oblasti 
v Pardubickém kraji o výstupech projektu a přispět tak 
ke zvýšení kvality služeb pro rodinu.

PaRTNEři PRojEKTU

Česká republika
Město Pardubice, www.pardubice.eu  
SKP-CENTRUM, o. p. s., www.skp-centrum.cz 

Slovensko
Město Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk  
(http://bb.mestorodiny.sk/)  
NÁVRAT, o. z., www.navrat.sk 

Bulharsko
Město Pernik, http://pernik.bg  
PULSE Foundation, www.pulsefoundation.org

aKTiviTy PRojEKTU

 » setkání místních aktérů
 » analýza současné situace ve městě Pardubice
 » pracovní setkání partnerů projektu
 » zahraniční studijní cesty
 » mezinárodní workshopy
 » závěrečná konference
 » šíření výstupů projektu a sdílení podnětů k další 

činnosti místních aktérů v oblasti péče o ohrožené 
děti a rodinu

výSTUPy PRojEKTU

 » Analýza systému péče o ohrožené děti a podpory 
rodiny na území města Pardubice 

 » Výstupy a doporučení z mezinárodních 
workshopů – brožura 

 » Sborník příspěvků z konference – brožura



Klíčová TéMaTa a PodNěTy PRo Rozvoj 
SlUžEb Na PodPoRU RodiNy Na úzEMí MěSTa 
PaRdUbiCE 

V  rámci setkávání partnerů jak na  aktivitách realizova-
ných v  Pardubicích, tak na  zahraničních studijních ces-
tách bylo identifikováno několik témat – příkladů dobré 
praxe – které se staly inspirací pro další rozvoj spoluprá-
ce místních aktérů.

Slovenští i bulharští partneři zdůrazňovali nutnost mul-
tidisciplinární spolupráce směřující k  ochraně dítěte 
a podpoře rodiny. Zapojení státní správy (orgánů sociál-
ně-právní ochrany dětí), místní samosprávy, poskytova-
telů sociálních služeb, organizací pověřených k SPO, ale 
i  rodinných a komunitních center, škol, zdravotnických 
služeb atd. je jednou z podmínek efektivní pomoci rodi-
ně. Témata jako síťování služeb, síťová setkání, case ma-
nagement a případové konference, rodinné konference 
atd. jsou inspirací pro rozvoj naší činnosti.

Dalším identifikovaným klíčovým tématem byla prová-
zanost terénních a ambulantních služeb podpory rodiny 

s  dalšími (zejména pobytovými) sociálními službami 
na území města a vytvoření funkčního systému prostup-
ného sociálního bydlení.

V  neposlední řadě byl při sdílení zkušeností důraz kla-
den také na  oblast přímé práce s  dítětem, na  oblast 
zjišťování a  zajišťování jeho potřeb, a  to ať již vyrůstá 
ve vlastní rodině, nebo v náhradní rodinné péči či v insti-
tuci (témata jako podpora budování citové vazby a bez-
pečného vztahu, podpora odolnosti ve smyslu resilience, 
práce s identitou dítěte atd.) a také na prevenci jakékoliv 
formy násilí páchaného na dětech.

Jednotlivá témata jsou rozpracována ve výstupech pro-
jektu a v doporučeních, která jsou součástí dokumentu 
Analýza systému péče o ohrožené děti a podpory rodiny 
na území města Pardubice. Cílem SKP-CENTRUM, o. p. s. 
je navázat na  zkušenosti získané při realizaci projektu 
a  aplikovat je při další spolupráci s  ostatními poskyto-
vateli služeb pro rodinu na  území města Pardubice 
a s představiteli státní správy a místní samosprávy. 

Project SKP-CENTRUM, o. p. s.:  
Sharing experience in the area of care for vulnerable children –  
cooperation of stakeholders on the local level  

http://www.skp-centrum.cz/mezinarodni-projekt/  

ThE TERM of ThE PRojECT 

12 /2012–12/2013  

The aim of the project was sharing experience and 
good practice of Czech and foreign partners in the 
area of care for vulnerable children and their families. 
The topic of the project followed the current issue 
of the ongoing transformation of the system of care 
for vulnerable children in the Czech Republic and 
its purpose was to create a  cooperative network as 
a  platform for the identification of social work tools 
and methods, for mutual learning and support in the 
application of identified tools into practice in the city 
of Pardubice.  

Ideological basis for the implementation of the project 
is the belief that effective help for endangered child 
may be implemented primarily through the complex 
help to the family as a whole. The family is the basic sou-
rce of stability and should provide secure environment 
for healthy development of the child. All actions imple-
mented within the process of transformation of care for 
endangered children (including the amendment of the 
Act on Social and Legal Protection of Children) appeal 

to the importance of supporting primarily functioning 
of the biological family of the child before proceeding 
to any other steps.  

The project emphasized cooperation of public adminis-
tration (municipality) and NGOs as service providers for 
the family to identify, describe and subsequently imple-
ment support measures. Multidisciplinary cooperation 
and networking of services is considered to be an effec-
tive way to help families in need. The lead partner of the 
project was SKP-CENTRUM, o.p.s., the city of Pardubice 
was the key local partner of the project. 

objECTivES of ThE PRojECT

Objective 1: To establish cooperation and exchange 
experience. 
Establishing a  long-term international partnership and 
creating a broader platform for the exchange and sha-
ring of experience and good practice in the care of vu-
lnerable children and families.  

Objective 2: Identification of tools to help the 
family, networking of support services and 



cooperation between public administration and 
the nonprofit sector. 
Based on the identification of particular family support 
tools used by project partners to initiate an effective 
system of cooperation between public administrations, 
NGOs and other entities in the city of Pardubice.  

Objective 3 : Dissemination of project outputs. 
Inform the relevant key actors in the field of child pro-
tection in the Pardubice Region of the project outputs.

PRojECT PaRTNERS

Czech Republic
City of Pardubice, www.pardubice.eu  
SKP-CENTRUM, o. p. s., www.skp-centrum.cz  

Slovakia
City of Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk  
(http://bb.mestorodiny.sk/ )  
NÁVRAT, o. z., www.navrat.sk  

Bulgaria
City of Pernik, http://pernik.bg  
PULSE Foundation, www.pulsefoundation.org  

PRojECT aCTiviTiES 

 » Meeting with local stakeholders 
 » Analysis of the current situation in Pardubice
 » Cooperation meeting of the project partners 
 » Field study visits to foreign partners 
 » International workshops 
 » Closing conference
 » Dissemination of project outcomes and sharing 

knowledge to promote further cooperation of 
local stakeholders in supporting endangered 
children and families in need  

PRojECT oUTPUTS 

 » Analysis of the system of care for vulnerable chil-
dren and support families in the city of Pardubice 

 » The outputs and recommendations of internatio-
nal workshops – Brochure 

 » Proceedings of the Conference – Brochure  

KEy iSSUES aNd SUggESTioNS foR ThE dEvE-
loPMENT of SERviCES To SUPPoRT faMiliES 
iN ThE CiTy of PaRdUbiCE 

There were several topics identified during the coope-
ration with foreign project partners which became the 
inspiration for the further development of cooperation 
among local stakeholders.  

Slovak and Bulgarian partners emphasized the need 
for multidisciplinary cooperation in the area of social-

-legal protection of children and family support. The 
involvement of public administration (departments of 
social-legal protection of children), local authorities, so-
cial service providers, as well as family and community 
centers, schools, health services, etc., is one of the key 
conditions to help the families effectively. Topics such 
as networking of services, network meetings, case ma-
nagement and case conferences, family conferences, 
etc. are the inspiration for the further development of 
our services.  

Another key issue identified was the need of close 
linkage between field and outpatient family support 
services with other (mainly residential) social services in 
the city and necessity to create a functional system of 
social housing.  

Last but not least, the emphasis was also placed on the 
area of   direct work with children, the assessment and 
ensuring of their needs no matter whether they live in 
their own families or in foster care or in an institution 
(themes such as supporting attachment and building 
secure relationship, supporting resilience of the chil-
dren, working with the child‘s identity, etc. ). Preventive 
actions against any form of violence against children 
was another big issue.  

The above mentioned topics are elaborated in the pro-
ject outcomes (brochures from workshops and confe-
rence), and are in detail reflected in final recommenda-
tions that are part of the Analysis of system of care for 
vulnerable children and support families in the city of 
Pardubice. The aim of SKP-CENTRUM, o. p. s. is to build 
on the experience gained during the implementation 
of the project and apply it to further cooperation with 
other service providers in the city of Pardubice as well 
as with representatives of public administration and 
local government. 
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