Zpráva k zahájení realizace grantového projektu Jihomoravského kraje
„Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje“
(registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/C2.00040)

Rozvoj kvality a dostupnosti sociálně-právní ochrany dětí je hlavním cílem grantového projektu
„Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje“, jehož realizace
začala 1. února 2014 a skončí 30. června 2015.
Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 3.003.041 Kč.

Projekt se zaměřuje na rozvoj a zkvalitnění sociálně-právní ochrany dětí (dále „SPO“) na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje (dále „KrÚ JMK“) prostřednictvím zavedení standardů kvality SPO. Díky
plánovaným aktivitám projektu KrÚ JMK naplní zákonnou povinnost vytvořit standardy kvality
nejpozději do 31. 12. 2014 a bude jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“)
připraven na realizaci ustanovení § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů. Realizace projektu povede k vytvoření podmínek pro systematickou
sociální práci OSPOD, které je nezbytným předpokladem sociální integrace osob ohrožených
sociálním vyloučením.
Klíčové aktivity zahrnují zejména profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců JMK v oblasti
standardizace postupů a používání metod sociální práce, vytváření metodických materiálů na úrovni
kraje a vnitřních pravidel pro výkon SPO, nastavení systému odborné spolupráce mezi OSPOD
a dalšími subjekty působícími v oblasti SPO na území JMK. Součástí projektu je i materiální
a technické vybavení nově přijatých pracovníků, zlepšení podmínek pro přímou práci s klienty
a informační aktivity o problematice SPO směrem k veřejnosti.
Na období realizace projektu byli k výkonu agendy SPO na oddělení přijati tři noví pracovníci JMK
s celkovým úvazkem 2,3, a to metodik SPO, referent náhradní rodinné péče a SPO a psycholog.
Naplnění cílů projektu zajistí realizace následujících klíčových aktivit (dále „KA“):
KA 01. Personální a materiální zabezpečení OSPOD KrÚ JMK
 sestavení realizačního týmu
 pořízení technického a materiálního vybavení
KA 02. Zpracování metodik a dokumentů dokládajících naplnění standardů kvality SPO
 činnost pracovní skupiny vedené externím metodikem-konzultantem pro zavádění standardů
kvality SPO

KA 03. Podpora profesního vzdělávání pracovníků OSPOD KrÚ JMK
 vzdělávání formou účasti v otevřených akreditovaných kurzech v oblastech právní úpravy
ochrany práv dětí, standardizace postupů, používání metod sociální práce, problematiky
náhradní rodinné péče, činnosti OSPOD aj.
 podpora ze strany nezávislého kvalifikovaného odborníka-supervizora
 nákup odborné literatury
KA 04. Zlepšení podmínek pro práci s klienty
 pořízení nového nábytkového zařízení do kanceláří a místností, ve kterých probíhají jednání
s klienty
 výmalba prostor pro práci s klienty
 zajištění zvukové izolace dveří
KA 05. Prohloubení odborné spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti SPO
 formou série pracovních setkání – kulatých stolů realizovaných v prostorách KrÚ JMK,
případně v prostorách spolupracujících organizací
KA 06. Informační aktivity
 prostřednictvím internetových stránek JMK www.kr-jihomoravsky.cz, sekce "Sociální oblast"
KA 07. Řízení projektu
KA 08. Ukončení projektu
 konference pro sdílení příkladů dobré praxe
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