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Analýza návazných služeb 

 
Síťování služeb bylo v rámci projektu Podpora rozvoje a profesionalizace sociálně-právní 
ochrany dětí jako nástroj zvýšení efektivity cílené práce s klientem – dítětem a jeho rodinou. 
Vychází z předpokladu, že pokud na sebe jednotlivé služby navazují a jsou vzájemně 
koordinovány, je možné potřeby dítěte a rodiny naplnit lépe, než když je spolupráce omezena 
rezortním dělením kompetencí, zejména pokud jde o metodické řízení, financování a zacílení 
služeb.  
Síťování služeb je dynamický a nikdy nekončící proces směřující k naplnění potřeb dětí a rodin 
žijících v dané lokalitě. Aby bylo síťování co nejúčelnější a šité na míru lokalitě, je třeba nejprve 
zmapovat stávající síť – tedy místní aktéry a jejich potřeby směrem k fungování sítě a to, jakým 
způsobem spolupracují. Proto byl důkladně mapováni terén a na základě zjištění bylo pracováno 
společně s aktéry na tématech, která se ukázala jako významná pro rozvoj sítě, místní 
spolupráce apod. Hlavním cílem této aktivity bylo vyhledávání poskytovatelů návazných služeb 
pro klienty Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč.  
 
Z předchozích zkušeností síťaře bylo zjištěno, že v každé lokalitě je síť návazných služeb jiná, a to 
vzhledem k odlišným potřebám dětí a rodin, a je ovlivněna vnějšími podmínkami v lokalitě (např. 
personální a finanční kapacity aktérů). Celá síť návazných  služeb by však měla naplňovat 
principy transformace a odrážet v první řadě potřeby dětí a rodin. 
 
 
SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

 Kvalitní poskytování návazných služeb  

 Pestrá síť poskytovatelů návazných služeb 

 Osobní angažovanost zástupců návazných 
služeb 

 Otevřenost subjektů návazných služeb 
k rozšiřování a k ev. změně 

 Aplikace nových metod v návazných 
službách 

 Aktivita většiny subjektů návazných služeb  

 Komunitní plánování - aktivní, snaha a chuť 
ke změně  

 Zajištění finančních zdrojů a omezený přístup k 
nim 

 Nedostatky ve spolupráci mezi poskytovateli 
návazných služeb mezi sebou a s dalšími subjekty 

 Nedostatek možností psychologického, 
psychoterapeutického, psychiatrického 
poradenství jako návazné služby pro ohrožené 
děti a jejich rodiče 

 Nedostatečná informovanost společnosti  

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků (souvisí 
s financováním) 



 
 Široké spektrum návazných služeb, které 

zasahují do sociální oblasti, školní a 
zdravotní 

 Podpora pro rodiny s dětmi v rámci 
komunitního plánování 

 Existence širší podpory návazných služeb a 
informovanost o těchto službách ve školách 
a jiných organizacích  

 Rozšiřování spektra navazujících služeb pro 
rodiny s dětmi 

 Existence komunitního plánování v ORP 
Jihlava, podpora návazných služeb ze strany 
Magistrátu Jihlava a MěÚ Telč, zpracovaná 
koncepce komunitního plánování 
 

 Nedostatečná podpora sociální práce ve školách  

 Nedostatečná propojenost, znalost a spolupráce 
v sociální síti návazných služeb 

 Rivalita  a double služeb v některých oblastech 

 Nevyhovující vybavení pro klienty – prostory, 
omezené pomůcky 

 Nedostatečné ubytovací kapacity pro osoby v 
krizi – krizová lůžka  

 Omezená kapacita návazné služby psychiatra a 
psychologa  

 Malá kapacita ambulantních služeb ve formě 
stacionářů pro děti s výchovnými problémy 

HROZBY  PŘÍLEŽITOST 

 Nejisté finanční zajištění služeb a zdroje 
financování  

 Nárůst administrativy v souvislosti 
s pověřením k sociálně právní ochraně dětí  

 Nedostatečná informovanost  návazných 
službách 

 Vyhoření zaměstnanců služeb, přetížení  

 Nízkopříjmové rodiny, kteří na službu 
nedosáhnou 

 Ekonomické problémy rodin v souvislosti s 
exekucemi 
 

 

 Možnost získání finančních prostředků z EU - 
Strategie financování návazných služeb  

 Komunitní plánování návazných služeb 
spolupráce nastavena - funguje  

 Rozvoj nových  služeb: nové ambulantní služby 
poskytující psychoterapeutickou a psychiatrickou 
podporu  

 Zapojení místních samospráv k financování 
ambulantních návazných služeb – stacionáře pro 
děti s výchovnými problémy 

 Podpora vzniku krizových lůžek pro lidi v 
nepříznivé krizové sociální situaci  

 Podpora sociální práce ve školách a školských 
poradenských zařízeních  

 Podpora specialistů v návazných službách 
 

 

 
Návazné služby byly analyzovány z perspektivy potřebnosti těchto služeb pro 
ohrožené děti, potažmo rodiny v ORP Jihlava.  
 
V rámci Analýzy sítě služeb v ORP Jihlava a Telč byly zjišťovány možnosti 
spolupráce s organizacemi, které poskytují návazné služby rodinám a dětem a 
které je možné v rámci realizace sociálně právní ochrany dětí využít.  
Tyto instituce poskytující služby byly rozděleny na ty, které poskytují péči v rámci 
režimu zdravotnických zařízení na ty, které poskytují sociální a návazné služby 
rodinám a dětem. 
Z této aktivity je výstupem seznam níže uvedených subjektů, který je součástí 
analýzy návazných služeb, který bude využit sociální pracovníky OSPOD Telč a 
OSPOD Jihlava při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. 



 

Tento výstup bude společně s analýzou poskytnut Magistrátu Jihlava v rámci 
komunitního plánování jako podklad pro potřeby dofinancování i jako podklad pro 
zřizování dalších služeb. 
 
 
 

Zdravotnická zařízení: 
  



 

Dětská psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 

 

Rozkošská 
2322, 580 23 
Havlíčkův Brod 
 

Telefon: 569 478 111 
http://www.plhb.cz/ 
 

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš U stadionu 275, 
595 01 Velká 
Bíteš 

Telefon: 566 531 431 
http://www.dpl-velkabites.cz 

 

Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 54, 
586 24 Jihlava 
 

Telefon: 567 552 111 
http://www.plj.cz 
 

Pedopsychiatrická ambulance pro děti i dospělé  
MuDr. Emihl Herr 

Jihlava, 
Brněnská 
455/54 

Telefon: +420 728 207 139 

Ordinace dětské neurologické a dětské psychiatrie 
MuDr. Pavel Tauber 

Havlíčkův Brod, 
Kalinovo 

nábřeží 605 

Telefon: +420 569 422 435 

Psychiatr pro děti a dospělé  
MuDr. Milada Radosová 

Havlíčkův Brod, 
Dobrovského 

2915 

Telefon:+420 569 429 245 

Psychologická ambulance 
Klinická psychologie- psychoterapie, psychodiagnostika, 
poradenství PhDr. Miluše Mullerová, MIHOP s.r.o. 

Jihlava, 
Vrchlického 

2497/57 

Telefon: +420 567 574 558 

Ordinace klinické psychologie 
PhDr. Dana Hrstková 

Jihlava, 
Vrchlického 57 

Telefon: +420 567 574 557 

 
Sociální a návazné služby pro rodiny s dětmi: 
 
 

  

Psychocentrum -  Manž. a rodinná poradna kraje Vysočina, 
příspěvková organizace 

Jihlava, Pod 
Příkopem 934 

Telefon: +420 567 308 855 

Pedagogicko- psychologická poradna – poradenské 
zařízení  

Havlíčkův Brod, 
Nad Tratí 335 

Telefon: +420 569 422 171 

Pedagogicko- psychologická poradna -  poradenské 
zařízení 

Pelhřimov, 
Solní 1814 

Telefon: +420 565 323 621 

Pedagogicko- psychologická poradna -  poradenské 
zařízení 

Třebíč- Horka- 
DomVltavínská 

1289/10 

Telefon: +420 568 848 815,  

Psychocentrum- manželská a rodinná poradna kraje 
Vysočina 

Třebíč, Karl. 
Náměstí 41/30 

Telefon: +420 568 846 500 

Rodinné centrum MiLuRa, s.r.o.  Psychologická poradna  Havličkův Brod, 
Dobrovského 

2915 

Telefon: +420 725 027 127 

Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Jihlava Sídlo: Jiráskova 

67, Jihlava 

Místo výkonu: 

Jiráskova 67, 

Telefon.: 567 301 115 

e-mail: info@detske-centrum-

ji.cz 

www.detske-centrum-ji.cz 

http://www.plhb.cz/
http://www.plj.cz/


 

 
 
 
Zpracoval: odborný tým projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jihlava 

Kontaktní 

osoba: MUDr. 

Ivana Ryglová 

  

Občanské sdružení Ječmínek Sídlo: Husova 1, 

591 01 Žďár 

nad Sázavou 

Kontaktní 

osoba: Mgr. 

Machková 

 

Telefon.: 566 620 008 

e-mail: 
osjecminek@centrum.cz 

Občanské sdružení STŘED Třebíč Klub mládeže 

Hájek, 

Mládežnická 

229, 674 01 

Třebíč, 

Kontaktní 

osoba: Mgr. 

Martina 

Bártová 

Telefon: 568 843 732 

e-mail: sdruzeni@stred.info 

web: www.stred.info 

JIMEDIS, z.s. Jihlava, Husova 
1623/12 

Telefon: 604 297 675 

email: jimedis@jimedis.cz 

 

mailto:osjecminek@centrum.cz
mailto:sdruzeni@stred.info
http://www.stred.info/
mailto:vyvazilova@jimedis.cz
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