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MEZIOBOROVÁ SKUPINAMEZIOBOROVÁ SKUPINA
POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA:POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA:

poskytujeme prostor pro multidisciplinární diskusiposkytujeme prostor pro multidisciplinární diskusi
mezi odborníky a pracovníky z různých oblastímezi odborníky a pracovníky z různých oblastí
SPOD a NRPSPOD a NRP
MS je určena celé řadě profesí, zástupcům z:MS je určena celé řadě profesí, zástupcům z:  

neziskových organizací a nadacíneziskových organizací a nadací
orgánů sociálně - právní ochrany dětíorgánů sociálně - právní ochrany dětí
základních a středních školzákladních a středních škol
Policie ČR a českých soudůPolicie ČR a českých soudů  
Úřadů práce ČRÚřadů práce ČR
MHMP, MPSV, apod.MHMP, MPSV, apod.
pediatrůmpediatrům  
ad.ad.  

posláním MS je podpora spolupráce aposláním MS je podpora spolupráce a
komunikace mezi odborníky. Snažíme se o to,komunikace mezi odborníky. Snažíme se o to,
aby si jednotlivé profese byly vzájemněaby si jednotlivé profese byly vzájemně
nápomocny při řešení problémů a zároveň bylynápomocny při řešení problémů a zároveň byly
schopné sdílet příklady dobré praxeschopné sdílet příklady dobré praxe  



MEZIOBOROVÁ SKUPINAMEZIOBOROVÁ SKUPINA

SLUŽBY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST:SLUŽBY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST:
Již od samého počátku naší činnosti se snažíme oJiž od samého počátku naší činnosti se snažíme o
systémové působení na laickou, odbornou isystémové působení na laickou, odbornou i
zákonodárnou veřejnost. Posláním projektu jezákonodárnou veřejnost. Posláním projektu je
poskytovat takové služby a podporu odborníkům zposkytovat takové služby a podporu odborníkům z
oblasti rodinné politiky, aby v konečném důsledkuoblasti rodinné politiky, aby v konečném důsledku
měly vliv na zvyšování kvality života dětí a jejichměly vliv na zvyšování kvality života dětí a jejich
rodin.rodin.  
Projekt přispívá ke zlepšení komunikace meziProjekt přispívá ke zlepšení komunikace mezi
odborníky z oblasti rodinné politiky,odborníky z oblasti rodinné politiky,
zprostředkovává komunikaci se zákonodárci azprostředkovává komunikaci se zákonodárci a
propaguje tématiku práce s ohroženými apropaguje tématiku práce s ohroženými a
náhradními rodinami u široké laické veřejnosti.náhradními rodinami u široké laické veřejnosti.  

snažíme se o systémové působení na laickou,snažíme se o systémové působení na laickou,
odbornou i zákonodárnou veřejnostodbornou i zákonodárnou veřejnost



MEZIOBOROVÁ SKUPINAMEZIOBOROVÁ SKUPINA
SOUČASNÝ FORMÁT "MEZIOBOROVKY":SOUČASNÝ FORMÁT "MEZIOBOROVKY":

Každý rok probíhají čtyři setkání, vždy veKaždý rok probíhají čtyři setkání, vždy ve
čtvrtek 15 - 18 h v Barevném světě dětíčtvrtek 15 - 18 h v Barevném světě dětí
Od roku 2014 je realizátorem MS předsedkyněOd roku 2014 je realizátorem MS předsedkyně
Mgr. Zuzana Cesneková. Setkání moderujeMgr. Zuzana Cesneková. Setkání moderuje
PhDr. Ludmila Boková a koordinuje EmmaPhDr. Ludmila Boková a koordinuje Emma
Černá.Černá.  
O blížící se MS informujeme na sociálních sítíchO blížící se MS informujeme na sociálních sítích
a prostřednictvím emailu.a prostřednictvím emailu.  
Setkání zahrnuje dvě části: v první půlceSetkání zahrnuje dvě části: v první půlce
probíhá prezentace zajímavého projektu čiprobíhá prezentace zajímavého projektu či
služby. V druhé části má každý účastníkslužby. V druhé části má každý účastník
možnost představit kazuistiku případu, kterýmožnost představit kazuistiku případu, který
aktuálně řeší; ostatní pak mají možnost poraditaktuálně řeší; ostatní pak mají možnost poradit
z pozice své profese.z pozice své profese.  
Ze setkání se pořizuje prezenční listina. VšichniZe setkání se pořizuje prezenční listina. Všichni
účastníci jsou vázaní mlčenlivostí. Na požádáníúčastníci jsou vázaní mlčenlivostí. Na požádání
je možnost vystavit potvrzení o účasti proje možnost vystavit potvrzení o účasti pro
zaměstnavatele.zaměstnavatele.
MS je financována z vlastních zdrojů.MS je financována z vlastních zdrojů.  



MEZIOBOROVÁ SKUPINAMEZIOBOROVÁ SKUPINA
VZNIK A POČÁTKY "MEZIOBOROVKY":VZNIK A POČÁTKY "MEZIOBOROVKY":

První setkání se uskutečnilo v únoru 2009.První setkání se uskutečnilo v únoru 2009.  
V letech 2009 - 2014 realizátorem MS bylaV letech 2009 - 2014 realizátorem MS byla
předsedkyně Petra Hončíková. Setkánípředsedkyně Petra Hončíková. Setkání
moderovali PhDr. Ludmila Boková, PhDr.moderovali PhDr. Ludmila Boková, PhDr.
Miloslav Čedík a koordinátorky projektu Kámoš.Miloslav Čedík a koordinátorky projektu Kámoš.  
V období 2009 - 2012 MS zaštiťovala PaedDr.V období 2009 - 2012 MS zaštiťovala PaedDr.
Jana Rybínová (poslankyně PČR).Jana Rybínová (poslankyně PČR).  
Mezi lety 2012 - 2014 záštitu nad MS měla Ing.Mezi lety 2012 - 2014 záštitu nad MS měla Ing.
arch. Daniela Filipiová (senátorka PČR).arch. Daniela Filipiová (senátorka PČR).  
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AKTUÁLNÍ NOVINKY ZE ŽIVOTA BSD 
VŽDY SDÍLÍME NA NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Služby pro odborníky 
Barevný svět dětí, z. s.

Pod Nuselskými schody 3
Praha 120 00

+ 420 607 066 799
vzdelavani@barevnysvetdeti.cz

https://www.facebook.com/barevnysvetdetios
https://www.instagram.com/barevnysvetdeti/?hl=cz
https://www.barevnysvetdeti.cz/

