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Okruhy činností ANV pro období 2014 – 2018,  

schválené VH dne 23.4.2014 v Praze 

VYHODNOCENÍ K 22.11.2018 

 
 Pokračovat ve formách výměny zkušeností a dalšího vzájemného vzdělávání se 

v podobě osvědčených workshopů. Je nutné samozřejmě hledat nová témata, která 

mohou být i v řadě případů mnohem užší a vyhraněnější a od toho se také budou 

odvíjet i nižší počty účastníků, ale v každém případě je nutné nadále využívat 

poznatků, získaných z workshopů, pro jednání s dalšími partnery. 

Splněno beze zbytku, workshopy 2x ročně, kvalitní témata, pozitivní odezva, zájem 

zařízení. 

 Pokračovat v posílení významu ANV ve vztahu k dotčeným vrcholovým státním 

institucím (MŠMT, MPSV, MS, MV, MZ), jakož i k politickým reprezentacím ČR – 

parlament, senát, ale i krajům. Na stejném základě pak hledat spolupráci s NGO, 

sdruženími a dalšími organizacemi, působících na poli ústavní a ochranné výchovy 

(především FICE). 

MŠMT relativně časté schůzky (pozitivní výsledky s p. řed. Banertem). Stále chybí 

možnosti připomínkování ze strany ANV (personální standardy, změny standardů 

péče, metodický pokyn, vnitřní řády, atd.). 

S MPSV se nepodařila navázat žádná forma spolupráce – výjimkou kulatý stůl 

13.11.18 s velmi silnou účastí (3 ministři – MŠMT, MPSV, MZ, 2 náměstci –MF a 

MV); pozitivní výsledek, dohoda zastřešující koordinační skupiny, zařízení zůstanou 

ve stávajících gescích. Spolupráce s kraji částečně - nutno posílit a pokračovat 

v započatém s AK. 

Spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů – toto spojení se ukazuje jako velmi 

šťastné; ANV získala možnosti různých významných schůzek, rozšířila se možná 

účast na akcích jiných sdružení (soc. služby, atd.), stejně tak, jako možnost 

připomínkování zásadních materiálů z Vlády ČR, ale i jiných subjektů. 

Nezanedbatelný je i finanční příspěvek na workshopy. 

 Prohlubovat kontakty s odborníky ze zahraničí – především ze Slovenska; najít a 

navázat komunikaci s odborníky ze sousedních států Německa, Rakouska a Polska. 

Využívat přenosů jejich zkušeností pro práci ANV. 

Bohužel  se nepodařilo vytvořit systém, přetrvávají v omezené míře individuální 

spolupráce. 

 Nadále pokračovat v hledání cest k pozitivní prezentaci zařízení pro ústavní a 

ochrannou výchovu v médiích a ve vztahu k veřejnosti obecně. Tento úkol musí být i 

nadále samozřejmou povinností všech členů ANV. 

Situace se zlepšila v rámci možností, bohužel vždy překryjí negativní kauzy - 

Chrastava, Králíky, atd. 

 Podpora komunikace členské základny a orgánů ANV. Zvyšovat kvalitu oficiálních 

webových stránek www.asociacenahradnivychovy.cz . Zároveň by bylo vhodné, aby 



se ANV dokázala shodnout na výběru a zavedení loga a doprovázejícího grafického 

manuálu tak, abychom i z hlediska PR byli moderní institucí i s těmito „drobnostmi“. 

Zvýšené povědomí o ANV, zlepšená elektronická prezentace, vč. prezentace zápisů, 

atd. Chybou pak je komunikace v některých speciálních záležitostech, v některých 

územích (vázne komunikace DÚ ve vztahu k zařízením). U speciálních případů – 

získání podpory pro petici DÚ a SVP Veslařská z 20.10.18 k znovuzavedení 

dobrovolných pobytů v DÚ pak bychom dokázali zajistit vysokou podporu. Zásadní 

chybou pak je skutečnost, že v roce 2018 se z různých časových a dalších důvodů 

nesešla Rada ANV. 

 Vyjasnit stav členské základny tak, aby všichni členové byli aktivní stran svých práv i 

povinností, aby se nevytvářely „černé duše“ a pohled na ANV tak byl kdykoliv 

naprosto jasný a transparentní v počtu jejích členů a z toho odvozené síly zařízení, 

které zastupuje. 
Splněno a po očištění členské základny naopak začal pozvolný nárůst nových členů. 

 Pověřit budoucí Radu ANV, aby našla cesty jak finančně ohodnotit především členy 

budoucího VV (ale i případné další aktivní členy ANV – např. pověřené úkoly 

v určitých specifických záležitostech) a to zcela určitě v jejich provozních nákladech, 

souvisejících s jejich prací pro ANV. Zvážit, zda nemotivovat jejich aktivity i 

jednorázovými ročními odměnami tak, jak je to běžné např. v zastupitelstvech obcí. 

Běžný administrativní a účetní servis ocenit přiměřenou částkou ve vztahu 

k jednotlivcům nebo subjektům, který jej vykonávají.  
Nesplněno, lze považovat za zásadní chybu, protože všichni vykonávají činnosti 

související s ANV ve svém volnu a na náklady své, či svých zařízení, počínaje časem 

na veškerá jednání včetně přípravy, nutnou administrativou a konče náklady na 

cestovné, atd. 
 

Úkoly pro další období: 

 

- aktivní podíl při tvorbě a následném prosazení novely, nebo nového zákona 109 o 

ústavní výchově 

- znovu se pokusit o návrat kompetencí (umisťování a přemisťování dětí) pro DÚ – 

novela OZ 89/2012 

 

Poděkování VV + P. Vitkovský (reviz., legis.) + J. Košíček (koordinace UZS) 

- J. Koubová – FICE, L. Ševčík – hospodaření, O. Vernerová a J. Dvořák – jednání, 

administrativa, konzultace 

 

 
Miloš Picek 

předseda ANV 


