
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ 

 

Dne: 16. 11. 2021 

Místo: KK DUHA, Školní 4, Prostějov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: Magda Kováříková (intervenční centrum) 

                  Monika Stejskalová (Poradna pro rodinu) 

                  Martina Fafílková (MMPv)                   

Bez omluvy se nedostavili: Miroslava Ticháčková (SOS vesničky – Kompas) 

                                             Blanka Suchánková (Romodrom) 

1. Přivítaní členů pracovní skupiny 

- Jednání zahájila koordinátorka Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

(dále jen SPRSS) paní Alena Horáková, DiS. 

- Připomněla změnu zaměstnance na pozici koordinátora a představila se. 

 

2. Vyhodnocení stávajícího SPRSS (změny v PS) 

- Pracovní skupině byla představena nová členka, Mgr. Jitka Všetičková – vedoucí 

oddělení sociálně právní ochrany dětí na Magistrátu města Prostějova a Mgr. Magda 

Kováříková z Intervenčního centra (z jednání omluvena) 

- Pracovní skupina byla seznámena s rozhodnutím Řídící skupiny o zrušení Pracovní 

skupiny Národnostní menšiny a cizinci. S ohledem na cílové skupiny poskytovatelů byli 

členové této skupiny zařazeni do Pracovní skupiny Rodina, děti, mládež. Koordinátorka 

tyto členy přestavila. Jedná se o Petra Kadlece (Podané ruce), Janu Rozehnalovou 

(Žebřík – Mozaika), Blanku Suchánkovou (Romodrom) a Gabrielu Petrželovou 

(MMPV). 

- Dále byla představena Ing. Martina Fafílková, která se bude podílet na vyhodnocení 

probíhajícího plánu a zpracování plánu nového (z jednání omluvena). Byly nastíněny  

procesní kroky, na které se bude pracovní skupina zaměřovat.  

- Byla představena společnost ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., která 

nám bude poskytovat metodickou podporu v oblasti komunitního plánování. 

- Termín: do 30. 11. 2021 je nutné vyplnit monitorovací tabulky a zaslat Ing. Fafílkové 

(vedoucí PS zajistí předání kontaktu všem členům). 

- Vedoucí PS, David Bezdomnikov, upozornil, že paní Vlasta Recová již nepracuje v PPP 

a SPC. Zjistí, zda by organizace měla i nadále zájem být zapojena do komunitního 

plánování a koho by navrhla jako člena PS. 

 

3. Aktualizace jednotlivých SWOT analýz  

- Viz příloha 

 



4. Různé /Diskuze 

Dle doporučení Ing. Fafílkové v rámci diskuze projednány následující body: 

- spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu obcí (projednáno v rámci SWOT 

analýzy) 

- financování sociálních služeb (projednáno v rámci SWOT analýzy) 

- existence/potřebnost dobrovolníků – zahrnout do slabých stránek 

- informovanost mezi poskytovateli sociálních služeb na území ORP (projednáno 

v rámci SWOT analýzy) 

- potřeba meziresortního síťování služeb pro cílovou skupinu ohrožených rodin 

s dětmi (projednat s Ing. Fafílkovou, co je tím přesně myšleno) 

- dostupnost služeb pro ohrožené rodiny s dětmi v regionech s nízkou dostupností – 

zahrnout do slabých stránek 

- chybí konkrétní služby pro cílovou skupinu? Jaké? – alternativní školství 

- zvyšuje se počet ohrožených rodin s dětmi z důvodů zadluženosti, ztráty bydlení, 

změny ekonomické situace apod.? – rozhodně ANO 

- Covid 19 – paní Tihlářová z organizace Člověk v tísni uvedla, že v souvislosti 

s Covidem mají více klientů ze střední vrstvy a plnou kapacitu na doučování; objevuje 

se kybešikana, deprese u dětí a nárůst psychiatrických klientů; pan Bezdomnikov 

z organizace Podané ruce v souvislosti s Covidem upozornil na nárůst narkomanů a 

větší počet dětí v on-line prostředí 

- připravenost sociálních služeb na rizika plynoucí ze zneužívání kyberprostoru – 

zahrnout do ohrožení 

 

ÚKOLY: 

Alena Horáková, DiS. 

- Požadované změny zapracovat do SWOT analýzy, následně bude zaslána vedoucímu a 

členům PS k případnému připomínkování včetně zápisu z jednání. 

Vedoucí a členové  PS: 

- Do 30. 11. 2021vyplnit monitorovací tabulky a zaslat Ing. Fafílkové 

 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 


