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Prezentace 
Pracovní skupina Rodina, děti a mládež 

 
 Pracovní skupina Rodina, děti a mládež je jednou z pracovních skupin, která 
pracuje v komunitním plánování sociálních služeb a zaměřuje se problematiku dětí, 
rodin a mládeže.  Zde je na místě uvést, že cílová skupina i problematika, na kterou 
se zaměřuje, je velmi široká. Zahrnuje děti a mládež ve věku od 0 do 18ti let, rodiny 
úplné i neúplné, rodiny i děti se specifickými potřebami, rodiny a děti z různých 
důvodů sociálně znevýhodněné, vyžadující speciální pomoc a přístup, dále se 
zaměřuje na problematiku rodin a dětí v různých fázích rodinného cyklu a života. 
 
 Pracovní skupina začala pracovat v roce 2007 a postupně se vyprofilovalo její 
složení.  V současné době ji tvoří zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zástupci 
poskytovatelů navazujících služeb v Prostějově, kteří projevili zájem o zapojení do 
procesu komunitního plánování. 
 
Složení pracovní skupiny: 

Mgr. Bc. Marcela Trunečková – vedoucí pracovní skupiny, vedoucí OSPOD MěÚ 
Prostějov 
Mgr.Jana Krejčí – zástupce ředitele DD Prostějov 
Mgr. Jana Krchňavá – vedoucí Speciálně pedagogického centra Prostějov 
Mgr. Vlasta Recová – psycholog, Pedagogicko psychologická poradna Prostějov 
PhDr. Pavel Pokorný – psycholog, Poradna pro rodinu Prostějov 
Mgr. Regina Šverdíková – pracovnice Fondu ohrožených dětí, pracoviště Prostějov 
Jitka Zapletalová – vedoucí, Mateřské centrum Cipísek Prostějov 
PhDr. Iva Součková- vedoucí, K – centrum Prostějov 
Mgr. Stanislava Rotterová, pracovnice Klubu OÁZA Prostějov 
Viliam Hangurbadžo – terénní pracovník, Člověk v tísni Prostějov 
 
 Specifickým rysem pracovní skupiny oproti ostatním pracovním skupinám je 
zapojení nejen zástupců poskytovatelů sociálních služeb, ale také zástupců 
navazujících služeb. Tito poskytovatelé mají své nezastupitelné  místo ve spektru 
služeb, nabízených dětem a rodině v Prostějově. Jedná se zejména o DD Prostějov 
/začleněn do rezortu školství/, kde jsou umístěny děti, které z různých důvodů 
nemohou žít v rodině. Dále Speciálně pedagogické centrum, které zajišťuje speciálně 
pedagogické, psychologické a sociální poradenské služby dětem se specificky 
vzdělávacími potřebami a jejich rodinám. Rovněž je třeba zmínit Mateřské centrum 
Cipísek, které sice neposkytuje sociální službu, nicméně má nezastupitelné místo ve 
spektru služeb, jelikož se zaměřuje na mladé rodiny s dětmi do 6ti let, rodiče na 
mateřské a rodičovské dovolené, s cílem prevence sociální izolace těchto rodin. 
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 V rámci své činnosti pracovní skupina zpracovala SWOT analýzu. Bylo 
zjištěno, že v následující oblasti sociálních a návazných služeb jsou velmi dobře 
zabezpečeny a existuje stabilní spektrum poskytovatelů.  
 
1.  

- Nabídku organizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež v Prostějově 
zajišťují Dům dětí a mládeže Prostějov, Klub OÁZA Prostějov, základní školy, 
Skaut, Junák 

- Odborné sociální poradenství a podporu rodin v Prostějově zajišťují oddělení 
sociálně právní ochrany dětí MěÚ Prostějov, Fond ohrožených dětí, Poradna 
pro rodinu, Člověk v tísni, Pedagogicko psychologická poradna. 

- Péče o opuštěné děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat v rodině, 
zajišťuje ve městě Prostějově DD Prostějov, v rámci okresu Prostějov dále DD 
Plumlov a DD Konice. 

- Prevenci před izolací mladých rodin s dětmi do 6ti let, rodičů na mateřské a 
rodičovské dovolené zajišťuje Mateřské centrum Cipísek Prostějov. 

-  
2. Při zpracování analýzy  došla pracovní skupina k závěru, že některé aktivity 
zaměřené na cílovou skupiny nejsou zastoupeny v potřebné míře a rozsahu nebo by 
je, vzhledem k počtu klientely, bylo třeba posílit. Jedná se o oblasti: 

- Prevence sociálně patologických jevů zaměřené na děti a mládež – např. 
problematiku šikany 

- Terénní sociální služby 
- Krizové služby, krizová intervence pro rodinu, děti a mládež v případech 

neočekávaných, tragických událostí apod. 
- Informovanost veřejnosti o poskytovaných službách pro rodinu 
- Vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí zaměřené na 

mládež, rodiny, náhradní rodiny pečující o děti 
- Ubytování pro rodiče s dětmi v krizové životní situaci – domácí násilí apod. 
- Práce s neorganizovanou mládeží v rámci nízkoprahových zařízení 
- Volnočasové aktivity pro hendikepované děti a mládež 
 

3. Prostřednictvím procesu komunitního plánování vidí v současné době pracovní 
skupina příležitost zjistit (pomocí výzkumu), které služby nejsou dostatečně nabízeny 
a poskytovány, jakou potřebu poskytování služeb má veřejnost, dále zmapovat 
jednotlivé aktivity a činnosti poskytovatelů sociálních služeb, vytvořit databázi 
poskytovatelů, využít práce dobrovolníků a studentů. 
 
4. Jako ohrožení vnímá pracovní skupina nestabilní finanční podporu neziskových 
organizací a zkreslené informace o bezproblémové situaci ve městě. Dalším rizikem 
se jeví možnost zrušení přípravného ročníku ZŠ pro děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí a riziko, že nebude zajištěno vzdělávání pro děti 
s kombinovaným postižením. 
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Další činnost členů pracovní skupiny spočívala v aktivní spolupráci a přispění ke 
zpracování sociodemografické analýzy a analýzy potřeb uživatelů. Poskytli z oblasti 
své působnosti potřebná data a údaje a jako tazatelé se osobně zapojili do 
průzkumu, který měl za cíl zmapovat potřeby a přání klientů sociálních služeb. 
 
V závěru mého vystoupení bych chtěla vyslovit myšlenku a přání téměř ideální – aby 
každé dítě v tomto městě vyrůstalo v harmonickém prostředí, podnětném pro rozvoj 
jeho osobnosti. Aby rodina měla opět výsadní postavení i v naší mladé demokracii a 
pomoc státu směřovala k tomu nejcennějšímu – k výchově dětí v úplných rodinách, 
ve smyslu tradic a vzájemné úcty.       

 
 
 

Mgr. Bc. Marcela Trunečková 
Mgr. Jana Krejčí 


