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O co nám jde? 

• O mezioborovou identifikaci příčin selhávání rodin a 
jedinců v oblastech zaměstnanosti, vzdělávání, 
bydlení, finanční gramotnosti apod. 

• O zpracování návrhu koncepčních řešení vycházející z 
reálných možností města Prostějova, subjektů, ale i 
fyzických osob, institucí aj. = síťování  

• Primárně o zmírňování již existujících sociálně 
patologických jevů a zamezení jejich předávání z 
generace na generaci 

• Druhotně snižování závislosti cílové skupiny na 
sociálním systému  



Co můžeme udělat ke zlepšení situace 
rodin v Prostějově? 

• Vytvořit funkční síť služeb s využitím 
zákonných a alternativních nástrojů 

• Příklad kompetentních řešitelů 

Oblast zaměstnanosti  

• Úřad práce, služby sociální rehabilitace, města a obce- 
veřejné služby, pracovní agentury, pracovní poradny, 
podnikatelé (právnické, fyzické, církevní právnické 
osoby), ...    

 



Všichni dělají co 
musí nebo 
mohou 



Cíl:  
Propojit či doplnit stávající služby tak, 
aby jejich dopad na cílovou skupinu 
působil v oblastech: 
  
• posílení rodičovských   kompetencí, 
• zvýšení finanční gramotnosti, 
• eliminaci výskytu sociálně 
  patologických jevů, 
• eliminace vzniku sociálně 
  patologických jevů, 
• snížení závislosti cílové skupiny na 
   sociálním systému  



•• Zmapovat KDO a CO pro cílovou Zmapovat KDO a CO pro cílovou 
supinu dělá supinu dělá --  ZjišťováníZjišťování  
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•• Pracovat na síťování služeb napříč Pracovat na síťování služeb napříč 
jejich spektra a vytvořit návrh jejich spektra a vytvořit návrh 
funkčního modelu podpory pro CSfunkčního modelu podpory pro CS  

•• Pracovat na síťování služeb napříč Pracovat na síťování služeb napříč 
jejich spektra a vytvořit návrh jejich spektra a vytvořit návrh 
funkčního modelu podpory pro CSfunkčního modelu podpory pro CS  
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•• Pracovat na HLEDÁNÍ možných Pracovat na HLEDÁNÍ možných 
efektivních způsobů postupného efektivních způsobů postupného 
řešení generačně opakujících se řešení generačně opakujících se 
nevhodných životních filozofiínevhodných životních filozofií  
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efektivních způsobů postupného efektivních způsobů postupného 
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Náplň práce Expertní skupiny  



Implementační fáze  04 - 12/2012  

P
rá

ce
 n

a 
ko

n
ce

p
ci

 v
zd

ěl
áv

án
í  

k 
ro

d
ič

o
vs

tv
í 

Baterie 

které chceme 

Baterie 

informací, 

které chceme 
zjistit 

Práce s 

řešení 

Práce s 

výsledky, 

vhodné 
řešení 

Harmonogram 

Zjišťování 

stávajícího 
stavu 



NÁVRH STRUKTURY 
DOKUMENTU 



Přínosy práce expertní skupiny? 

• Poslouží pro 
nasměrování cílů 
do následného 
Plánu  

• Vytvoří 
fundovanou 
komunikační 
platformu s 
podporou města 

 



ALE PŘEDEVŠÍM POSTUPNÉ KROKY 

• K FINANČNÍ STABILIZACI 

•

•

     

• K FINANČNÍ STABILIZACI 
RODIN 

• K VÝCHOVĚ OSOBNÍ 
ZODPOVĚDNOSTI 
KAŽDÉHO JEDINCE 

• K PŘERUŠENÍ 
MEZIGENERAČNÍHO 
PŘEDÁVÁNÍ RIZIKOVÉHO 
NEBO NEVHODNÉHO 

     ŽIVOTNÍHO STYLU V 
SOCIÁLNĚ SLABÝCH 
RODINÁCH  

Děkuji za pozornost 
 
 
Bc. Lenka Tichavská 
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