
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ 

 

Dne: 31. 03. 2022 

Místo: KK DUHA, Školní 4, Prostějov 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: PhDr. Monika Stejskalová (Poradna pro rodinu)                   

Bez omluvy se nedostavili: Blanka Suchánková (Romodrom) 

1. Přivítaní členů pracovní skupiny 

- Jednání zahájila koordinátorka Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

(dále jen SPRSS) paní Alena Horáková, DiS. 

- Představila Mgr. Kováříkovou (Intervenční centrum). Tato organizace požádala o 

zapojení do komunitního plánování, na Řídící skupině dne 15. 09. 2021 proběhla 

prezentace a následně Řídící skupina odsouhlasila zapojení organizace do komunitního 

plánování a byla zařazena do Pracovní skupiny Rodina, děti, mládež 

- Dále koordinátorka představila Bc. Hrdličkovou (Náruč dětem). Tato organizace také 

požádala o zapojení do komunitního plánování, na Řídící skupině dne 23. 02. 2022 

proběhla prezentace a následně Řídící skupina odsouhlasila zapojení organizace do 

komunitního plánování a byla zařazena do Pracovní skupiny Rodina, děti, mládež.  

- Nakonec koordinátorka představila Mgr. Fiedorovou (SOS vesničky), která nahradí 

Mgr. Tichčkovou. Změna člena bude projednána a bude o ní hlasováno na příští Řídící 

skupině 

 

2. Tvorba vize 

- „Široká, funkční, vzájemně provázaná a dostupná síť sociálních a návazných služeb pro 

všechny občany SO ORP Prostějov, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.“ - beze 

změny 

 

3. Aktualizace cílů a opatření   

- Členové pracovní skupiny zkontrolují svoje cíle a opatření  

 

4. Různé /Diskuze 

- jednotlivý členové hovořili o zkušenostech s uprchlíky z Ukrajiny a sdíleli, zda se 

jich toto téma nějak dotklo a jak se s tím jejich organizace vypořádala 

- Mgr. Bezdomnikov a Mgr. Rozehnalová navrhli, aby každé ORP mělo svého 

koordinátora pro uprchlíky a pro jejich děti, aby přes prázdniny probíhalo jazykové 

vzdělávání 

- Mgr. Rozehnalová přítomné informovala, že z Ukrajiny probíhá on-line výuka 

 



ÚKOLY: 

Vedoucí a členové  PS: 

- Do 15. 04. 2022 zaslat ing. Fafílkové případné připomínky ke stávajícím cílům a 

opatřením + vyplnit tabulku (dle metodiky kraje) 

Ing. Martina Fafílková 

- Zapracovat případné připomínky ke stávajícím cílům a opatřením 

 

Zapsala: 

Alena Horáková, DiS. 


