
Zápis z pracovní skupiny Děti, mládež a rodina  

č. 01/2020 
 

Datum jednání: 4. března 2020 

Místo jednání: MMFM, Palackého  

Účastníci jednání: Dle prezenční listiny, host – František 

Sternberg – sociální asistent 5. ZŠ, Iva 

Marszalková – TK EXIT 

Omluveni: Renáta Hrstková,  Libor Menšík  

 

Jednání řídil: Lenka Vaňková 

 

A. Průběh jednání: 

 

1.  Představení hosta – František Sternberg – sociální asistent 5. ZŠ 

František Sternberg působí na 5. základní škole jako asistent od září 2019. 

Cílem této pozice je propojení, prohloubení spolupráci mezi rodiči, žáky a učiteli 5. základní 

školy. Jsou hledány prostředky k zdárné komunikaci obou stran, k lepší orientaci 

v požadavcích školy a zároveň potřebách klientů.  

Cílovou skupinou jsou děti a jejich rodiny, pracovníci školy, popřípadě instituce.  

 

Nejčastější aktuální záležitosti, které řeší  

2. (ne)pravidelná docházka dětí do školy,  

3. pomoc s orientací v požadavcích na děti a rodiče ze strany školy a jejich porozumění, 

4.  v případě potřeby zprostředkování setkání mezi rodiči a zástupci školy 

V případě jakékoliv potřeby/pomoci je možnost se obrátit na p. Františka Sternberga na tel. 

čísle – 720 547 421. 

2. Vedoucí pracovní skupiny oslovila paní Iva Marszalková s žádostí o vstup do 

pracovní skupiny. Paní a představila službu – Terapeutická Komunita EXIT 

v Komorní Lhotce. 

 Pobytová služba pro klienty ve věku 14–18 let, kteří se v důsledku užívání 

návykových látek ocitli v nepříznivé životní situaci. Kapacita: 12 lůžek. 

Doba pobytu – 3 měsíce, podle posouzení závažnosti je možno prodloužit 

na 6 měsíců. Cena 120,- / den. 
 Proces přijímání klientů – součástí musí být vyjádření jiné služby, lékaře; s klientem 

je veden vstupní pohovor a zjištění potřebných informací 

 Častými klienty jsou děti z DD a ústavů výchovné péče 

 Průběh pobytu – školní povinnosti, komunity, volný čas (omezeně) 

 Cíl: dosažení a udržení abstinence, stabilizace nového životního stylu bez 

návykových látek a návrat do běžného života bez alkoholu, drog a závislostního 

chování.  

Hlasování o vstup TK Exit do pracovní skupiny DMR:  



Pro: všichni přítomní, proti – 0, zdržel se – 0. TK Exit byla přijata do PS.  

3. Dalším bodem na pracovní skupině bylo zvolení zástupce vedoucího pracovní 

skupiny. Lenka Vaňková členy informovala o tom, že je potřeba zvolit zástupce. 

Byla možnost navrhnout adepty na zástupce. Lenka Vaňková navrhla bývalou 

vedoucí PS paní Alenu Kopidolovou. Všichni členové souhlasili. 

Hlasování o zástupci vedoucího pracovní skupiny:  

Pro: všichni přítomní, proti – 0, zdržel se – 0. Alena Kopidolová byla zvolen zástupcem 

vedoucí PS.  

4. Lenka Vaňková požádala členy PS, aby všichni odpověděli na následující 

otázky emailem: 

 Proč chodím do pracovní skupiny DMR 

 Jaký očekávám přínos od PS 

 Má pro mě členství smysl? 

 Předávám informace z pracovní skupiny vedení? Stojí vedení o to? 
 

5. Informace V. Slívové o konferenci. Z dotazníkového šetření, které probíhalo 

po loňské konferenci, vyplynulo, že účastníci mají o konferenci zájem. 

V tomto roce se je konání konference plánováno na září.  

 

6. Informace ze služeb 

 

a) Romipen – zrušen v souvislosti s šířením koronaviru, náhradní termín bude možná 

v září.  

b) TS Rebel – změny: a) vedoucího – místo Anety Prokešové je vedoucím služby 

Martin Paĺov; b) sídlo – dříve Sadová, nyní Husova (výměník Distep) 

c) NZDM Semafor - vznikl sloučením dvou městských NZDM Prostoru a Kosti 

(pracovníci) a zároveň rozšíření NZDM o terénní formu práce – sídlo – Kostikovo 

náměstí 

d) NZDM Klub Nezbeda Frýdek – rozšíření Klubu Nezbeda Místek – prozatím pod 

jednou registrací, od 17. 2. 2020 funguje pro klienty; docházejí zde starší klienti 

původně z místeckého Nezbedy a také klienti ze SVL, 

e) CNN – ukončen projekt bezplatných mediací od 31. 3. 2020, ostatní programy běží 

beze změny;  

f) Poradna pro ženy a dívky – personální změny – představení nové kolegyně, která 

v případě potřeby bude zastupovat i na PS  Elišky Kopecké,   

g) Spolu pro rodinu – p. Kučná – oznámení o ukončení projektu Kompas – pro 2020 

nebyl podpořen; ostatní služby a projekty beze změn 
 

7. Ostatní 
 

Pozvání (p. Damková - CNN) na otevřenou fokusní skupinu v pátek 27. 3. 2020 na téma 

potřeby osob ohrožených ztrátou bydlení a bez bydlení (viz pozvánka). 



Místo konání: Občanská poradna (omezena kapacita na max. 16 účastníků). Výstupem  

bude zpráva pro SMFM. 

 

Paní Slívová potvrdila, že diskuse k tomuto tématu a následná doporučení k řešení jsou stále 

aktuální a vítaná. V současné době probíhají práce na Koncepci sociálního bydlení ve F-M.  

 

Lenka Vaňková děkuje všem členům za zaslání akčních plánů a za vyhotovení. Dále bylo 

dohodnuto, že na příští setkání se přijde jako host představit vedoucí této aktivity paní Ivana 

Dvořáková z Charity Frýdek-Místek. Doučování Charity Frýdek-Místek je samostatná 

služba pod Charitou Frýdek-Místek. Doučování probíhá v sociálně znevýhodněných 

rodinách po celém Frýdku-Místku v jejich přirozeném prostředí, v případě opravdu 

špatných bytových podmínek je možnost se dohodnout v doručovatelské místnosti, která 

se nachází na ul. Míru. 

Přílohy k zápisu: 

- Pozvánka na otevřenou skupinu 

- Aktualizovaný seznam kontaktů PS 

- Letáček z TK EXIT 

- Letáček doučování CHFM  

 

B. Nové úkoly – včetně termínu plnění a zodpovědné osoby za daný úkol  

  

1. Zaslat L. Vaňkové odpovědi na otázky týkající se fungování v PS 

Zodpovědnost:  všichni členové  

Termín: do 15. března 2020 

  

 

Datum příštího setkání   

  

Pozor ZMĚNA: 20. 5. 2020 v NZDM U-Kryt 

ve 13 hodin (setkání 28. 4. – zrušeno!!!) 

Zapsala:  Alena Kopidolová 

Revize zápisu: 

  

Vendula Slívová, Lenka Vaňková  

 


