
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

konaného dne 27. 1. 2022, on-line 

 

Přítomni:  dle Seznamu účastníků (viz. níže) 

Program: 

1. Úvodní slovo, vedoucího PS, představení dnešního setkání 

2. Příprava nového střednědobého plánu – postupné konkretizace na 16 potřebách ve 3 cílech – 

hledání realizátorů  

3. Různé – termíny dalšího online setkání a plán práce na 5. SPRSS do konce tvorby nového plánu 

Průběh jednání: 

Přivítání členů skupiny a zahájení jednání pracovní skupiny. 

Ad1) Úvodní slovo vedoucího PS  

 Vedoucí PS Martina Damková přivítala přítomné členy PS a sdělila plán setkání.  

 

Ad2) Další příprava nového střednědobého plánu 

 Během online setkání všichni účastníci prošli 3 tematické oblasti a 17 potřeb/cílů. To proto, že 

aktuálně 8 potřeb/cílů nemá realizátora. Ověřeno u přítomných, že skutečně tyto potřeby 

realizovat nikdo nemůže, a to z různých důvod. Nebudou tedy v příštím plánu zakomponovány. 

 

 U dalších 9 potřeb je již realizátor možný a toto bylo ověřeno přímo u zástupců organizací. 

 

 Zástupci organizací, kteří dnes nebyli přítomni, budou vedoucí skupiny kontaktováni v příštím 

týdnu, aby se vyjádřili k realizaci daných cílů. Budou kontaktováni i ti zástupci, kde ještě je 

potřeba nějakého doplnění a specifikace.  

 

 Následně dne 4.2.2022 bude zaslán emailem všem členům skupiny s dalším materiálem k 

možné úpravě či doplněním textu do 17.2.2022, aby mohla být dne 18.2.2022 zaslána všem 

již skutečně finální verze dokumentu za skupinu. 

 

 Nový 5. SPRSS obsahuje i potřeby/cíle, které neumíme na území města řešit, ale byly 

pojmenovány na přechozích setkáních – to zpracovává vedoucí VS DMR a to do jiné kapitoly 

v plánu. Všichni se k tomu opětovně do 17.2.2022 mohou vyjádřit formou komentářů do textu.  

 

 Sděleno skupině paní Zapletalovou, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo referenta pro 

tvorbu koncepce rodinné politiky a zde je možné sdílet informaci: 

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06104080-vyberove-rizeni-na-misto-referenta-pro-

tvorbu-koncepce-rodinne-politiky.html  

 

Ad3) Různé: 

 Další termíny setkání je již z prosince 2021 stanoven v online podobě a to dne 22.2.2022 

v čase 9,00 – 11,00 hodin. Odkaz přes Teams bude zaslán předem všem členům dne 

17.2.2022. 

 
 
Zapsala: Martina Damková  
Korekce: Vendula Slívová 
 

Distribuce: emailem 

 

Přítomni  

M. Damková, Centrum nové naděje z.ú. 

V. Slívová – oddělení koncepce a rozvoje MMFM 
M. Stopková, MMFM Odbor sociální péče, poradenství pro mládež  

https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06104080-vyberove-rizeni-na-misto-referenta-pro-tvorbu-koncepce-rodinne-politiky.html
https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/06104080-vyberove-rizeni-na-misto-referenta-pro-tvorbu-koncepce-rodinne-politiky.html


R. Zapletalová, MMFM Odbor sociální péče, OSPOD 

A. Juřicová, Charita Frýdek-Místek – Klub Nezbeda 

J. Boščíková, Charita Frýdek-Místek – Klub Nezbeda 

O. Špok, Terénní služba Rebel 

M. Paĺov, Charita Frýdek-Místek – Centrum Pramínek  

M. Eliášová, Charita Frýdek-Místek – doučování 

L. Menšík, Renarkon, o. p. s a Rodině blíž 

R. Hrstková, Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 

D. Kusá, Klub Semafor 

K. Babincová-Jurková, Pedagogicko-psychologická poradna, p. o. 

L. Sarköziová, Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek 

M. Satke, Slezská diakonie, Program pro pěstounské rodiny 

A. Tomisová, Modrý kříž v České republice, z. s. 

J. Horák, Terapeutická komunita Exit 
J. Kocichová, Jesle Frýdek-Místek, p. o. 
M. Matulová, Lokální síťař MPSV 
 
 
Omluveni  
A. Obodová, P. Nováková, MMFM, odbor sociálních služeb 

M. Hrušková, ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. 

P. Mecnerová, Pavučina 
L. Drahotuská, výchovný poradce, 1. ZŠ  
B. Jurková, Centrum psychologické pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna 

Z. Kučná, Spolu pro rodinu, z. s 

K. Lukšíková, NZDM Ú-kryt 

 


