
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

konaného dne 22. 2. 2022, on-line 

 

Přítomni:  dle Seznamu účastníků (viz. níže) 

Program: 

1. Úvodní slovo, vedoucího PS, představení dnešního setkání 

2. Příprava nového střednědobého plánu – dokončení realizovatelných opatření   

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 naposledy prošli 3 tematické oblasti a 11 potřeb/cílů. U 

vše opatření se již podařilo zajistit realizátora. Ještě je třeba doladit některá kritéria opatření 

(vše bude individuálně dokončeno nejpozději do dne 25.2.2022 – zajištěno vedoucí skupiny). 

 

 Z dlouhodobé práce pracovní skupiny vyplynuly opatření, která se nepodaří aktuálně realizovat 

a další jiné potřeby vzešlé ze setkání ve Fauna parku (celkově 30) a tyto budou jako poslední 

věc za skupinu řešeny na dalším online setkání v březnu 2022. Zpracovanou pracovní verzi pro 

neřešené/nesaturované potřeby dostane pracovní skupina od vedoucí skupiny, a to emailem 

v pátek 25.2.2022, společně se Zápisem z tohoto setkání a finální verzí všech opatření.  

 

 Členové skupiny informováni o harmonogramu tvorby SPRSS a tedy, že v březnu 2022 

proběhne připomínkování v pracovních skupinách, kdy následně může připomínkovat v dubnu 

2022 veřejnost. Dne 21.4.2022 bude dokument projednán v sociálně zdravotní komisi a dne 

17.5.2022 projednán v Radě města (projednání v zastupitelstvu je pak stanoveno na den 

8.6.2022) 

 

 Skupina informována o připravovaném a možném osobním setkání všech aktérů KP po 

dokončení 5. SPRSS. Účelem setkání je pak vzájemné sdílení aktivit, projektů a programů 

v rámci města Frýdku-Místku. Důvodem setkání je také naplnění potřeby členů KP, se osobně 

setkat a sdílet dobrou praxi a výše uvedené informace.  

 

Ad3) Různé: 

 Další termíny setkání bude hlasován v rámci aplikace Doodle, a to opět online (hlasovat se 

bude od 25.2. do 4.3.2022). Odkaz přes Teams bude následně zaslán všem členům.  

 
 
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  

J. Boščíková, Charita Frýdek-Místek – Klub Nezbeda 

O. Špok, Terénní služba Rebel 

T. Vyvialová, Terénní služba Rebel 

D. Dančevská, Charita Frýdek-Místek – Centrum Pramínek  



M. Eliášová, Charita Frýdek-Místek – doučování 

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

Kubiszová, Slezská diakonie, SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek 

B. Niemiecová, Slezská diakonie, Program pro pěstounské rodiny 

J. Hrkal, Terapeutická komunita Exit 
J. Kocichová, Jesle Frýdek-Místek, p. o. 
P. Nováková, MMFM, odbor sociálních služeb 
M. Dubčák, NZDM Ú-kryt 

B. Jurková, Centrum psychologické pomoci, p. o., Rodinná a manželská poradna 

J. Chovancová – metodik MSK 

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

R. Bista, Modrý kříž v České republice, z. s. 

R. Zapletalová, MMFM Odbor sociální péče, OSPOD 

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

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

P. Mecnerová, Pavučina 
L. Drahotuská, výchovný poradce, 1. ZŠ  
Z. Kučná, Spolu pro rodinu, z. s 

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

 

 


