
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

konaného dne 23. 3. 2022, on-line 

 

Přítomni:  dle Seznamu účastníků (Teams) 

Program: 

1. Úvodní slovo, vedoucího PS, představení dnešního setkání 

2. Příprava nového střednědobého plánu – shrnutí    

3. Různé – termín dalšího osobního setkání skupiny, mapování možností služeb v souvislosti 

s uprchlíky z Ukrajiny ve městě Frýdku-Místku. 

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. Proběhla 

omluva vedoucí skupiny, kdy dnešní setkání mělo být od 10,00 nikoliv od 9,00 hodin. 

 

Ad2) Další příprava nového střednědobého plánu 

 Během online setkání byli všichni účastníci seznámeni s tím, že opatření za skupinu jspu již 

precizně vypracované. To, co zbývá doladit do termínu dalšího setkání je odhad částek opatření 

(jejich zdroje financování, reálný odhad skutečně jen za opatření, a nikoliv třeba za celou 

službu apod.). Tyto částky vedoucí skupiny prokonzultuje s metodikem kraje a budou skupině 

zaslány týden před dalším setkáním.  

 

Ad3) Různé: 

 Skupina informována o tom, že na dalším setkání bude probíhat vzájemné sdílení aktivit, 

projektů a programů organizací v této skupině KP, jelikož jsme se dlouho nepotkali osobně. Je 

na uvážení každé organizace, kolik jejich zástupců přijde na setkání.  

 Další termín osobního setkání bude opět přes aplikaci Doodle, kde je možné do 31.3.2022 

vybrat nejvhodnější termín: https://doodle.com/meeting/participate/id/mep1xLya (odkaz 

zaslán i emailem společně se zápisem). 

 Na základě mapování požadavků ze strany SMFM pak vedoucí skupiny požádala o zamyšlení 

se a zodpovězení 2 otázek v souvislosti s uprchlíky na území města a v okolí. 

1. Co služba může nabídnout nyní uprchlíkům? (v jaké věkové kategorii a co by se 

realizovalo). 

2. Co služba může nabídnout uprchlíkům, ale potřebovala by zajistit více místa, peněz, 

kapacity apod. 

K tomuto i se zápisem vedoucí skupiny posílá tabulku k vyplnění. Termín je opět do 31.3.2022. 

Je to jen mapování a služba se prosím k ničemu nezavazuje. Ze statistiky MVČR vyplývá, že 

ve městě FM nyní nachází asi 400 osob, z toho polovina jsou dospělí a polovina děti. Zde 

dostupné online:  

https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-

obcich.aspx?fbclid=IwAR3T4S7OcspiHaEPbJujJUTgpEPEVtITQrOHPvEF5wM-

V0PN2_dIqCJywso  

 
 
Zapsala: Martina Damková  
Korekce: Vendula Slívová 
 

Distribuce: emailem 
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