
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

konaného dne 3. 5. 2022, Sadová 606 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Program: 

1. Uvítání – poděkování za práci na plánu, za účast na dnešním setkání 
2. Slovo náměstka Mgr. Igora Jurička 
3. Představení nové koordinátorky koncepce rodinné politiky Mgr. Martina Vitásková 
4. Aktuální stav v organizací ve skupině DMR  
5. Termín dalšího setkání 
 

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) Slovo náměstka  

 Jednání se po roce opět zúčastnil náměstek pro sociální oblast Mgr. Igor Juriček, který sdělil, 

že rada města rozhodla o sloučení odboru sociálních služeb a odboru sociální péče, ke kterému 

dojde od 1. 6. 2022.  

 Předal informaci o Centrum aktivních seniorů (Anenská 2477), kdy Centrum do 31.7.2022 

spravuje ještě spolek Senioři České republiky a od 1.8.2022 bude mít Centrum správce 

z SMFM. Nabídl, že různé organizace mohou tento prostor využít ke své jednorázové 

či opakující se akce apod. Další osobní setkání této skupiny KP bude právě v tomto Centru.  

 Rovněž uvedl, že město Frýdek-Místek již má svou koordinátorku rodinné politiky paní Mgr. 

Martinu Vitáskovou. Cílem rodinné politiky ve spojení s koordinátorkou rodinné politiky 

je vytvořit ve městě celkově přátelské prostředí pro rodiny. 

 

Ad3) Představení nové koordinátorky koncepce rodinné politiky Mgr. Martina Vitásková 

 Na setkání dnes byla představena nová koordinátorka rodinné politiky Mgr. Martina Vitásková. 

Informovala členy skupiny čím se bude ve své pozici zabývat a představila proces, jakým bude 

Koncepce RP tvořena (analýza, studie dostupných dokumentů, Focusní skupiny – 

polostrukturované rozhovory atd.). 

 
Ad4) Aktuální stav v organizacích  

 Modrý kříž – R. Bista – aktuálně jsou v plném stavu 3 pracovníků a čekací doba na konzultaci 

je asi týden. Běží rovněž i terapeutická skupina pro udržení abstinence a dále běží projekt Zkus 

to s námi pro dospívající uživatele. Služba zaznamenává velký nárůst klientely  důsledek 

covidového období. 

 CNN – M. Damková – stále pracují s osobami v krizi 18+ a tématy jsou rodinné záležitosti 

a finance. Poskytují poradenství pro oběti trestných činů a doplňkově nabízí služba terapii. 

Na podzim se rozšiřují o cílovou skupinu LGBTQ+. 

 OSPOD – R. Zapletalová – po novele platné od ledna 2022 musí odbor reagovat na nové 

změny, které legislativa přinesla (rozdělení pracovníků do agendy opatrovnické a do agendy 

reflektující ohrožené děti). Další novinkou je povinnost každé obce s rozšířenou působností 

zajišťovat pěstouny. Zazněla tedy nabídka, aby organizace, pokud vědí o možných pěstounech, 

toto ve službách propagovaly.  

 Pavučina – P. Mecnerová – organizace je ostravská, a působí i ve FM a to především v oblasti 

primární prevence na školách (vztahové záležitosti, komunikace, kouření a alkohol apod.). 

Dělají i různé adaptační kurzy. Největší zájem ze strany dětí i škol je o témata týkající se 

mezilidských vztahů.   

 Pramínek – D. Dančevská – stále poskytují sociální aktivizační službu. Dále funguje klub 

předškoláků pro děti 8-11 let. Také 2 dny v týdnu poskytují své služby pro ukrajinské děti 



v ubytovně na Palkovické. Dále pak funguje Klub pro předškolní děti ve věku 3 až 5 let. Aktivity 

na ubytovně na ul. Palkovická poskytuje Charita Frýdek–Místek 3x v týdnu a to ve dnech úterý, 

středa a pátek. 

 Nezbeda – J. Boščíková – provoz 2 nízkoprahových klubů v rámci města. Aktuálně jsou klienty 

mladší děti, než bývalo zvykem. Snaží se aktivně najít klienty, kontakty s klienty nejsou tak 

stabilní, spíše nahodilé, snad i pro větší komunikaci v rámci virtuálního světa, místo osobního 

kontaktu.  

 Rodinná a manželská poradna – B. Jurková – stále hlavní 2 činnosti. Prvním je odborné sociální 

poradenství a druhé pak vše v tématu náhradní rodinní péče (práce a příprava s žadateli, 

doprovázení; pěstouni i osvojení). Organizace registruje vyšší počet rodin s potížemi 

(míněno celé rodiny, ne jednotlivci).  

 Jesle – J. Kocichová – běžný provoz 3 dětských skupin pro děti od 1 roku do 3 let. Úhrada dle 

vyhlášky, do budoucna snad navýšení úhrady za stravování s ohledem na aktuální ceny 

potravin a inflaci. Jesle navštěvují nyní i 2 ukrajinské děti. Pracovníci zařízení zaznamenávají 

v pocovidové době rychlejší a výraznější reakce dětí v souvislosti s nemocemi – rychlý nástup 

horečky, epileptický záchvat. Byla učiněna preventivní opatření – zvýšená pozornost, 

pravidelné měření teplot.     

 Slezská diakonie SAS – I. Kubiszová a L. Sarköziová – aktuálně jsou mírně oslabeni kvůli PN 

a MD pracovníků, avšak stále zhruba stejný počet klientů/individuálních plánů. Poskytují 

psychoterapii, a to jak v místě organizace, tak i v terénu. Velké téma klientů, které 

se dlouhodobě nedaří řešit, je bydlení ve městě.  Aktuálně zaznamenávají pracovníci problémy 

klientů hradit doplatky za vyúčtování energií a služeb v souvislosti s energetickou krizí a inflací.  

 Ú-kryt – M. Dubčák – stále poskytují službu NZDM a to jak klubu, tak v terénu pro děti 

od 7 do 18 let. Nabízí dětem volnočasové aktivity a přitom naslouchají jejich potížím. Reflektují 

témata jako vztahy (vrstevnické vztahy, vztahy mezi děvčaty a chlapci), partneři rodičů, 

neúplné rodiny a škola. 

 OSS SMFM – P. Nováková – co se týká NZDM Semafor, pak evidují menší počet klientů 

a klientek a stále pracují jak v Klubu, tak v terénu (Hříbek, Frýda, Mírovka, Slezská). 

 Lokální síťařka – M. Matulová – k 30. 6. 2022 končí projekt MPSV a strategický dokument 

je hotový společně s Adresářem služeb pro děti a rodiny (možná na příštím setkání již budou 

materiály k dispozici, budou pak i v on-line podobě).  

 

V rámci aktuálního stavu v organizacích zazněly nápady a podněty související se uprchlíky z Ukrajiny 

a tyto byly dále předány koordinátorce komunitního plánování.  

 

 

Ad5) Termín dalšího setkání  

 Se členy skupiny byly vytipovány dny dalšího osobního setkání skupiny ještě v měsíci červnu. 

Opět se bude on-line hlasovat o největší shodu. Hlasování je možní do dne 13. 5. 2022 a to 

zde: https://doodle.com/meeting/participate/id/dwpwKx8e  

 
 
Zapsala: Martina Damková  
Korekce: Vendula Slívová 
 

Distribuce: emailem 

  

https://doodle.com/meeting/participate/id/dwpwKx8e

