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Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

konaného dne 15. 11. 2022, CAS Anenská 2477 

 

Přítomni: dle prezenční listiny – 16 členů a členek, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

(a 2 hosté a hostka) 

 

Program: 

1. Každoroční vyhodnocení cílů - opatření (leden 2023) 

2. Možné akční plány na rok 2023 

3. Mgr. Vitásková – vstup k prorodinné politice 

4. Vzájemné sdílení aktuálních informací a informace o podnětech pro SMFM. 

5. Ukončení setkání a rozloučení. 

 

Průběh jednání: 

Přivítání členů a členek skupiny a zahájení jednání pracovní skupiny. 
Jednání skupiny se zúčastnila nová náměstkyně pro sociální oblast paní Bc. Leona Sárköziová a sdělila 
úvodní slova ke své nové funkci. Zároveň předala informaci k minulému podnětu, a to informovat 
laickou a odbornou veřejnost o sociálních službách (projektech, aktivitách apod.), kdy je přislíbeno 
těmto článkům do Zpravodaje věnovat pozornost. Vždy však s měsíčním předstihem. V listopadu 2022 
je uzávěrka čísla dne 23. 11., návrhy na zveřejnění je možno zaslat nejpozději do 21. 11. na email: 
slivova.vendula@frydekmistek.cz. Vedoucí PS bude do budoucna monitorovat počet zaslaných a počet 
uveřejněných článků (a také to, zda budou v původní či jiné podobě; bod 3). 
 
Ad1) Každoroční vyhodnocení cílů - opatření 
Vedoucí PS informovala o rozeslání tabulky k vyhodnocení cílů za půlku roku 2022 (stejná jako 
v minulých letech). Tabulka bude všem rozeslána v druhé půlce prosince 2022 a je třeba ji vyplněnou 
zaslat do 13.1.2023 zpět vedoucí PS.   
 
Ad2) Možné akční plány na rok 2023 

 Od roku 2023 si skupina vybere 2-3 témata ročně, která jsou jednak z tzv.: potřeb, které 
se při stanovení nového střednědobého plánu nepodařilo do tohoto plánu zařadit, nebo jsou to témata, 
která jsou aktuálně palčivá a skupina se rozhodla se na ně zaměřit (viz dále Potřeby, které se nedaří). 
Po vzájemné a živé diskuzi, skupina zvolila na příští rok 2 potřeby, které bude mapovat a analyticky 
zpracovávat, aby tyto podklady mohly být předány SMFM a mohou být součástí dalšího plánu rozvoje 
sociálních služeb. Jedná se o tato témata: 

 Chybí zajištění alespoň minimální primární prevence už i ve školkách a zajištění 
psychologické péče už ve školách. To vše právě pro primární prevenci či včasné 
podchycení obtíží dětí v předškolním a raném školním věku. Obecně je ze stran 
základních škol registrována velká poptávka. Problematická se někde jeví částečná 
úhrada za primární prevenci, protože si to škola nemůže finančně dovolit.  

 Skupina se shodla, že aktuálně ve městě chybí zajištění odborného 
(multidisciplinárního) týmu odborné péče, a to pro biologické rodiny (rodiče) 
odebraných dětí. To z důvodu péče o biologické rodiče a zvýšení jejich rodičovských 
kompetencí a vnímání potřeb svých dětí (vedení dětí k odpovědnosti, nastavení hranic, 
respekt). Takový odborný tým by se věnoval samozřejmě i dětem, které jsou z rodin 
odebírány. Tým by mohl řešit i další palčivou a jen částečně saturovanou potřebu a to: 
řešení konfliktů v rodinách, kdy poptávka po této službě vzrůstá každým rokem (krize 
v rodinách).   

 Tyto body budou rozpracovány do konkrétních úkolů, které budou členové a členky 
realizovat během příštího roku (bude zasláno na počátku března 2023). Jedná se o monitoring 
současného stavu, poptávky, nabídky apod. Ostatní potřeby, uvedené níže, nyní nebude skupina 
dále rozpracovávat. 

 V rámci diskuze zaznělo k dalším potřebám: 

mailto:slivova.vendula@frydekmistek.cz


2 
 

 informovanost o sociálních službách – Bc. Sárköziová přislíbila snahu o větší medializaci 
v rámci Zpravodaje  

 právní poradenství pro rodiny zdarma – od ledna 2023 realizuje CNN a detaily budou do KP 
sděleny v průběhu prosince 2022. 

 obědy zdarma pro sociálně zvýhodněné žáky – sděleno Bc. Sárköziovou, že pro školní rok 
2023/2024 budou pro všechny děti obědy zdarma na státních školách ve FM. 

 Je podstatné zmínit, že díky diskuzi skupiny vyšlo jasně najevo, že mnohé podněty lze saturovat 
v rovině primární prevence (programy pro děti, rodiče i učitele). Ať už se jedná o závislosti nelátkové, 
třeba netolismus, tak i jako prevence psychických nedostatků na straně dětí a rodin. Větší míra prevence 
pak do velké míry řeší další potřeby rodin (zaměstnání má vliv na finance, finance na bydlení, bydlení 
na psychiku a tak dále; jedno druhé ovlivňuje). Členové skupiny se shodli na potřebě vyšší míry edukace 
rodičů i dětí.   

 Je možné uvažovat o kontaktu MŠ a ZŠ, zjišťovat k potřebám relevantní informace a zjistit 
možnosti financování, a to vnitřními či vnějšími zdroji. Vhodné by bylo také pracovat s povědomím 
pedagogů a pedagožek, jaké postupy v určité situaci dítěte použít.  

 Zazněla také informace o nové aktivitě v 6 okresech MSK, kdy se rozjíždí projekt k prevenci 
umisťování dětí do 6 let do NRP.  
 
Ad3) Mgr. Vitásková – vstup k prorodinné politice  

 Paní Vitásková jako koordinátor prorodinné politiky sdělila, že oproti původnímu plánu se 
tvorbě Koncepce rodinné politiky města opozdí. Mgr. Vitásková požádala členy skupiny o vyplnění 
formuláře o zaměřeného na potřeby mladých rodin ve městě (co by rodiny potřebovaly, aby zůstávaly 
ve městě a neopouštěly jej).  

 
Ad4) Vzájemné sdílení aktuálních informací a informace o podnětech pro SMFM 

 Na minulé skupině bylo hlasováno o zvážení posunutí termínu u Programu na podporu a rozvoj 
ostatních aktivit navazujících na sociální služby na stejný termín jako Dotační program na podporu 
a rozvoj sociálních služeb. S ohledem na administrativu pověřené pracovnice SMFM a skutečnost, že 
dotace na navazující aktivity jsou vypláceny již v březnu/dubnu následujícího roku (po schválení 
v zastupitelstvu města a podepsání smlouvy) je již nyní podnět bezpředmětný. 
 
Ad5) Ukončení setkání a rozloučení 

 Setkání bylo po 2 hodinách ukončeno a další bude dne 16.3.2023. 
 

 
Zapsala: Martina Damková  
Korekce: Vendula Slívová 
 
Distribuce: emailem 
  
 
 

Potřeby, které se nedaří – možný akční plán na rok 2023 
 
1. Otázka navýšení tzv.: ceny odborníka – terapeut, mediátor, vztahový poradce, facilitátor apod. 

Cena je již léta stejná na 400,-Kč. Krajsky se to může lišit, bylo by vhodné cenu odborníka sjednotit, 
a to i v rámci jednotlivých odborů SMFM. 
 

2. Chybí zajištění alespoň minimální primární prevence už i ve školkách a zajištění 
psychologické péče už ve školách. To vše právě pro primární prevenci či včasné 
podchycení obtíží dětí v předškolním a ranném školním věku. Obecně je ze stran 
základních škol registrována velká poptávka. Problematická se někde jeví částečná 
úhrada za PP, protože si to škola nemůže finančně dovolit.  
 

3. Chybí informovanost občanů města FM o sociálních službách (informovat o svých aktivitách, 
projektech a akcích, informovat laickou i odbornou veřejnost). Bude průběžně sledováno a 
vyhodnocováno.  
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4. V posledních letech je palčivým problémem obecně dostupné bydlení pro rodiny. S bydlením je 

spojena nutnost zajištění financí na kauci, poplatky za zprostředkování a podobě. Rovněž kvalita a 
vhodnost bydlení je různá. Je spojení s inflací a energetickou krizí bude tato potřeba bydlení 
rozhodně sílit. 
 

5. Zadluženost rodin ve Frýdku-Místku roste a nedaří se zajistit adekvátní a adresnou finanční 
gramotnost pro občany města Frýdku-Místku, stejně tak jako se nedaří zajistit službu s tím 
spojenou a to je – právní poradenství pro rodiny zdarma (výpovědi z nájmů, výpovědi 
ze zaměstnání, vymáhání dluhů a exekuce). Finanční gramotnost by se určitě měla začít vyučovat 
již na prvním stupni základních škol jako prevence zadlužování. Od ledna 2023 bude realizovat 
CNN. 
 

6. Skupina se shodla, že aktuálně ve městě chybí zajištění odborného a možná 
Multidisciplinárního týmu odborné péče, a to pro biologické rodiny (rodiče) odebraných 
dětí. To z důvodu péče o biologické rodiče a zvýšení jejich rodičovských kompetencí a 
vnímání potřeb svých dětí (vedení dětí k odpovědnosti, nastavení hranic, respekt). 
Takový odborný tým by se věnoval samozřejmě i dětem, které jsou z rodin odebírány. 
Tým by mohl řešit i další palčivou a jen částečně saturovanou potřebu a to: řešení 
konfliktů v rodinách, kdy poptávka po této službě vzrůstá každým rokem (krize 
v rodinách).   
 

7. Nedostatek bezplatné odborné péče o děti s psychickými a psychiatrickými problémy (terapeut, 
psycholog, pedopsychiatr, etoped, speciální pedagog) a to někdy i okamžitá, protože počet dětí a 
mladistvých s psychickými a psychiatrickými potížemi narůstá a nabídka odborníků ve městě je 
nízká, nebo žádná (pedopsychiatr). Poskytovatelé služeb dlouhodobě sledují nárůst agresivity mezi 
dětmi, sebepoškozování a také se objevil jiný a nový trend v této cílové skupině. Tím je gender 
neutralita a sexuální identita u dětí. Tyto jevy potřebují právě zajištění odborné péče – tedy celkové 
terapeutické podpořen rodin s dětmi. 
 

8. S tím pojí i další nemožnost zajistit péči pro děti mladší 15 let, kteří mají různé druhy závislostí 
(internet, netolismus, alkohol apod.) a mnohdy je toto navázáno na posouzení od právě 
pedopsychiatra. Potíže si zajistit dostupnou adiktologickou péči mají jednoznačně i dospělí občané 
města Frýdku-Místku.  
 

9. Zvyšuje se potřeba zlepšení komunikace školy s rodiči a rodinami. Učitelé na výuku i pozornost 
věnovanou žákům již nestačí, po covidové pandemii je mnoho žáků v nějakém diskomfortu a 
mnohdy o sobě škola a rodiče nevědí. Nedaří se potíže efektivně podchytit a řešit. S tím souvisí i 
značný pokles motivace a vůle u dětí a dospívajících, které se dlouhodobě nedaří zvýšit.  
 

10. Chybí obědy zdarma pro všechny sociálně znevýhodněné žáky ve všech školkách a školách. Ty 
nejde že by poskytly adekvátní a vyvážené stravování dětem, ale také by eliminovaly sociální rozdíly 
mezi dětmi. Ve školním roce 2023/2024 budou obědy pro žáky ZŠ zdarma – dobrovolně. 
 

11. Chybí služby pro oběti domácího násilí a týrané osoby, a to především v podobě akutního 
a okamžitého bezpečné místo pro oběti domácího násilí, pokud chtějí opustit domácnost 
či partnera. Svědky domácího násilí jsou právě mnohdy děti a jsou tedy také obětmi trestné 
činnosti, které je potřeba adekvátně a co nejrychleji chránit a zajistit péči o ně.  
 

12. Ve městě dlouhodobě absentuje nějaká podpůrná síť pro rodiče samoživitele, kteří jsou ještě více 
rizikovou skupinou z důvodu nedostatečných příjmů a s tím spojených potíží. S tím je spojený i 
nedostatek práce na bez směnný provoz a nabídka částečných pracovních úvazků.    
 


