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Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

konaného dne 15. 9. 2022, CAS Anenská 2477 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny – 12 členů a členek, 9 osob za organizace (a 2 hosté) 

Program: 

1. 5. SPRSS + každoroční vyhodnocení cílů (leden 2023) 

2. Dotace SMFM na rok 2023  

3. Diskuze k členství ve skupině, nastavení podmínek účasti  

4. Vzájemné sdílení aktuálních informací  

5. Termín posledního setkání do konce roku 2022 

 

Průběh jednání: 

Přivítání členů skupiny a zahájení jednání pracovní skupiny. 

Ad1) 5. SPRSS a vyhodnocení cílů v lednu 2023  

 Vedoucí PS informovala o schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 

2022 – 2025. Skupina DMR má 8 vlastních opatření a 2 společná pro všechny skupiny KP. Vyhodnocení 

opatření proběhne v lednu 2023 formou vyplnění tabulky, stejně jako v minulosti.   

 

 

Ad2) Dotace SMFM na rok 2023 

 Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2023, lhůta pro podání 

je do 16.9.2022 (2022-13 milionů a 2023-15 milionů; výsledky budou do 31.3.2023). 

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-

na-podporu-a-rozvoj-socialnich-sluzeb/dotacni-programy-pro-rok-2023/  

 Program na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na rok 2023, 

projekty je možné podávat v době od 17.10.-4.11.2022, k rozdělení je 900.000,-Kč; výsledky budou 

do 30.6.2023 https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-

sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-na-socialni-sluzby/program-

na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-na-socialni-sluzby-na-rok-2023/. 

 Dotace na podporu v oblasti zdravotnictví, projekty se podávají od 10.10.-31.10.2022; 

800.000,-Kč a výsledky budou známy do 31.3.2023. 

 https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-

sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-v-oblasti-zdravotnictvi/. 

 Dotace od odboru bezpečnostních rizik, není ještě na webu, ale z minulých let lze usuzovat, 

že dotace se budou podávat asi v říjnu nebo listopadu 2022. Loňské podmínky 

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-bezpecnostnich-rizik-a-prevence-

kriminality/dotace/. 

 Individuální dotace, možno podat v průběhu roku kdykoliv, hodnotí se individuálně a musí být 

schváleny v orgánech obce https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-

socialnich-sluzeb/dotace/poskytnuti-individualni-dotace-mimo-vyhlasene-dotacni-programy/ 

 V rámci tématu dotací byla probírána i otázka ceny tzv.: odborníka, což může být terapeut, 

mediátor, vztahový poradce apod. Tato cena 400,-Kč je již léta nenavyšována a neodráží reálnou cenu 

za práci takového odborníka (zařazeno jako možný bod akčního plánu na rok 2023).  

 V souvislosti s dotacemi bylo na skupině probíráno časování dotací, a to s poukazem na fakt, 

že výsledky dotace na navazující služby jsou známy až v půlce následujícího roku, kdy někteří žadatelé 

o dotace, již činnost vykonávají.  

 S poukazem na jednací řád pracovní skupiny, tato přistoupila k možnosti hlasování o Usnesení 

pracovní skupiny a to dle: 

 

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-socialnich-sluzeb/dotacni-programy-pro-rok-2023/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-socialnich-sluzeb/dotacni-programy-pro-rok-2023/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-na-socialni-sluzby/program-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-na-socialni-sluzby-na-rok-2023/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-na-socialni-sluzby/program-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-na-socialni-sluzby-na-rok-2023/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-na-socialni-sluzby/program-na-podporu-a-rozvoj-ostatnich-aktivit-navazujicich-na-socialni-sluzby-na-rok-2023/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-v-oblasti-zdravotnictvi/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/dotace-na-podporu-v-oblasti-zdravotnictvi/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-bezpecnostnich-rizik-a-prevence-kriminality/dotace/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-bezpecnostnich-rizik-a-prevence-kriminality/dotace/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/poskytnuti-individualni-dotace-mimo-vyhlasene-dotacni-programy/
https://www.frydekmistek.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dotace/poskytnuti-individualni-dotace-mimo-vyhlasene-dotacni-programy/
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 Článku 5. Usnesení a hlasování pracovní skupiny 

1. Pracovní skupina je usnášeníschopná, jestliže je přítomen nadpoloviční počet členů pracovní 

skupiny. 

2. Pracovní skupina se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 

3. Pokud se skupina nedohodne, je tato skutečnost uvedena v zápise s vyjádřením, jaký další 

postup bude zvolen k dosažení konsenzu.  

 Hlasovaný návrh Usnesení: Informovat SMFM o zvážení posunutí termínu u Programu 

na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby na stejnou dobu, 

jako Dotační program na podporu a rozvoj sociálních služeb. Z přítomných 12 členů skupiny 

pak aklamací 10 členů hlasovalo pro ano, 2 se zdrželi.  

 

Ad3) Diskuze k členství ve skupině, nastavení podmínek účasti  

 Co se týká dalšího setkávání pracovní skupiny, pak vedoucí skupiny přednesla svůj záměr 

od ledna 2023 motivovat členy pracovní skupiny k tzv.: akčnímu plánu na daný rok. V tomto akčním 

plánu se na počátku roku 2023 stanoví téma či témata, na kterých bude skupina pracovat. 

Bude se jednat právě o potřeby a činnosti, které se nedaří z nějakého důvodu dosud řešit, či jsou 

problematické. Na lednovém setkání bude akční plán na rok 2023 upřesněn.  

 Skupina poté hlasovala o nejvhodnějších datech a časech dalších setkání. Jednoznačně 

se skupina shodla o nutnosti znát termíny v dostatečném časovém předstihu a po vzájemné diskuzi 

a hlasování se skupina shodla na setkání: 4x za rok (jednou za kvartál-březen, počátek června, 

asi půlka září a přelom listopadu/prosince; více bude upřesněno přes hlasování v Doodle rozhraní, 

a to do pátku 23.9.2022: https://doodle.com/meeting/participate/id/e32vqppd). Setkání bude 

probíhat dopoledne od 9,00 do 11,00 hodin, dosud v Centru aktivních seniorů. Vyčkáme na výsledek 

hlasování o termínu i jiných skupin k doladění průběhu KP. 

 Dále se vedla diskuze nad zánikem členství, nad tím, co je to aktivní účast a jak vše efektivně 

nastavit od roku 2023. Jasně zazněla potřeba předávání výstupů a zjištění této skupiny dále 

k možnému jednání a řešení, za což zodpovídá vedoucí PS. Možnost předávat podněty a návrhy, 

je jedním ze základních principů a cílů komunitního plánování (kontinuální příprava na další plán 

rozvoje sociálních služeb). 

 Dále se vedla diskuze o nízké až nemožné propagaci akcí a projektů přítomných zástupců 

organizací prostřednictvím SMFM. Ať už se jedná o měsíční možnost zaslat článek do Zpravodaje 

(prakticky nikomu nebylo nic otisknuto) či propojení přes FB, nebo jiné aktuality na webu města. 

Zaznělo také, že tato propagace může být aktuálně skrze webový katalog, což je nedostačující 

a oslovuje naprosté minimum běžných občanů města (zařazeno jako možný bod akčního plánu 

na rok 2023). S poukazem na společné opatření nového 5. SPRSS: „2.2. Zajištění informovanosti 

laické i odborné veřejnosti o sociálních službách“, bylo skupinou hlasováno o nutnosti toto téma více 

otevřít a informovat o tomto příslušné odbory SMFM k zajištění informovanosti občanů a zároveň 

naplňování 5.SPRSS.  

 Hlasovaný návrh Usnesení: Informovat SMFM o potřebě sociálních služeb informovat o svých 

aktivitách, projektech a akcích, informovat laickou i odbornou veřejnost. Z přítomných 12 členů 

skupiny pak aklamací 10 členů hlasovalo pro ano, 2 se zdrželi.  

 

Ad4) Vzájemné sdílení aktuálních informací   

 Renarkon – pan Walach jako nový pracovník (a paní Šedovičová) sdělil informace 

o personálních změnách a z hovoru vyplynula potřeba ještě další kontroly tzv.: webového katalogu, 

kdy se organizace nenašla v jiné skupině KP. V minulosti již pan Pácl (projektový a analytický pracovník 

SMFM) vyzval ke kontrole webového katalogu. Pokud je však ještě potřeba cokoliv doplnit, 

pak organizace, nechť vše směřuje na emailovou adresu: pacl.radovan@frydekmistek.cz.  

 ONŽ – paní Hrušková mluvila o kontinuálním poskytování služby odborného sociálního 

poradenství, zajišťování materiální pomoci, vztahové poradenství a preventivní přednášky na školách. 

https://doodle.com/meeting/participate/id/e32vqppd
mailto:pacl.radovan@frydekmistek.cz
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 Rebel – paní Bencová je ve službě nově, služba běží, jak byla plánována. 

 Doučování – paní Eliášová mluvila o poptávce po doučování v souvislosti se zahájením nového 

školního roku.   

 Centrum Pramínek – paní Dančevská hovořila o stálém poskytování služby SAS 

ve vyloučené lokalitě a informovala o odchodu kolegy Paľova, který odešel ze služby v září 2022. 

Pozvala přítomné k účasti na projektu Bytí bez bití, více viz. odkaz https://www.bytibezbiti.cz/. 

 Nezbeda – paní Juřicová a Boščíková hovořily o akci v příštím týdnu: Týden streetworku, 

který je zaměřený na téma chudoby a finanční gramotnosti (v blízkosti 1. a 4. ZŠ budou probíhat jejich 

aktivity).  

 Modrý kříž – pan Bista uvedl, že v následné péči (klienti 18+) stále mají kapacitu, 

avšak od asi 5/2022 mají pořadník na odborné poradenství. Klienti čekají zhruba 1-1,5 měsíce 

na přijetí. Za celý rok 2021 měli 192 klientů, do 8/2022 mají už 170 klientů. Běží projekt „Zkus to 

s námi“. 

 Rodinná a manželská poradna – paní Jurková uvedla, že budou probíhat Dny rodin s Krajem 

a pozvala na nejbližší akci dne 18.9.2022 v Kopřivnici, viz. odkaz 

https://dejmedetemrodinu.msk.cz/cs/dny-rodin-2022-12682/. 

 Odbor ŠKMaT – paní Hrstková popsala činnost odboru a s ohledem na jiné kompetence 

odboru, již nebude členem KP. Kdykoliv však skupina či jednotlivé služby budou mít potřebu cokoliv 

řešit, mohou se na ni obrátit. Bylo hovořeno o možnosti propagovat služby a jiné projekty skrze porady 

ředitelů škol či jejich preventistů. 

 Spolu pro rodinu – paní Kučná popsala činnost organizace a uvedla, že si dokáže představit 

právě prezentovat (a sebeprezentovat) a to i pravidelně právě na školách různé preventivní a další 

činnosti organizace a dalších zainteresovaných služeb. Dříve tuto činnost realizoval i OSPOD 

a s úspěchy. Vedoucí pracovní skupiny KP bude možná setkání a porady ověřovat a předávat 

informace dále skupině k využití. Informovala o kampani Dejme dětem rodinu 

https://dejmedetemrodinu.msk.cz/ a pozvala na Besedu o NRP a to v CAS dne 21.9.2022 (leták je 

součástí emailu). Hovořila o programu Kompas pro děti od 12 do 17 let, které docházejí do programu 

na doporučení kurátorů. Uvažuje se o dalším projektu, a to Kompas II., který by reagoval na potřeby 

dětí z nefunkčních rodin (rodiče závislí, nepracující apod.). 

 Pěstouni SD – paní Niemiecová hovořila o programu pro pěstounské rodiny a o letním 

příměstském táboře (pro děti v NRP), který se povedl. Probíhá aktuálně podpůrná a uzavřená skupina 

adoptivních rodičů a bude ještě 2x do konce roku 2022 a má dobré ohlasy od uživatelů a uživatelek. 

Služba se dále snaží o podporu mladých zletilých. 

 U-kryt – pan Dubčák sdělil, že činnost nízkoprahu probíhá v běžném režimu. 5x týdně jsou 

v klubovně ve Frýdku a 3x odpoledne pak na sídlišti Kolaříkovo a v terénu.  

 Pavučina – paní Mecnerová hovořila o preventivních programech na školách, a hovořilo se pak 

s ostatními členy o velké poptávce ze stran škol a také o nutné úhradě ze stran dětí a vůbec financování 

preventivních programů (zařazeno jako možný bod akčního plánu na rok 2023). 

 Jesle – paní Kwaczková sdělila, že Jesle nemají žádné novinky a změny.  

 TK Exit – pan Hrkal uvedl, že služba prošla rekonstrukcí a na další se chystají. Přijímají klienty 

od 14 do 26  let, a to i na tzv. detox, který je nutnou podmínkou další léčby závislosti. Proběhlo jim 

síťování a zajistili si větší informovanost o službě, což se ukázalo být velmi efektivní. Spolupracují 

s novým oddělením Fakultní nemocnice v Ostravě. 

 SAS SD – paní Sárköziová hovořila o také povedeném táboře pro děti v Boskovicích. Služba 

oslavila 10 let výročí a aktuálně mají v evidenci asi 50 rodin, tedy jsou kapacitně naplněni.  

 OSS – paní Večeřová a paní Nováková hovořily o akci Záření, preventivní akci na ulici Míru, 

spojenou i s fotbalem, na které spolupracuje i s Charitou. Od 1.9. jsou v plném stavu zaměstnanců. 

Plánují možné změny v Semaforu a teď se mapuje terén. Objevují se i možné lokality u Hříbku 

a u OC Frýdy. 

https://www.bytibezbiti.cz/
https://dejmedetemrodinu.msk.cz/cs/dny-rodin-2022-12682/
https://dejmedetemrodinu.msk.cz/
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 OSS – paní Vitásková mluvila o dalším směřování prorodinné politiky, kdy bude zaměřena i na 

děti ohrožené, protože to vyplynulo ze síťování. Dále pak o možném záměru vlastního dotačního titulu 

OSS zaměřenou na tyto aktivity prorodinné politiky, snad v druhé půlce roku 2023. Mluvila o zájmu 

soudců z OS FM edukovat rodiče v rozchodu a rozvodové situaci. Proběhla diskuze nad komplexním 

řešením situace rozpadu vztahu a rozvodu, která by měla být pojímána komplexně: edukace, rodinná 

terapie – vztahové poradenství, mediace, a to i u „běžných rodin“, nejen tam kde to „hoří“. 

 CNN – stále obřanská poradna, od 1.9.2022 i pro novou cílovou skupinu LGBT+. V této 

souvislosti nabízí bezplatné jednodenní školení od Prague Pride. Jedná se o základní vhled do 

problematiky LGBT+ a to v průběhu listopadu 2022. Je možné se nahlásit zapsáním do tabulky, 

k nahlášení zájmu (tabulka bude rozeslána se zápisem). 

 Náměstek pro sociální oblast – pan Juriček mluvil o schválení 5.SPRSS a poděkoval všem 

členům a členkám za jejich práci na dokumentu.  

 Organizace si vzájemně vyměnily velké množství letáků. 

 

Ad5) Termín posledního setkání do konce roku 2022 

 Termín dalšího jednání byl sjednán na úterý 15.11.2022 od 9,00 hodin opět v Centru aktivních 

seniorů, Anenská 2477. 

 V roce 2022 proběhlo celkově 7 setkání – 27.1., 22.2., 23.3., 3.5., 21.6., 15.9. a 15.11.2022.  

 Emailem bude také rozeslána tabulka pro aktualizaci kontaktních údajů organizace a kontaktní 

osoby (prosím o kontrolu a případné opravy do tabulky a zaslání zpět do 23.9.2022). 

 

 

Zapsala: Martina Damková  

Korekce: Radovan Pácl 

 

Distribuce: emailem 

  


