
Zápis z jednání pracovní skupiny komunitního plánování 

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA 

konaného dne 21. 6. 2022, CAS Anenská 2477 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny – 18 členů a členek 

Program: 

1. Uvítání – poděkování za účast na dnešním setkání 

2. Sdělení V. Slívové ohledně 5. SPRSS  

3. Předání informace o budově CAS, a jak bude skupina DMR pokračovat od září 2022 

4. Sdělení aktuálních informací  

5. Poděkování a rozloučení M. Matulové – lokální síťařky 

6. 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) Sdělení ohledně 5. SPRSS 

 Pracovní skupině předána informace o úpravách, které ještě plán doznal (zobecnění formulací, 

předpokládané finanční zdroje). Dne 23.6.2022 proběhne řídící skupina a budou probrány ještě 

poslední připomínky a podněty.  Následně bude dokument zpřístupněn k veřejnému připomínkování 

a poté předložen k projednání postupně v sociálně zdravotní komisi, radě města a zastupitelstvu 

města, které proběhne 7. 9. 2022. 

 Všichni byli ujištěni, že se samozřejmě bude i nadále pracovat s potřebami, které se do plánu 

nepodařilo z různých důvodů dát. Pokud by se objevil nový problém, oblast pomoci či něco podobného, 

bude informace předána OSS – to je možné kdykoliv.  

 

Ad3) Předání informace o budově CAS, a jak bude skupina DMR pokračovat od září 2022 

 Na setkání zaznělo, že pokud to bude možné, bude se skupina DMR scházet v Centru aktivních 

seniorů. Členové dostali informaci o tom, že tuto budovu lze také využít pro jiné další aktivity – školení, 

setkávání, volnočasové aktivity. Od 1. 8. 2022 je možné obracet se na Jitku Stašovou z odboru 

sociálních služeb, která povede evidenci zájemců o prostory v Centru aktivních seniorů. Také zazněl 

dotaz, zda je toto zpoplatněno a zatím nikoliv, je tedy možné využít budovu bezplatně.  

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

od září 2022 vyzvat všechny členy skupiny ke sdělení, zda chtějí dále na pracovní skupinu chodit. 

To s tím záměrem, aby ve skupině byli aktivní členové, kteří se mohou aspoň většiny setkání účastnit. 

Členství v KP je zcela dobrovolné a aktivní členství, kdy v bezpečném prostředí skupiny můžeme 

vzájemně sdílet novinky, obavy, co se daří, co se změnilo apod. Organizace sama, nechť určí 

pracovníka, který bude aktivně v KP vystupovat. Je na úvaze, zda do KP přizvat i klienty či klientky, 

jako zástupce veřejnosti, stejně jako zástupce firem či jiných odborníků. Pokud bude možnost, bylo 

by vhodné, aby skupina měla cloud či jiné místo, kde budou všechny písemnosti a dokumenty 

na jednom místě. Na příštím setkání budou pak naplánovány termíny do konce roku 2022. 

 

Ad4) Sdělení aktuálních informací  

 ONŽ – paní Hrušková z poradny pro ženy a dívky sdělila novinky ve vedení organizace, 

zaučování nové pracovnice a přehled jejich činností (partnerské poradenství, poradenství pro rodiče 

v rozchodu/rozpadu vztahu, edukace rodičů s možnou přípravou mimosoudní dohody rodičů, dluhové 

poradenství, pomoc s nadačními příspěvky v těžké době apod.). Organizace má nový web a je aktivní 

na FB (bude přeposláno od paní Slívové všem členům skupiny). Paní Hrušková dále uvedla, že po jejich 



službě je vysoká poptávka, čekací doba je nyní 2 měsíce. Rovněž kapacitu přednášek na školách nelze 

navýšit z personálních důvodů. Zaznamenávají nárůst psychických potíží klientů – depresí, bipolárních 

poruch, schizofrenií. Paní Hrušková informovala o neformálním setkání s názvem „Vegetění“, která 

se uskuteční 26. 6. 2022 ve Faunaparku. 

 TK EXIT – došlo k úpravě věkové skupiny a to na 14-26 let, s tím, že většina klientů je ve věku 

19-21 let. Uvedl, že je velký rozdíl mezi poměrem zájemců a reálně nastupujícími klienty do TK. 

Pan Horák hovořil i o obtížích s aktuálními finančními zdroji státu, a to v rámci kapitoly 313, hledají, 

kde šetřit i přes plán službu zkusit ještě dofinancovat. Mluvil o stále dlouhých čekacích dobách 

u klinických psychologů (3 měsíce). 

 Modrý kříž – v následné péči je ještě kapacita, poradenství má aktuálně naplněnou kapacitu. 

plně vytížena a mají plno. Od září hledají nového kolegu/kolegyni, což může skupina zasdílet skrze FB 

či své stránky.  

 Byla předána informace, že Konference sociálních služeb se letos konat nebude. Skupina byla 

ve velké shodě, když se diskutovala možnost neformálního setkání. Klientela v sociálních službách 

mnohdy prostupuje různými odbornostmi v rámci sociálních služeb, kdy pro pracovníky by bylo 

užitečné se znát více osobně a efektivněji pak předávat klientky a klienty do jiných služeb. 

 Bylo by možné využít i CAS a to sál, kde je dostatečná kapacita. Padaly různé úvahy, 

jak to udělat a případně s čím to spojit. Například by každá organizace měla kratičkou prezentaci 

na pár slajdů a po nějaké oficiální části by se pak členové mohli mísit v prostoru a využít takové 

setkání. Výstupem by byla efektivnější, rychlejší a osobnější komunikace mezi službami.  

 

Ad5) Poděkování a rozloučení M. Matulové – lokální síťař 

 Paní Matulová se po 5 letech rozloučila s členy skupiny a poděkovala za spolupráci. Uvedla 

ještě, že vedoucí skupiny bude zaslán a strategický dokument, který je výstupem z této aktivity, 

společně s Adresářem služeb pro děti a rodiny. 

 Dále uvedla ke své pracovní činnosti, a to v Multitýmu pro děti a dorost v Ostravě, že od srpna 

2022 bude ve Fakultní nemocnici v Ostravě otevřen stacionář pro děti mladšího školního věku 5-10 let. 

 

Ad6) Termín dalšího setkání 

 Termín dalšího jednání byl sjednán na čtvrtek 15.9.2022 od 9,00 hodin opět v Centru aktivních 

seniorů, Anenská 2477.  

 

 

Zapsala: Martina Damková  

Korekce: Vendula Slívová 

 

Distribuce: emailem 

  


