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Zápis 

z jednání Pracovní skupiny osoby ohrožené sociál. vyloučením  

„Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku“ 
reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006532. 

 

Datum a čas: 10. května 2018 od 10:00 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost MěÚ Vizovice 

   Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Informace o plánovaném semináři 

3. Projednání stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku 

4. Diskuze 
 

AD 1) 

Úvodního slova se ujala koordinátorka projektu Marie Ponížilová. Ta přítomné 

přivítala a představila npor. Mgr. Michala Číže, který je vedoucí obvodního oddělení 

Policie České republiky ve Vizovicích. Působnost obvodního oddělení Vizovice spadá 

do obcí Bratřejov, Březová, Dešná, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Neubuz, Slušovice, 

Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina a Zádveřice-Raková. Pan nadpraporčík seznámil 

přítomné o situaci v těchto obcích z pohledu Policie ČR.  

Dle jeho slov vyplývá, že město Vizovice je malý prostor, kde všichni o všem ví, 

oproti velkému městu Zlín, kde je větší anonymita. Ve Vizovicích se tedy zdržují spíše 

malé skupinky, žádné velké gangy. Kriminalita a přestupky jsou, ale ne ve velké míře, 

spíše drobné krádeže, jízda za volantem pod vlivem omamných látek. Novým 

„fenoménem“ se stávají podvody přes internet a kyberšikana.  

Následovala diskuse o zaměření pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. Skupina je řešena moc zeširoka, od ZŠ, přes SŠ až po dospělé. Prevence, 

podpora škol a volnočasových aktivit, není nutné zřizovat nový projekt, ale využít 

zdroje, které teď jsou a dát jim více informací. Například zjistit a zmapovat služby, 

jednorázové aktivity, jak může škola s tématem prevence pracovat.  Přemýšlet, zda je 

možné vymyslet systém, jak zabezpečit a v jakém periodickém cyklu by měly školy 

preventivní programy poskytovat. Je třeba začít u ředitelů škol, osvícený ředitel pak 

začne pracovat se svým učitelským sborem. Jiné přednášky si rodiče platí, proč tedy 

neplatit zajímavou přednášku na téma prevence. 
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Pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením se tedy zaměří hlavně na 

závislost, bydlení a prevenci. 

AD 2) 

Koordinátor projektu Matěj Pluhař informoval zúčastněné o plánovaném semináři, 

který se uskuteční ve čtvrtek 7. 6. 2018 v sále Hasičské zbrojnice ve Vizovicích. 

AD 3)  

Proběhlo projednání stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku.  

AD 4) 

Termín dalšího setkání Pracovní skupiny byl naplánován na 11. 9. 2018. 

Zapsal: Marek Mikláš, vedoucí pracovní skupiny 

 

Priority cílové skupiny „Děti a mládež“ 

Priorita 1. Podpora činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, včetně 

terénního programu 

Cíl: Zachování této aktivity ve Vizovicích a Rozšíření této služby do Slušovic 

Opatření: Zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, včetně terénního 

programu ve Slušovicích 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež jsou podporovány, nějakou dobu běžel 

terénní program ve Slušovicích nyní je zde samostatný program MZDM Domino. 

Financování NZDM je zajištěno státem, Vizovice se podílejí částkou cca 100 000 Kč. 

Dozorovou činnost nad sociálními službami, tedy i NZDM řeší Zlínský kraj. Odbor 

Vizovice řeší pouze NZDM ve Vizovicích. Bude svoláno setkání těchto zařízení. 

Domino supluje kroužky, prodlouženou družinu, tvoření pro maminky s dětmi. 

Rozšíření do Slušovic je tedy splněno, ale nenaplňuje princip a cíle NZDM.  

 

Priorita 2. Zajištění dostupnosti sportovišť  

Cíl: Zlepšení dostupnosti stávajících sportovišť 

Opatření: Zlepšení dostupnosti stávajících hřišť na území regionu a Omezení bariér 

pro jejich využívání 

Došlo ke zlepšení, ale je nedostatek pracovníků, kteří budou s dětmi dělat volnočasové 

aktivity – naopak starší děti nechtějí, aby se jim někdo věnoval. Vstup na sportoviště 

bývá zdarma nebo si klíče musí vyzvednout u správce. 
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Priority cílové skupiny „Osoby drogově závislé“ 

Priorita 1. Podpora terénních programů 

Cíl: Rozvoj terénních programů pro osoby ohrožené závislostí 

Opatření: Zachování terénních programů ve Vizovicích, Rozšíření terénních programů 

ve Slušovicích a Zajištění financí na terénní programy ze strany měst 

Terénní program je podporován ze strany Vizovic cca 10 000 Kč. Řeší všechny 

závislosti i hazard 

Priorita 2. Podpora primární prevence 

Cíl: Zajištění dostatečného množství informací pro děti a mládež a Zajištění 

dostatečného množství informací pro rodiče 

Opatření: Vytváření komplexních programů primární prevence a Realizace programů 

primární prevence 

Dle pracovní skupiny je třeba zacílení na učitele. Sociální odbor má pro učitele dveře 

otevřené. Zúčastnění navrhují nabízení jednorázových akcí – preventisté by mohli mít 

seznam akcí, stačilo by pozvat preventisty ze škol, kteří by si udělali seznam, ale 

přednášku by měl dělat někdo jiný. Bylo by dobré zmapovat jejich preventivní 

programy a vytvořit dlouhodobý dopad, ne jednorázové akce.  


