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Zápis 

na jednání Pracovní skupiny rodiny s dětmi  

„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: 16. 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) 

Koordinátorka projektu Marie Ponížilová přivítala účastníky jednání pracovní skupiny, 

zároveň seznámila zúčastněné s průběhem jednání pracovní skupiny osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. Zvláště o jejich zaměření na témata závislost, bydlení a 

prevence.  

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. 

Seminář bude zaměřen na principy a cíle komunitního plánování, cílová skupina jsou 

členové pracovních skupin a široká veřejnost.  

AD 3)  

Proběhlo projednání stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na 

Vizovicku a Slušovicku.  

AD 4) 

Termín dalšího setkání Pracovní skupiny byl naplánován na 12. 9. 2018. 

Zapsala: Hana Radoňová, vedoucí pracovní skupiny 
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Priority cílové skupiny „Rodiny s dětmi“ 

Priorita 1. Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí 

Cíl: Možnost získání dalších zkušeností a znalostí, které umožňují být lepšími rodiči 

Opatření: Podpora Sociálně aktivizační služby 

Kapacita Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je naplněna. Za Azylový dům 

pro matky s dětmi je tu 5 rodin a 3 jsou ukončeny. Setkávají se s pracovníky OSPOD 

jednou ročně. Není rodina, které by služba nebyla poskytována.  

Priorita 2. Podpora společného trávení volného času rodičů a dětí 

Cíl: Snížení výskytu sociálně – patologického chování v rodinách 

Opatření: Podpora a realizace akcí pro rodiny s dětmi 

Pro rodiny s menšími dětmi je nabídka adekvátní ze strany Domu dětí a mládeže, 

Mateřské centrum Beruška, Centrum pro rodiny s dětmi, Orel jednota Vizovice. 

Centrum pro rodinu pořádá každoročně Zahradní slavnost v Ostratě, kde je přichystán 

program pro rodiče s dětmi. Starší děti mají vlastní aktivity a už se nezapojují do 

rodinných aktivit. Větší děti mají vyžití ve Vítku, jsou i opravené nové hřiště, které 

jsou i pro starší. 

Je důležité učit rodiče, jak komunikovat se staršími dětmi. V jiných městech funguje 

kurz Respektovat a být respektován, ve Vizovicích je tohoto kurzu absence. Spolu 

sdílení, spolu mluvení, trávení společného času – to vše nechybí na akcích, které jsou 

realizovány, což je dobře. 

Priorita 3. Podpora činnosti mateřských a rodinných center 

Cíl: Vznik skupiny lidí v každé obci, která se aktivně podílí na rozvoji a podpoře rodin 

Opatření: Zřizování mateřských, rodinných či komunitních center a Podpora činnosti 

výše uvedených center 

Vznik mateřských, rodinných či komunitních center v každé obci je příliš vysoká 

ambice. V regionu jsou kluby maminek, některé zajišťuje Centrum pro rodiny, některé 

si organizují maminky samy. Ne v každé obci, ale klub maminek je. Ve Veselé je klub 

tatínků, kteří o prázdninách organizují tábor pro děti. Rodinné centrum zaštiťuje 

Centrum pro rodinu. Komunitní centrum vzniká na pozemcích ŘKF Vizovice.  

Priorita 4. Budování zázemí pro aktivity rodin s dětmi 

Cíl: Zajištění dostatečného množství prostor vhodných pro aktivity rodin s dětmi 

Opatření: Mapování lokálních potřeb rodin s dětmi a Budování zázemí pro rodiny 

s dětmi 

Každá obec či město se snaží zajistit veřejné venkovní prostory ať už hřiště nebo 
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parky.  

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 Vítek terénní program zrušil, protože nemají 

personální kapacity. Z definice služby vyplývá, že Vítek je spíše ambulantní ne 

terénní. Na terénního pracovníka nejsou finance ani úvazek. Akce jsou, ale motivace 

dětí chybí. Klientů je kolem 60, jsou i zájemci a denně projde Vítkem asi 30 osob.  

Ve Slušovicích je nízkoprahové zařízení Domino, to však spíše supluje náhradní 

družinu. V nabídce je hra na hudební nástroje, výtvarné kroužky a jiné. Stabilně je zde 

10 – 15 dětí.  

Priorita 2. Zajištění dostupnosti sportovišť  

Cíl: Zlepšení dostupnosti stávajících sportovišť 

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

pro jejich využívání 

Je nedostatek pracovníků, kteří budou s dětmi dělat volnočasové aktivity – naopak 

starší děti nechtějí, aby se jim někdo věnoval. Nové skateparky pro starší děti chybí.  


