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ZÁPIS 

ze společného jednání k OPZ+  

Pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním 

vyloučením  

 

Datum a čas: 22. března 2022 od 14:00 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  
   Masarykovo náměstí 650, 763 12 Vizovice 

    
 

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Aktuální situace partnerů 

3. Představení projektu OPZ+ 

4. Stanovení aktivit 

5. Diskuze 

 

1. Úvodní slovo 

Úvodní slovo pronesla Ing. Marie Ponížilová, která přivítala na jednání všechny 

přítomné a seznámila je s programem. 

2. Aktuální situace partnerů 

Zástupci Naděje pobočka Vizovice, Centra pro rodinu Vizovice, Centra poradenství 

pro rodinné a partnerské vztahy Zlín, Elim Vsetín, Dětské centrum Zlín, Azylového 

domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín, ale také vedoucí sociálního odboru Vizovice a 

paní starostka z Neubuze si vzájemně sdělili radosti i strasti spojené s pandemii 

COVID 19. 

3. Představení projektu OPZ+ 

Ing. Marie Ponížilová seznámila zúčastněné s přípravou Operačního programu 

zaměstnanost pro nové programové období 2021–2027. Následně představila charakter 

podporovaných aktivit, základní oblasti a příklady aktivit v CLLD. 
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4. Diskuse nad případnými aktivitami 

Vlivem pandemie COVID 19 došlo ke změně zaběhlých zvyklostí, což zvýraznilo již 

existující problémy v rodinách. Především problémy výchovné, duševní, vztahové i 

vzdělávací, došlo také k nárůstu krizí v rodinách, sociálních, finančních a bytových. 

Nestabilní rodinné prostředí může mít negativní vliv na vývoj dítěte i celé rodiny.  

Rodiče trápí obtížné sladění pracovních povinností a péče o děti zejména o 

prázdninách a v době mimo vyučování. Na území některých obcí v minulosti 

probíhaly příměstské tábory nebo letní kempy, zejména ve Vizovicích, Slušovicích, 

Neubuzi, Veselé a Kašavě. Byl to velký přínos pro rodiče, protože tyto aktivity měly 

dobrou časovou dostupnost a nižší finanční náročnost. Ve Vizovicích také fungovaly 

mikrojesle, ty však musely ukončit svou činnost kvůli podmínkám MPSV a 

transformaci na dětskou skupinu. Pokud by se realizovaly podobné aktivity, výrazně 

by to přispělo ke slaďování pracovních povinností rodičů s péčí o děti. 

Zvýšila se nezaměstnanost, což je velký problém v rodinách. Také chybí flexibilní 

pracovní úvazky (DPP, částečné úvazky), zaměstnavatelé nejsou ochotní tuto možnost 

nabídnout.  

 

Vizovice, 22. 3. 2022 

Zapsala: Ing. Marie Ponížilová 
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