
 
 

název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 

název akce: Pracovní skupina „Děti, mládež, rodina“ - zápis 

datum: 7. 6.  2011, od 14,00 do 15,45 hod. 

místo: OCHZ, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 

 

Program: 

1. Přivítání, zahájení 

2. Seznámení s analýzami KPSS 

3. Příprava střednědobého plánu na 2012-2014 

4. Nastavení činností sestavování plánu 

5. Diskuse 

Zápis: 

1. PŘIVÍTÁNÍ, PREZENCE, ZAHÁJENÍ 

Přivítání účastníků, představení nových členů 

 

2. SEZNÁMENÍ S ANALÝZAMI KPSS 

R. Růžičková seznámila účastníky s analýzami, které proběhly v rámci KPSS. Všichni 

členové je dostali v elektronické podobě a mohou se s nimi podrobně seznámit. Některé 

analýzy jsme podrobně rozebírali na minulém setkání (viz zápis). 

 

3. PŘÍPRAVA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU – NASTAVENÍ PRIORIT 

Proběhla diskuse, jakým směrem se bude ubírat rozvoj SS pro naši cílovou skupinu. Přítomní 

se shodli na tom, že je potřeba větší provázanost KP s rozpočtem města.  Přestože 

v zastupitelstvu je osoba starající se o sociální služby, chybí razantnější prosazování 

stanovených priorit ve smyslu odpovědnosti města za zajištění SS občanům. V další části 

diskuse jsme se zabývali problematikou mládeže s výchovnými problémy, která není 

systematicky podchycena a hlavně chybí služby pro děti opouštějící výchovné ústavy či jiná 

pobytová zařízení a vracející se do původní rodiny. S rodinou je potřeba pracovat tak, aby 

pravidla a výchovná doporučení z VÚ či SVP byla implementována do rodinného systému. 

Společně jsme diskutovali možnosti zřízení takové služby; možnost rozšíření některé stávající 

služby o tuto činnost např. Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Pedagogicko 

psychologická poradna (PPP), nízkoprahový klub Coolna, Odborné sociální poradenství.  



 
 

Pozn. PPP nabízí na internetových stránkách aktivitu „Skupina osobnostního rozvoje“ 

Pan R. Knebl zjistí, zda a jak to funguje. 

Přítomní odborníci konstatovali, že sociální systém či systém prevence není nastaven 

na aktuální potřeby dětí a mládeže; již ve školách neumí pracovat ani s neproblémovými 

dětmi. Je potřeba najít prostor, kde se sejde poptávka, nabídka a potřeba. Byly prezentovány 

poznatky od ředitelů škol, že chybí pravidelná setkávání ředitelů ZŠ, kde by si vyměňovali 

zkušenosti; nyní spíše konkurence mezi školami.     

Dále bylo konstatováno, že chybí preventivní služby pro cílovou skupinu dětí od 12-

15 let (nízkoprah Coolna je pro děti od 15 let). Právě podchycení této cílové skupiny se jeví 

jako nejefektivnější ve smyslu prevence. Na děti je možné ještě působit výchovně. Také 

dětská hřiště (ne sportoviště) stále pro tuto věkovou skupinu chybí. (prolézačky, domky, 

houpačky).  

Z DISKUSE VZEŠLY TYTO PODNĚTY PRO KP: 

1) Udržení stávajících SS 

2) Rozšíření činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Coolna na cílovou skupinu 

12-15 let  

3) Vybudování dětských hřišť (ne sportovišť) pro děti od 10-15 let (prolézačky, domky, 

houpačky) 

4) Chybí služby pro děti opouštějící výchovné ústavy či jiná pobytová zařízení (střediska 

výchovné péče, psychoterapeutická centra apod.) a vracející se do původní rodiny. (jaké je 

možné legislativní ukotvení takové služby? a) odborné sociální poradenství? nebo b) pod 

MŠMT? nebo c)  jiné?) 

 

4. NASTAVENÍ ČINNOSTÍ SESTAVOVÁNÍ PLÁNU 

Přítomní se dohodli, že uvedené podněty promyslí a v souladu s analýzami popřemýšlí nad 

prioritami, které se stanou součástí nového KP. Priority stanovíme na dalším setkání pracovní 

skupiny v 2. pol. srpna.  

Závěrem bych chtěla všem účastníkům tohoto setkání poděkovat za aktivní zapojení do 

diskuse a  práci ve skupině.  

 

Termín dalšího setkání bude upřesněn mailem. 

Zapsala: Radka Růžičková 


