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ZÁPIS 

z jednání pracovní skupiny 

 DĚTI A RODINA 

 

DATUM: 6. 1. 2022 

MÍSTO KONÁNÍ: on-line, 13:00 hod. – 13:30 hod.  

 

PROGRAM 

1. První jednání pracovní skupiny k přípravě 6. KP  
Facilitačním procesem nás bude provázet paní Dana Diváková.   

2. Diskuse k aktuálním tématům 
 
 
 

Záznam z jednání pracovní skupiny Děti a rodina 

 

Datum jednání  6. ledna 2022, od 13,30 hod., on-line 

 

Program jednotlivých jednání 

1. Setkání PS  

Stanovení potřeb bez prioritizace 

 

 

2. Setkání PS 10. 2. ve 13,00 

• Rozdiskutování navržených potřeb z předchozí PS 

• Prioritizace jednotlivých stanovených potřeb 

• Zpracování cílů, opatření, aktivit, zapracování do tabulek 
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3. Setkání PS  

• Dopracování cílů, opatření, aktivit, stanovení indikátorů, obecná definice rizik, 

zapracování do tabulek 

• Zpracování „karet aktivit“ upravených dle požadavků členů PS  

 

 

 

 

Dovolte mou osobní definici KP – reálné potřeby realizované v reálném čase 
s využitím  reálných finančních prostředků.  
 
 
Priority/cíle  5. KP 

Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházející 

Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro rodiny s dětmi nacházející se v krizové 

situaci 

Opatření 1.1 Podporovat rozvoj kompetencí sociálních pracovníků v oblasti terapeutických 
dovedností 
Opatření 1.2 Rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích v ambulantní  
i terénní formě 
 

Přispívat k realizaci preventivních opatření pro podporu rodin 

Opatření 2.1 Podílet se na mapování potřeb a dostupnosti 
 
 
Rozvíjet spolupráci aktérů v oblasti práce s rodinou s ohroženým dítětem 

Opatření 3.1 Vytvářet podmínky pro užší spolupráci odborníků při práci s rodinou 
 
 
Definované potřeby (v závorkách jsou uvedeny poznámky M. Bittnera) 

 

• Udržet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb 

(musíme naformulovat konkrétní Cíl/Opatření (vzdělávání?) a najít finanční zdroj, 

realizátor z PS DaR?) 

 

• Podpora a udržení multidisciplinárního týmu  
(budou-li členy PS DaR, tak budou přínosem, otázkou jsou opět finanční zdroje – 
dotační titul SMO umožňující splnění Cíle/Opatření?, realizátor: FNsP Ostrava?) 

 

• Zajistit služby pro děti užívající návykové látky 

Prosíme o zamyšlení se nad jednotlivými definovanými potřebami tak, abychom byli 
schopni je i rozpracovat a realizovat. Tedy – zda existují realizátoři jednotlivých témat, zda 
jsou finanční zdroje na jejich realizaci, jaké aktivity povedou k jejich naplnění.  
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(odborné sociální poradenství a krizové centrum spadá pod protidrogovou prevenci, 
pokud chceme poskytovat registrovanou sociální službu, tak by musel poskytovat 
patrně někdo ze stávajících poskytovatelů?, najdeme v PS Děti a rodina realizátora? 
Jednalo by se o související aktivitu, tak tam by bylo hledání příp. realizátora možná o 
něco jednodušší, otázkou jsou finanční zdroje (dotační titul?). ) 

 
 
Související aktivity  

 

• Poskytování poradenství rodinám s dětmi s cílem zvyšování rodinných kompetencí… 
(poskytování obecného občanského rodinného poradenství?, realizátor: CPR Ostrava, 
dotace z oblasti rodinné politiky?) 

• Práce s rodinou v agendě OSPOD (poradenství – porozvodové situace, vzájemná 
komunikace mezi manžely či partnery) 

(kdo je nositelem poptávky po aktivitě – OSPOD nebo přímo rodiny s dětmi, manželé? 
Jde o usnadnění přístupu k obecnému občanskému poradenství nebo k jaké aktivitě, 
kterou nejsou schopny zvládnout stávající sociální služby?, realizátor: CPR Ostrava 
v rámci PS DaR nebo rodinné politiky?) 

• Individuální podpora vzdělávání dětí a její rozvoj 
(realizátor: S.T.O.P. +…? v rámci dobrovolnické činnosti přímo u dětí v rodinách?, asi 
by bylo vhodné zmapovat  nabídku z oblasti školství? Bude nutná přesná konkrétní 
formulace rozsahu poptávky) 

 
 
Průřezové aktivity 

 

• Dobrovolnictví  
– zajistit udržení regionálního dobrovolnického centra  
– rozvoj dobrovolnictví v rodinách (Čtyřlístek, navýšení kapacit) 

• Systematický přehled  nabídky nebytových prostor pro realizaci služeb v rámci celé 
Ostravy (vlastnictví SMO, MOb), garance SMO,KP? 

• Podpora získávání kvalifikovaných zaměstnanců prostřednictvím nástrojů 
komunitního plánování (burza práce, nabídky zaměstnání, spolupráce s vysokými 
školami na oficiálním webu KP) 

• Bydlení (není možné zajistit bydlení pro rodiny, které mají dluhy na nájmu) 

(TOP průřezová priorita pro VI. KP) 
 
 
Zapsala Diváková Dana, konzultoval Martin Bittner 
 

 


