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Záznam z jednání 3. PS Děti a rodina 9.3. 2022 

Hezký den všem, moc děkuji za spolupráci. Prosím níže uvedené organizace, aby doplnili žlutě 

označená políčka. Poté zaslat prosím rovnou na mou adresu – raději na obě uvedené: 

dana.divakova@ikor.cz, dadiva@seznam.cz.  

 

Děkuji 

Dana 

 

Prosím doplnit CSS. 

Opatření 1.1 Podporovat a rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v krizových situacích  

Aktivita 1.1.1. Rozvoj krizové pomoci a podpory  

Termín realizace 2023 

Kroky k realizaci Navýšení o 1 úvazek 

Neinvestiční náklady 

a zdroje financování 

660,000,- Kč 

Investiční náklady a 

zdroje financování  

0 

Indikátory  Prosím doplnit CSS. 

 

Dopady na CS Prosím doplnit CSS. 

 

Realizátoři   

CSS Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cíl 1 Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb pro 

rodiny s dětmi nacházející se v krizové situaci 
 

Popis cíle Prosím doplnit CSS. 

 

Opatření, která vedou 

 k naplnění cíle 

 

 

1.1 Podporovat a rozvíjet sociální služby pro rodiny s dětmi v 

krizových situacích 

Okomentoval(a): [VŠ1]: Text opatření i aktivity jsou 

shodné, předpokládám, že aktivita by měla být již 

konkrétnější. 
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Opatření 2.1 Zajistit rozvoj doučování pro děti ze znevýhodněných rodin 

Aktivita 2.1.1. Rozvoj doučování u dětí ze znevýhodněných rodin  

Podporovat neformální lektory pro zvýšení potenciálu dětí ze 

znevýhodněných rodin  

Termín realizace  2023 

Kroky k realizaci Navýšení o 2 úvazky (celkem za obě organizace) 

Neinvestiční náklady a 

zdroje financování 

 

Investiční náklady a 

zdroje financování  

0 

Indikátory  Počet hodin doučování 

Absolutní počet dětí, využívajících doučování 

Dopady na CS Zlepšení situace dětí, které jsou ohroženy nedostatečnými 

školními výsledky, což může vést ke snížení šance na sekundární 

vzdělávání a následně zaměstnání.  

Realizátoři  S.T.O.P., Chaloupka  

 

Kontrola prosím Dagmar 

 

 

Opatření 3.1 Podpora a rozvoj dobrovolnického centra  

Aktivita 3.1.1. Realizace aktivit pro rozvoj dobrovolnictví  

Zvyšovat dostupnost dobrovolnických aktivit nejen v rodinách 

.v rodinách s dětmi a v nemocnicích u dětí? 

  

Termín realizace  2023 

Kroky k realizaci Navýšení o 1 úvazek 

Aktivní vyhledávání dobrovolníků 

Osvětové a prezentační akce pro získání nových dobrovolníků 

Cíl 2 Zajistit podpůrné vzdělávání dětem ze  

znevýhodněných rodin  

Popis cíle Prosím doplnit ze strany S.T.O.P. 

Opatření, která vedou 

 k naplnění cíle 

 2.1 Zajistit rozvoj doučování pro děti ze znevýhodněných rodin  

Cíl 3 Podporovat rozvoj dobrovolnictví pro cílovou skupinu  

Popis cíle Rozvoj dobrovolnictví je obzvláště v dnešní době nesmírně důležité. 

Dobrovolnické organizace získávají další dobrovolníky, kteří pomáhají 

nejen v rodinách, ale také v nemocnicích a dětem a rodinám, které jsou 

v jakékoli situaci, kdy dobrovolníky potřebují.   Dobrovolníci svou prací 

pomáhají zkvalitňovat poskytované sociální služby a související 

aktivity. 

Opatření, která vedou 

 k naplnění cíle 

 2.1 Zajistit rozvoj dobrovolnictví pro cílovou skupinu   

Okomentoval(a): [VŠ2]: Zde bych si u aktivity dokázal 

představit již konkrétní text. Něco ve smyslu. 

Zajištění/podpora neformálních lektorů pro práci s dětmi ze 

ZP? 

Okomentoval(a): [DD3R2]: Upraveno DD 

Okomentoval(a): [VŠ4]: 3.1 

Okomentoval(a): [VŠ5]: 3.1.1 

Okomentoval(a): [VŠ6]: „Podpora a rozvoj 

dobrovolnického centra ke zvýšení dostupnosti v rodinách a 

nemocnicích“ 

Nevím-nebo jiný text?   

Okomentoval(a): [DD7]: Od Martina 
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Koordinační činnost dobrovolníků 

Realizace společného setkávání, workhopů, seminářů a 

vzdělávacích akcí 

Neinvestiční náklady a 

zdroje financování 

 

Investiční náklady a 

zdroje financování  

0 

Indikátory  Počet dobrovolníků 

Počet akcí a aktivit 

Počet dobrovolnických hodin 

Počet workshopů, vzdělávacích akcí, setkání, seminářů 

Počet osvětových akcí 

Dopady na CS Zlepšení situace rodin a dětí, pro které dobrovolníci pracují  

Realizátoři  Adra  

 

 

 

Plán sociálního začleňování  

Realizovat preventivních opatření pro rodiny 

Realizátor: Poradna pro rodinu, CPR, Chaloupka  

Dobrovolnictví – v rámci preventivních opatření (ADRA, S.T.O.P.) + navýšení kapacit  

 

 

 

 

Zapsala Diváková Dana 

 

 

 


