
 
 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
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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: 18.10.2011, od 14:00 do 16:00 hod. 

místo: OCHZ, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 

 
Program: 

1. Přivítání 

2. představení programu Pět P 

3. schvalování priorit akčního plánu pro roky 2012 - 2014 

4. konference komunitního plánování sociálních služeb 

5. další informace 

 

Zápis: 

1. PŘIVÍTÁNÍ, PREZENCE, ZAHÁJENÍ 

Přivítání účastníků 

 

2. PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU PĚT P 

Realizátorem programu Pět P je humanitární organizace ADRA zastoupena Mgr. Adélou 

Bartesovou (tel.: 607 179 049, E-mail : adela.bartesova@adra.cz) 

Program Pět P je preventivní volnočasový program pro děti postavený na principu 

dobrovolného vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Inspirací programu je projekt 

Big Brothers Big Sisters. 

Program je určen pro děti ve věkovém rozmezí 6 – 15 let a to zejména pro děti nezařazené 

do kolektivu, s postižením, ale také děti nadprůměrné.  

Dobrovolníkem se může stát osoba od 18ti do cca 35ti let, která projde vstupním výcvikem, 

psychotesty, je pod pravidelnou supervizí. 

Projekt by měl být spuštěn v lednu 2012, první běh výcviku je plánován na přelom února a 

března.  

3. SCHVALOVÁNÍ PRIORIT AKČNÍHO PLÁNU PRO ROKY 2012 - 2014 

priorita č. 1 – zajištění a rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež  
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opatření č. 1 – přesun Klubu Coolna do prostor v jiné lokalitě 

bez připomínek 

opatření č. 2 – rozšíření nízkoprahového centra pro  cílovu skupinu ve věku 12 – 15 let 

schválena změna: posunuta spodní hranice cílové skupiny na 11 let. 

Priorita č. 2 – Podpora využití volného času mládeže od 10 let 

opatření: vybudování dětských hřišť pro děti od 10-15 let 

bez připomínek 

Priorita č. 3 – rozšíření činnosti stávajících sociálních služeb pro děti, mládež, rodinu o 

probačně mediační a terapeutický program pro děti a mládež opouštějící výchovná 

pobytová zařízení a vracející se do původní rodiny 

změna: změna názvu priority; původně plánované opatření rozděleno na 2  

opatření č. 1 – zajištění poskytování terapeutického programu 

opatření č. 2 – zajištění poskytování probačně mediačního programu 

 

úkol č.1: zpracovat text popisu opatření č.2 

odp.: J. Bláha 

termín: 24.10.2011 

 

Priorita č. 4 – zajištění potřeb obyvatel v městysi Višňovém 

opatření: Podpora mladých rodin, mladých manželství 

bez připomínek 

 

informace z organizační skupiny: 

podpořena priorita výstavba domu pro seniory v Pavlicích 

obci Jevišovice doporučena změna cílové skupiny pro plánovaný domov pro seniory – chybí 

domovy pro seniory se specifickými potřebami 

zrušena priorita zabývající se zřízením finanční poradny 

 

úkol č. 2: připomínkovat předložené priority – mailem Lucii Rockové 

odp.: všichni účastníci 

termín: 21. 10. 2011 
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4. II. KONFERENCE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

7.11.2011 proběhne 2. konference komunitního plánování sociálních služeb Znojemska, na 

kterém budou představeny priority akčního plánu 2012 – 2014. 

Na konferenci bude prostor pro připomínkování střednědobého plánu rozvoje soc. služeb. 

V prosinci 2011 bude konečná verze plánu předána do tisku. 

program konference: 

 představení priorit 

 připomínkování 

 příspěvek pí. Blešové 

 příspěvek Mgr. Burdíka – informace o přesunech pracovníků a kompetencí z MěÚ na ÚP 

 příspěvek Ligy vozíčkářů – představení programu 

 příspěvek Mgr. Fládrové – představení Centra poradenství a pomoci 

 příspěvek J. Kopečkové, DiS. – minisíťování OCHZ jako nástroj pomoci 

 

úkol č. 3: připravit 10 min. představení priorit za skupinu Děti, mládež, rodina 

odp.: Radka Růžičková 

termín: 7. 11. 2011 

 

úkol č. 4: zaslat přesná znění příspěvků na konferenci  

odp.: Radka Růžičková 

termín: 20. 10. 2011 

 

5. DALŠÍ INFORMACE 

na listopad se plánuje svolání členů rady a představení jednotlivých priorit za jednotlivé 

skupiny KPSS 

 

úkol č. 5: do následující schůzky pracovní skupiny (leden/únor 2012) se zamyslet nad vizí 

fungování skupiny DMR. 

odp.: všichni účastníci 

termín: následující schůzka pracovní skupiny DMR 

 

termín další schůzky KPSS skupiny DMR: leden/únor 2012 – bude upřesněno mailem 

program: vize fungování skupiny DMR 

 

zapsala B. Pavelková, dne 19.10.2011 


