
     
 
 

           Pracovní skupina I. - Osoby a rodiny ohrožené, rizikové, v problémech a krizi 

                           
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ 

 

Číslo zápisu: 6/2009    

                                                                                                                 Datum: 23.6.2009 13.00-15.00  

Místo setkání: Zasedací místnost, MěÚ Kyjov - radnice 

Přítomni:T. Galan, M. Loutná, B. Šibalová, J. Mikulčíková, J.Presová,  
R. Tesaříková, J.Hoférek, P. Kubala 
  
Hosté: P. Hanačíková  
 

1. úvod – sdílení informací 
2. rekapitulace – co proběhlo, co dál 
3. výstupy – téma: rodina v problémech 
4. co si odnášíme 
5. úkoly – prosím přečíst ☺ 

 
Úvod 
Přehled kontextu (Martina Loutná): 
Proběhlo setkání se starosty, kde starostové povídali o tom, co oni potřebují. 
Petr Kubala bude objíždět starosty s dotazníky. 
Chceme využít inspiraci metodika ze Vsetína, kde už mají nějaký plán zpracovaný v podobném 
typu prostředí 
Bude k nám jezdit metodička z Brna, Monika Galko 
Potřebujeme teď vybrat, co ze všech metodik využít u nás v našem regionu. 
V procesu je nás hodně a každý má svou práci. Je těžší stíhat termíny, je potřeba být připraveni 
vnímat změny. 
V rámci projektu jsme dostali peníze na projekt – jak je využít jako ocenění pro angažované lidi? 
otázka: Jak udělat setkání taková, aby nás zároveň bavila? Jak propojit vnější zadání a vnitřní 
motivaci? 
nápady: 

• pozvat nějakého hosta pro naši skupinu 
• cesta do zařízení, které už někde funguje a my ho tady potřebujeme 
• týmotvorné aktivity 

Při plánování projektů veřejnosti nejvíce vadí, že se jich nikdo neptá. Na druhou stranu často 
přicházejí pouze stěžující si občané a jejich připomínky se těžko zapracovávají. KP může být 
vhodným nástrojem. 
 
Tomáš Galán: 
Minule tady byla jiná skupina, dneska zase jiná. Minule se udělala práce, na kterou se teď těžko 
navazuje. Otázka: jak stmelit skupinu, jak pracovat efektivněji? Na začátku to bylo výborné, teď se 
to mění. 
reakce: 

• je to přirozený proces, někteří nadšení odpadnou, lidé z povinnosti odpadnou, zdravé jádro 
zůstane, teď není dobré období (léto) 



     
 
 

• když jsme dělali konkrétní věci, fungovalo to 
• oslovit všechny členy v prezenční listině, jestli se hodlají zapojit? nebo oslovit někoho 

jiného? (členové by případně mohli dát kontakt na osobu místo sebe) 
• omlouvají se lidé z nepřítomnosti? (ano, ale KP není až taková priorita) 
• V Hodoníně kdysi dělali setkání lidí z různých skupin – veletrh (byla malá účast lidí, ale 

velký význam pro poskytovatele), doplněný osvěžujícím programem (mažoretky...) – bylo 
to rodinné a příjemné. Mohlo by se něco takového udělat teď a třeba za dva roky. (Martina: 
chystá se něco na květen/červen 2010) 

 
Skupina pro prorodinnou politiku  (Jan Hoférek) 
proběhlo setkání skupin 
proběhne setkání s místostarostou Antonínem Kuchařem 
Jeví se, že není prostor vytvořit to úplně zvlášť – mohlo by se to dát pod komunitní plánování (?) 
Týdnem pro rodinu se něco nastartovalo a může se to vyvíjet dál. 
 
 
Rekapitulace: 
Zatím proběhlo 
informace pro SWOT analýzu 
focus groups – zatím nemáme výstupy (ty nás posunou dál) 
posílali jsme materiály: co funguje / co nefunguje 
posílali jsme dotazníky 
minule jsme začali dělat strom problémů (skupina děti a mládež) – výstup – je potřeba to ještě 
dopracovat. Skupina pracovala efektivně. Ještě není přepracován do el. verze. 
Co funguje a co nefunguje – mělo by se to znovu projít 
 
Co dál 
tematické skupiny – předávat informace, novinky, prostor na doplnění – kdy to udělat a jak? na 
setkání nebo přes internet?  
rozhodnutí: na začátku dát 30 minut na výměnu informací. 
Máme 3 květnané skupiny. Máme širší záběr. 
Nápad: pozvat hosta, který je odborník v tématu, který by mohl garantovat a podpořit diskuzi. 
co chybí: celková koncepce, dlouhodobý plán – teprve se tvoří od řídící skupiny, která se jej snaží 
sladit. Ta začala teprve nedávno fungovat. 
 
nápad: udělat “odnožičky” – některé věci jsou jen v naší skupině, některé si můžeme předat.  
Co chceme po řídící skupině? 
 
Výstupy za tuto skupinu nejpozději do 10. září 
Pokusit se získat další lidi do skupiny 
 
Výstupy: 
 
téma: Rodina v problémech 
co funguje 

• poradenství, rodinné, výchovné 
• sociální asistence v rodinách 
• OSPOD pro děti 



     
 
 

• OSPOD pro rodiče (krizová událost) 
• výchovné problémy – pohovor (analýza, evidence) do 18i let 
• trestní, přestupky – výslech, státní zástupkyně, návrh na soud 

 
nefunguje 

• rodinná terapie (soc. služby) 
• OS, spolky, svazy – informovanost, dostupnost při specifických diagnózách, problematikách 

 
chybí ? 
 
 
 
Co si odnášíme: 

• zdroj energie 
• nadšení, ochota a motivace k práci + lidí 
• doplnění optimismu, přirozenost procesu, spolupráce 
• prostor pro komunikaci, problém čas 
• třídění informací 
• potřeba konkrétnosti 
• živý organizmus 

 
 
 
Úkoly:  
 
kdo co kdy 
Martina Loutná znovu rozešle prezenční listinu 29.6. 
všichni zamyslet se: Jak by se dalo zpříjemnit setkání/práce 

skupiny? Co by vás podpořilo? 
14.7. 

Pavla Hanačíková poslat výstupy z akce klubu maminek 29.6. 
? dopracovat strom problémů příští schůzka 
? dopracovat co funguje / co nefunguje ? 
? výstupy z focus group?? ? 
? výstupy SWOT analýzy ? 
Radka Tesaříková někdo na sladění pojmů  až bude třeba 
M.Loutná,T.Galan, 
Petr Kubala 

Martina se setká s Tomem a připraví rekapitulaci + strukturu 
dalšího postupu (projít dokumenty, flipcharty) 

3.7. 

paní Loučková   
(hlídá M.Loutná) 

pošle dílčí výstupy z analýzy během srpna 
celou analýzu v půlce října 

srpen/říjen 

všichni termíny schůzek: 14.7. 13:00–15:00, 16.7. 8:30-10:30 – 
strom problémů 
srpen: priority a opatření – termín domluvíme v červenci 

14.7., 16.7. 

všichni připravit seznam problémů ve svých cílových skupin 14.7. 
J. Mikulčíková oslovit paní Mňačkovou z uličiště Havlíčková dnes 
Jan Hoférek oslovit paní učitelku z Bzence 14.7. 
Jan Hoférek paní učitelka Moudrá z Újezdu 14.7. 
paní Presová oslovit ?? 14.7. 



     
 
 
M. Loutná? pozvat paní Mikulkovou na stromy problémů 14.7. 
Petr Kubala zaktualizovat prezenčku 14.7. 
Petr Kubala poslat zápis ke schválení, odsouhlasený paní Kellnerové dnes/1.7. 
všichni poslat připomínky k zápisu 29.6. 
všichni omluvenky posílat od příště Petrovi  
Petr Kubala poslat pozdravný e-maill dnes 
 
 
Zápis provedl : Petr Kubala 

 
 

 


