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Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko 

Mládež a rodina v krizi 

ze dne 20. 3. 2014 

v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko 
Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 

 

Místo konání: Blansko, nám. Republiky 1, Centrum pro podporu komunitního plánování  

Zúčastněné osoby: viz Prezenční listina 

Zápis zpracovala: Ing. Eva Lysoňková 

 

1. Úvod 

Koordinátorka Mgr. Kouřilová informovala o konci realizace grantového projektu Komunitního 
plánování sociálních služeb města Blansko. Grantový projekt byl realizován od 1. 4. 2012 a končí 
31. 3. 2014. 
 
Personální změna – od 1. 3. 2014 do 31. 3. 2014 bude na pozici odborného asistenta KPSS Ing. Eva 
Lysoňková.  
 
V úvodu setkání se všichni účastníci představili a seznámili ostatní s činnostmi v oblasti rodinné 
politiky. 
 
Mgr. Šebelová, Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – koordinátorka rodinné politiky 
informovala o průběhu spolupráce s JmK 
Mgr. Skotáková, vedoucí odboru školství – informovala o připravované koncepci sportu – zaměřeno na 
podporu mládežnického sportu. Ve spolupráci s odborem školství – komise pro zájmové činnosti, 
komise kulturní, komise sportovní, komise pro školství a vzdělávání 
Mgr. Fadrná, vedoucí odd. SPOD – SPOD realizuje víkendové akce a týdenní tábory pro děti; komise 
pro sociálně právní ochranu dětí 
Mgr. Bendová, vedoucí Centrum PRO – sociální služby (azylový dům, krizová pomoc, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi)a aktivity pro rodiny s dětmi (klub Ratolest), SPONA – Rodinná 
politika, vzdělávání. Dále informovala o činnosti mateřských center – vazba financování na registraci 
v síti MC. 
Mgr. Kotová, Mgr. Guryčová, NZDM klub PVC Blansko – cílovou skupinou mládež do 26 let, vyvstává 
ale nutnost širší spolupráce, účastní se komise prevence kriminality 
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2. Koncepce rodinné politiky 
 

 Úkolem pracovní skupiny pro rok 2014 je zpracování Koncepce rodinné politiky.  

 Navrhovaný časový harmonogram: 

 Červen 2014 – Zpracování stávajícího stavu – přehled organizací a institucí, které provozují 

činnost ve prospěch rodin (v oblastech vzdělávání/školství, volnočasové/ zájmové aktivity, 

infrastruktura, mezigenerační soužití, zdraví, bydlení). Aktivity budou členěny dle „cílových“ 

skupin (rodiny s  dětmi předškolního věku, školního věku, s dospívajícími, rodina prarodičů a 

rodina seniorů) 

 Říjen 2014 – návrhová část – stanovení cílů/ priorit v oblasti rodinné politiky 

 Listopad 2014 – leden 2015 – projednání s vedením města, připomínkovací řízení 

 Leden – březen 2015 – projednání / schválení v komisích a samosprávných orgánech města 

 

3. Různé 

Na webových stránkách procesu komunitního plánování byly zveřejněny prezentace z konference 

- http://www.kpss-blansko.cz/?page_id=935  

 

Termín příštího setkání – středa 4. 6. 2014 v 9:30hod 

 
 
 
 
 

http://www.kpss-blansko.cz/?page_id=935

