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Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko 

Mládež a rodina v krizi 

ze dne 04. 06. 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:  Mgr. Ivana Kouřilová                       

 

 
 

1. Koncepce rodinné politiky 
 
V průběhu jednání diskutován obsah analytické části: 

 Statistická část – bude obsahovat informace o věkové struktuře obyvatelstva se zaměřením 

na dětskou složku (do 18let) včetně prognóz 

o Sňatečnost, rozvodovost 

o Struktura obyvatel dle rodinného stavu, neúplné rodiny 

o Struktura domácností dle počtu dětí (bezdětné, 1-2 děti, více dětí) 

o Nezaměstnanost (muži, ženy) 

o Dávky ÚP – Příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na dítě, rodičovský příspěvek 

(dle toho, co půjde) 

o Kapacity mateřských, základních a středních škol 

o Vyčíslená podpora z rozpočtu města Blansko – členěno dle dotačních titulů – sociální 

služby, sport , kultura, zájmová činnost 

 Výstupy z dotazníkového šetření – probíhalo by převážně elektronickou formou v druhé 

polovině června a v červenci – připomínky a náměty k dotazníku zaslat do 13.06.2014 na mail 

kourilova@blansko.cz 

 Zmapování stávajících realizátorů aktivit pro rodiny – doplnit přehled do zaslaných 

pracovních materiálů, aktualizovat údaje – zaslat mailem do 20.6.2014.  

 V těle Koncepce bude uveden přehled aktivit, přílohu Koncepce bude tvořit „Kontaktník / 

Adresář“ aktivit pro rodiny, který by bylo možné vydat samostatně v tištěné i elektronické 

podobě. Členové pracovní skupiny navrhují zveřejnit článek (tiskovou zprávu) o připravované 
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Koncepci a nabídnout klubům, spolkům apod. možnost zveřejnit nabídku svých aktivit pro 

rodiny v plánovaném „Kontaktníku“. Každý subjekt by uváděl jednotné informace – kontakt, 

cílovou skupinu, stručnou charakteristiku činnosti, výčet nabízených aktivit. 

 

 

2. Různé 

 Koordinátorka Mgr. Kouřilová informovala o probíhajících jednáních multidisciplinárního 

týmu, který se zabývá definováním minimální sítě služeb sociální prevence. Poslední jednání proběhlo 

29.6.2014. Společné setkání všech okresních týmů bude 12.6.2014 v Brně. 

 Na jednáních byla vedena debata o kapacitě azylových domů pro matky a dítě na území 

celého okresu, byla zdůrazněna vhodnost propojení komplexu služeb pro rodiny – azylový dům, 

pobytová krizová pomoc, ZDVOP a  SAS pro rodiny s dětmi. Členové týmu se shodli především na 

potřebě práce s rodinami v terénu, v domácím prostředí.  

 Koordinátorka představila výstupy z dotazníkového šetření mezi starosty obcí SO ORP Blansko 

a Analýzu prostorového rozmístění sociálních služeb v rámci SO ORP Blansko (zaměřeno na služby 

sociální prevence). Analýza bude dostupná v elektronické podobě na webových stránkách 

komunitního plánování. 

 Na webových stránkách je zveřejněno také Vyhodnocení Akčního plánu sociálních služeb 

Blansko pro rok 2013. 

 

Termín příštího setkání – středa 17. 9. 2014 v 9:30hod 

 
 
 
 
 


