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                              Zápis z jednání pracovní skupiny děti a mládež 
 
 
Termín jednání:       16.9.2015 od 13.00 hod 
Místo jednání:          Město Klatovy, zasedací místnost II. patro, budova  
                                 Vídeňská 66, Klatovy 
Účastníci jednání:     viz prezenční listina 
 
 
Bc.  Křivohlavá přivítala zúčastněné osoby a seznámila je s programem setkání. 
Všichni dostali materiály k nahlédnutí (prioritní oblast KPSS pro rok 2015-2019), kde jsou 
uvedeny body, kterými se bude skupina děti a mládež zabývat. 
 
Program jednání: 

1) zhodnocení současného stavu na rok 2015 
2) zjištění nových aktivit 
3) výhled realizačního plánu pro rok 2016 

 
 
 
Prioritní oblast č. 2: Podpora dětí, mládeže a rodin s dětmi 
 
K opatření 2.1.: Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Mgr. Holá sděluje, že DOMUS má aktivních 15 rodin, situace je stále stejná, navýšení se 
neplánuje, organizace nezískala další peníze z projektu na rok 2016. 
Pí. Páleníková, DiS, sděluje, že DIAKONIE provozuje sanační služby pro rodiny, nyní  
aktivních 12 rodin. Řeší personální otázku, kolegyně odchází na MD. 
Mgr. Kavalír sděluje, že byl zřízen navazující individuální projekt pro Klatovy, který by měl 
fungovat od 07/2016. Nyní mají pouze 0,4 úvazku, příští rok od ledna nebo března byl měl 
být úvazek celý. Nyní pracují s jednou rodinou na rok, jinak pracují cca s 10 rodinami. 
Psychologická podpora funguje dobře. 
 
K opatření  2.2.: Zajištění služby mediace a krizové intervence a rozvoj služeb pro rodiny 
v sociálně nepříznivých situací 
Vedoucí OSVZ informovala přítomné, že ačkoliv byla tato aktivita veřejností při přípravě 
KPSS na období 2014-2019 považována za důležitou, nebyla zastupitelstvem města 
v červenci 2014 jako potřebná aktivita odsouhlasena. 
Protože se prostřednictvím rodinné mediace dá vyřešit mnoho problémů v rodinných vztazích 
a při péči o nezletilé dítě, zajistil OSPOD v rámci své kompetence rodinného mediátora pro 
klienty OSPODU. Tato služba je pro klienty zpoplatněna. 
Cílem mediátora je dovést klienty- rodiče ke smíru a dohodě především v oblasti výchovy 
nezletilých dětí a vzájemné komunikace mezi rodiči. 
V případě potřeby je pro klienty dostupná služba - RODINNÁ MEDIACE. 
Kontakt: 376 347 264, Bc. Křivohlavá, OSVZ MěÚ Klatovy 
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K opatření 2.3.: Zajištění činnosti primárního preventisty pro Město Klatovy 
Bc. Křivohlavá sděluje, že tato aktivita byla veřejností při přípravě KPSS na období 2014-
2019 považována za důležitou. Při celkovém projednávání komunitního plánu v zastupitelstvu 
města Klatovy v červenci 2044 nebylo však zajištění této činnosti odsouhlaseno. 
Z jednání PS děti a mládež opět vyplynula potřebnost zřízení primárního preventisty 
přinejmenším pro město Klatovy 
Z podnětu obce Běšiny byla založena komise, která se mimo jiné zabývá i drogovou 
problematikou. Při jejím jednání byla přednesena potřeba primárního preventisty. Komise se 
pravděpodobně opět sejde koncem října 2015. 
Ing.  Kunešová informuje, že každá škola má svého preventistu a tyto problémy řeší sama. 
Setkání preventistů pořádá PPP Klatovy. Ze strany PS děti a mládež se jeví jako žádoucí, aby 
pí. Ing. Kunešová, vedoucí OŠKCR, řešila potřebu primárního preventisty pro Klatovy se 
zástupci škol a to např.: 

a) na setkání se ZŠ v ORP Klatovy v roce 2015 
b) na setkání preventistů 

Účastnit na setkání přislíbila za PS děti a mládež i pí. Mgr. Holá 
Úkol pro OŠKCR: kontaktovat pí. Mgr. Holou ohledně termínů 

 
K opatření 2.4.: Provozování zařízení pro předškolní vzdělávání dětí ze sociálně slabých rodin 
Mgr.  Kavalír sděluje, že nově vyšla inkluzivní výzva pro MŠ. Jedná se o systémovou 
podporu pro děti předškolní a školní oblasti. Cílem je zajištění asistentů také do MŠ, pomoc 
dětem při přechodu z MŠ do ZŠ a v ZŠ přechod na 2. stupeň a vzdělávání pedagogů a 
zajištění odborných kurzů. Udržitelnost projektu by měla být 3 roky. Je třeba zaktivovat 
romské děti do MŠ. Jako pravděpodobné se jeví zřizování předškolních klubů a nultých 
ročníků MŠ. Je třeba zmapovat počty rodin, které by bylo možné do projektu zapojit. 
Žádost byla předána také místostarostovi Města Klatovy Ing. Křížovi. 
Vzájemná komunikace zcela určitě proběhne mezi místostarostou Ing. Křížem, odborem 
ŠKCR a ředitelkou MŠ Klatovy. 
Mgr. Moravec sdělil, že problém není zmapovat počet romských dětí, ale dostat děti do MŠ. 
Rodiče nemají zájem, aby děti chodily do MŠ. 
Bc. Gruber uvádí, že jejich klienty jsou děti od 15 let, se kterými mnohdy přichází i jejich 
mladší sourozenci 
Je na zvážení, zda při aktivitách Inkluzivního vzdělávání nespolupracovat právě s Oblastní 
charitou, případně využít jejich prostory, kam by docházeli i mladší klienti. 
Úkol: Při využití zmiňovaného projektu bude vhodná spolupráce Člověk v tísni + 
OŠKCR + MŠ, ZŠ 
 
K opatření 2.5.: Rozvoj neorganizovaných volnočasových aktivit pro děti a mládež 
V Klatovech díky iniciativě maminek a obyvatel Klatov vzniklo v Podhůrčí Rákosníčkovo 
hřiště. 
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Prioritní oblast č.5 : Odstraňování stavebních bariér v území 
 
K opatření 5.1.: Odstraňování stavebních bariér v území a informovanost o bezbariérových 
trasách 
Ing. Kunešová informuje, že se uvažuje o bezbariérové trase od zastávky MHD v Jiráskově ul. 
u hradeb k odboru dopravy MěÚ Mayerova 130. Zatím se řeší přístupnost budovy dopravního 
úřadu. 
Případné připomínky a návrhy k bezbariérovosti v Klatovech směřovat na OŠKCR  
Ing. Kunešová 
 
 
 
DISKUZE: 
Bc.  Křivohlavá nabízí brožurku „ Průvodce sociálními a doprovodnými službami“ a žádá, 
pokud jsou nějaké změny v organizacích, tak tyto změny je třeba nahlásit na OSVZ na 
e-mailovou adresu:  hnovakova@mukt.cz, aby se mohl průvodce aktualizovat v elektronické 
podobě. 
 
Ing.  Kunešová informuje, že na kterých ZŠ a MŠ proběhla tento rok rekonstrukce budovy a  
okolí . 
 
Mgr. Holá informuje, že v Klatovech chybí krizová intervenční služba, nejbližší je v Plzni, 
pro Klatovy je služba nedostupná. Krizová intervence není pouze pro rodiny s dětmi, ale i pro 
seniory a tělesně postižené občany. Bylo by dobré zřídit novou organizaci nebo detašované 
pracoviště. 
 
Mgr. Moravec navrhuje, že by bylo dobré nejprve oslovit Plzeň a zjistit jejich vytíženost a 
poté zajistit pracovníka, který by s nimi spolupracoval. 
 
Úkol pro OSVZ: vstoupit do jednání s Plzní, v souvislosti s případným zřízením 
detašovaného pracoviště v Klatovech 
 
Mgr. Kavalír informuje, že problém kriminality řeší KÚ a doporučuje se obrátit na paní Ing. 
Kučerovou  KÚPK ( prevence kriminality). 
 
Pí. Blažková informuje, že v Plzni funguje terénní krizová služba pod Diecézní charitou Plzeň 
na adrese Cukrovarská 16, se kterou mají dobrou spolupráci. Již několikrát tato služba 
zajistila převoz maminky s dětmi v tíživé sociální situaci do jejich Domova sv. Zdislavy pro 
matky s dětmi v tísni v Klatovech. Dále uvádí, že velmi často řeší problémy spojené s 
dlouhými čekacími lhůtami na psychologické či psychiatrické vyšetření, které potřebují matky 
či jejich děti  
Mgr. Holá informuje, že v Klatovech není dětský psychiatr. 
 
Bc. Křivohlavá děkuje všem za příspěvky a ukončuje setkání pracovní skupiny.  
Příští setkání se uskuteční do konce roku 2015. 
 
Klatovy dne: 18.9.2015 
Zapsala : Nováková Hana- OSVZ 
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