
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SPRSS 

DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY S NEZLETILÝMI DĚTMI 

 

 
 
 
Termín: 06. 06. 2022 od 13:00 hodin 
Místo konání:  MěÚ Kaplice, hlavní zasedací místnost 
Přítomni a omluveni: dle prezenční listiny 
 
Hlavní body programu: 
1. Aktuální situace ve službách, potřeby uživatelů 
2. Implementace plánovaných aktivit, návrhy pro aktualizaci plánu 
3. AP pro OPZ+ MAS Pomalší 
4. Diskuse 
 
 
K bodu č. 1: Členky a členové PS vzájemně se informovali a projednali aktuální situaci v síti poskytovaných 
sužeb a zjištěných potřebách stávajících a potenciálních uživatelů. 
Hlavní projednávaná témata a problémy – ohrožené rodiny a kumulace problémů, děti v SVL, rodiny z UA, 
nedostatečná kapacita terénních služeb, zapojení komunity – chybí komunitní práce, netolismus, podpora 
psychologa a nedostatečná prevence. 
 
 
K bodu č. 2:  
PS projednala naplňování cílů jednotlivých plánovaných aktivit, v rozsahu kapitoly pracovní skupiny, pro 
letošní rok.  
 
 
K bodu č. 3:  
 
Pracovní skupina se seznámila s aktuálním stavem nastavení AP pro OPZ+ MAS Pomalší. Cílové skupiny, 
kvantifikace a řešená témata v prioritách, resp. v navržených opatření odpovídají identifikovaným 
potřebám cílových skupin. 
 
 
K bodu č. 4: K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 
 
Jednání skončeno v 15:00 hodin 
 
Zapsal: Z. Říha 
 
 
 
 



pREzENčruí usrlnR
z jednání pracovnískupiny: Děti, mládež a rodiny s nezletilými dětmi

dne: 06. 06.2022 (od 13:00 hodin)

Svým podpisem dávám dle § 9 písm. a) zákona č. 1o1/2ooo Sb., o ochraně osobních ÚdajŮ, výslovný souhlas ke

zpracování a evidenci údajů uvedených v této listině pro účely doktadování realizace této akce. Svým PodPisem

zároveň souhlasím s pořízením fotodokumentace, obrazového nebo zvukového záznamu z této akce a s následným

bezplatným a časově i územně neomezeným použitím tohoto materiálu pro propagaci a prezentaci Činnosti

MAS Pomalší o.p.s. (např. internetové stránky, sociální sítě apod.).
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MěÚ Kap ice_ O:_oOo 
_

lCOS - SAS pro rodiny s dětmi

Podpis

Eliška Nováková RC Budíček on*9ó

Mgr. Jakub Průcha
Pedagogicko-psychologická
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