
 

 

POTŘEBY  

RODINY S DĚTMI 

Zajištění bezpečného 

pohybu po obci a 

mezi obcemi 

(systémový problém) 

Zajištění či 

zkvalitnění 

zdravotní péče 

Poskytování 

poradenství a 

psychologické pomoci 

Zajištění bydlení 

Levnější nákup potravin. Pojízdná prodejna 

s potravinami. Právní nebo advokátní 

poradna (i bezplatně pro sociálně slabší) 

Kaplička pro věřící v Bocanovicích. 

Prodloužení provozní doby školek, zajištění hlídání dětí předškolního věku a 

prvního stupně v době prázdnin. Podpora zaměstnavatelů v možnosti 

zkrácených či flexibilních úvazků. Chybí podpůrná síť pro zajištění hlídání dětí 

přes prázdniny (školky, družiny, tábory). Kapacity nejsou uspokojující. Zřídit 

možnost služby např. Chůvy v terénu i u dětí, tak jak fungují u seniorů. Malá 

kapacita školek, zajistit umístění dvouletých dětí do školek. Nedostatečná 

provozní doba školek, alespoň do 17 hod. Družiny či jiné hlídání pro první 

stupeň v době prázdnin. Zajistit provoz školek přes celé letní prázdniny. 

Zajištění smysluplného 

trávení volného času dětí, 

dospívajících a rodin s dětmi 

Komunikace a 

spolupráce mezi 

vedením obcí a občany 

(systémový problém) 

Slaďování rodinného 

a pracovního života 

Schází odborná pomoc či asistent ve školce 

pro syna s ADHD s agresí. Logoped – např. 

jeden den v týdnu v obcích. Chybí zubař. 

Cvičení s dětmi pod odborným dohledem. 

Lékárna v obcích. Rentgen.  Služby maséra. 

Terénní lékařská služba praktického lékaře. 

Chybí dopravní značky, zrcadla, 

retardéry, přechody pro chodce 

apod. Problém s parkováním na 

sídlišti. Bezpečnost u školek a škol 

např. retardéry, upozornění na 

zvýšený pohyb dětí, přechody pro 

chodce, dopravní značení. Špatné 

chodníky a cesty. Cyklostezka – 

propojení obcí. Bezbariérovost – 

např. dětský lékař v Jablunkově, 

včetně většiny obchodů – nejde se s 

kočárkem dostat. Zřídit službu baby 

taxi (taxi pro matky s dětmi) k lékaři 

apod.   Bezpečnost u školky, 

přechod pro chodce nebo semafor. 

Cyklotrasy pro děti, kočárky, 

odrážedla. 

Kroužky, nízkoprahové zařízení, hřiště, volnočasové aktivity. Nedostatečné vybavení pro děti v obcích – hřiště, 

houpačky, kolotoče, lavičky. Centrum (vnitřní i venkovní) pro rodiče s dětmi, kde by se mohly maminky setkávat a 

vyměňovat si zkušenosti, navzájem si pomáhat apod. Chybí vnitřní prostory se zajištěným hlídáním dětí. Chybí vyžití 

pro starší děti a dospívající mládež, např. zpřístupnit místní stadion u školy. Volnočasové aktivity pro děti předškolního 

věku - více kroužků pro děti všech věkových kategorií. Zlepšit informovanost o možnostech vyžití pro děti. Kroužky v 

rámci družiny. Využívat hřiště v areálu školek všem rodičům, dětem za nějakých podmínek např. kamerové systémy. 

Problémy s bydlením. Nejde 

sehnat cenově dostupný obecní či 

jiný byt s nízkým nájmem. 

Potřebu obecních bytů cenově 

dostupných v celém ORP 

Jablunkov. Nízkonákladové byty. 

Nedostatek bytů, které by byly 

dostupnější pro samoživitelky. 

Jiné kritéria pro přidělování bytů 

(přednost potřebnějším občanům) 

Více komunikovat mezi obcemi v 

sociální sféře možnost nabízet byty 

i občanům z okolních obcí. 

Azylový dům pro matky s dětmi. 

Poradenství 

různé zaměření. 

Poradna pro 

rodinu s dětmi.  

Vzdělávání 

rodičů, 

semináře různá 

témata. 


