
 

 

POTŘEBY  

VEŘEJNOST 

Podpora informovanosti, 

vzdělávání, poradenství 

Podpora 

volnočasových a 

komunitních aktivit 

Psychologické 

poradenství 

rodinám s dětmi 

Podpora seniorů, OZP a 

pečujících osob 

Retardéry na komunikacích, křižovatky, 

zrcadla – bezpečnost dětí. Málo 

parkovacích míst. Rychlost – kontrola 

policií. Chybí obecní policie v Hrádku. 

Parkování pro vozíčkáře – nedostatečná 

kapacita míst. Např. omezení časové 

doby (přes den více míst). Cyklostezky 

pro děti v Milíkově, propojit vesnice. 

Zajištění či 

zkvalitnění 

zdravotní péče 

Zlepšení dopravní 

bezpečnosti a 

obslužnosti 

Organizace společných sportovních aktivit různých obcí. Informativnost, komunikace, 

společné sdílení zkušeností. Společenské vyžití, cvičení pro seniory. Chybí hřiště v Milíkově 

centru. Větší kulturní místnost chybí na Jablunkovsku. Tábory, kroužky, osvěta. Nízká kapacita 

táborů. Volnočasové aktivity napříč různými generacemi. Větší provázanost přeshraničních 

akcí. Podpora dětí od 15-18 let – brigádně. Volnočasové aktivity (vnitřní i venkovní) pro děti s 

handicapem a předávání zkušeností rodičů. Aktivity pro mládež, mají malé vyžití, klub. 

Nízkoprahové zařízení. Větší zapojení mládeže do budování a do společnosti. Skloubení 

pracovního života s dětma- delší provozní doba školek, odpolední školka. 

Poradenské centrum, poradit v různých životních 

situacích. Zlepšit vztah dětí a jiných osob k přírodě, 

přednášky, jiná motivace, osvěta ohledně životního 

prostředí. Informativnost – vědět, kde a jak si můžu 

požádat o různé příspěvky, dotace apod. Jablunkov. 

Pravidelné přednášky a besedy na různá témata, které 

souvisí s životem  - stres, závislosti, násilí apod. zvát si 

odborníky Pro všechny věkové kategorie. Systematická 

propagace ve všech obcích. Inspirovat a motivovat mladé 

občany např. vytvořit seznam lidí, kteří by byli dobrými 

vzory pro mladé (řemeslníci atd.). 

Zubař chybí. Terénní 

služba praktického lékaře. 

Kvalitní domácí péče. 

Rehabilitace, fyzioterapie, 

cvičení pod dohledem. 

Odborné školení pro asistenty k dětem do škol. Více informací pro seniory, přednášky 

(všeobecná, bezpečnost), univerzita 3 věku, zájezdy po okolí, posezení. Sociální kontakt 

seniorů napříč generacemi. Schází raná péče. Více speciálních školek, logotřídy. Motivace osob 

k pečování o jinou osobu. Výtah na poliklinice – bezbariérové zpřístupnění veřejných budov. 

V Písku v Bukovci, na Písečné chybí DPS. Služba pro osamělé osoby. Pomoc starším lidem. 

Hlídání dětí i o víkendech u různých dětí. „Hodinový manžel“, pomoc se zahradou apod. 

Koordinátor, který by organizoval pomoc. Delší provozní doba školek. Možnost školek i přes 

noc. Chybí mikrojesle. Chybí provoz školek o prázdninách. Obecní byty, kde by mohli být i 

občané z jiné obce. Senior taxi, stravování rozvoz. Odlehčovací služby v kterékoli denní době. 

Psycholog, pro 

rady rodičům 

dětí s postižením.  

Terapeutické 

služby. 

Pomoc rodinám v 

krizi (rozvod, 

závislosti apod.). 


