
 

 

POTŘEBY  

OBČANÉ 

Zlepšení dopravní 

dostupnosti, 

bezpečnosti a 

obslužnosti 

Zajištění či 

zkvalitnění 

zdravotní péče 

Podpora informovanosti, 

vzdělávání, poradenství 

a psychologické pomoci 

Zajištění bydlení a 

dostupnosti služeb 

Prodloužení provozní doby školek, zajištění hlídání dětí 

předškolního věku a prvního stupně v době prázdnin. 

Podpora zaměstnavatelů v možnosti zkrácených či flexibilních 

úvazků. Malá kapacita školek, zajistit umístění dvouletých 

dětí do školek. Skloubení pracovního života a péče a osobu 

blízkou. Zajistit provoz školek přes všechny prázdniny. 

Volnočasové a komunitní 

aktivity, komunitní 

setkávání různých CS 

Slaďování rodinného 

a pracovního života 

Cvičení s dětmi, rehabilitace, 

terapie, fyzioterapie. Terénní 

lékařské služby. Kvalitní domácí 

péče. Pohotovostní služba a 

lékárna. Schází zubař, logoped.  

Chybí dopravní značky, 

zrcadla, retardéry, přechody 

pro chodce apod. Problém s 

parkováním na sídlišti. 

Bezpečnost u školek a škol. 

Cyklostezka – propojení obcí. 

Zajištění bezpečného pohybu 

po obci a mezi obcemi. 

Bezbariérové přístupy. 

Zřízení odpočinkových zón. 

Posílení a zkvalitnění služeb 

Senior Taxi. 

Kroužky, nízkoprahové zařízení, hřiště, 

volnočasové aktivity. Kroužky v rámci družiny. 

Využívat hřiště v areálu školek všem rodičům. 

Zajištění smysluplného trávení volného času 

dětí, dospívajících a rodin s dětmi. Tábory. 

Prostory pro volnočasové aktivity. 

Volnočasové a komunitní vyžití pro seniory, 

rodiny s dětmi a dalších CS. Setkávání rodičů 

s dětmi bez rozdílů. Více aktivit pro různé CS. 

Odpolední aktivity i pro dospívající mládež. 

Polyfunkční dům a klub důchodců.  

Problémy s bydlením (různé 

cílové skupiny). Obecní byty 

cenově dostupné v celém ORP 

Jablunkov. Nízkonákladové byty. 

Jiné kritéria pro přidělování 

bytů. Pobytové služby, pro osoby 

s různými znevýhodněními. 

Pečovatelský dům. Domácí péče. 

Služba „sociální pracovnice“. 

Poradenství různé zaměření. Vzdělávání rodičů, 

semináře na různá témata. Psychologické poradenství 

rodinám s dětmi a dalším CS. Informovanost a osvěta 

různých cílových skupin. Terapeutická, psychologická a 

asistenční služba. Odborné školení pro asistenty 

k dětem do škol. Přednášky a besedy na různá témata 

napříč generacemi. Lepší dostupnost informací o 

nabízených sociálních službách a návazných aktivitách. 

Podpora 

pečujících 

osob a OZP 

Odlehčovací služby. Inkluze do ZŠ. Raná péče. Pobytové zařízení pro OZP. 

Podpůrné skupinky. Zapůjčování kompenzačních pomůcek. Podpora rodin 

pečujících o člena se zdravotním znevýhodněním. Zajištění služeb pro děti a 

mládež s hendikepem (věk 7-16 let). Přijetí rodin s hendikepem společností. 

Zajištění služeb pro rodiny, které mají člena se znevýhodněním. Podpora 

zajištění pomoci ve věci obstarávání domácnosti. Větší pochopení. Zájmové 

kroužky pro děti se znevýhodněním. Speciální školky, logotřídy.  


