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 POZVÁNKA 
na setkání  

Mateřské školy a pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám  
na Holešovsku 

 

Vážené dámy, vážení pánové,  

dovoluji si Vás pozvat na setkání s názvem Mateřské školy a pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám na 
Holešovsku.  

Cílem vzdělávací akce je podpora spolupráce mezi pracovníky mateřských škol, pracovníky orgánu sociálně-
právní ochrany dětí a sociálních služeb a dalšími aktéry sítě pro ohrožené děti a jejich rodiny na Holešovsku.  

Setkání organizačně zajišťuje projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany 
dětí, realizovaný MPSV, ve spolupráci s projektem Místní akční plán vzdělávání pro ORP Holešov II 
realizovaný MŠMT. 

Vzdělávací akce je určena pedagogickým pracovníkům mateřských škol a dalším aktérům sítě pro 
ohrožené děti a jejich rodiny na území obce s rozšířenou působností Holešov.  

 

Datum a čas konání:  29. 1. 2019 od 13.00 hod. do 15.00 hod. 

Místo konání: společenská místnost SVČ TYMY Všetuly, Sokolská 70, Holešov - Všetuly. 

  

Co nás čeká?  

1) Úvod do tématu setkání, představení účastníků – Mgr. Martina Janečková. 
 

2) Spolupráce orgánu sociálně-právní ochrany dětí s mateřskými školami v ORP Holešov. 

 Mgr. Michaela Vaško, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Úsek SPOD a Úsek 
sociální práce a sociálních služeb), a sociální pracovnice Úseku SPOD MěÚ Holešov. 
 

3) Možnosti spolupráce se sociálními službami – představení služeb a jejich nabídky: 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Charita Holešov  
       Gabriela Botosová, DiS., vedoucí a sociální pracovnice služby. 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Dětské centrum Zlín, p. o. 
       Mgr. Rudolf Křižan, vedoucí služby. 

 Krizová pomoc, Dětské centrum Zlín, p. o.  
       Mgr. Martina Vlastníková, vedoucí služby. 
 

4) Možnosti spolupráce s dalšími aktéry sítě na Holešovsku: 

 Městská policie Holešov 

 Středisko volného času TYMY Všetuly 
 

5) Diskuze k tématu. 
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V případě Vašeho zájmu, prosím, potvrďte svou účast do 25. 1. 2019 na e-mail: 
martina.janeckova@mpsv.cz, nebo na tel.: 736 729 915. Děkuji. 

 

Těším se na Vaši účast. 

 

 

Mgr. Martina Janečková 
Lokální síťařka pro ORP Holešov a Kroměříž 


