
Komunitní centrum Vizovice 

Zlínský kraj, Město Vizovice 

Hlavní přínos:  

• komplexní přístup k rodinné politice, dlouhodobá podpora prorodinných aktivit 

• zlepšení podmínek pro fungování rodin v kraji 

• podpora mezigeneračního soužití 

• zvyšování informovanosti 

 

Komunitní centrum (dále KC)1 bylo vybudováno z příspěvku Evropské unie – z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, dále z příspěvku národního rozpočtu České republiky, města 

Vizovice a Římskokatolické farnosti ve Vizovicích. Díky KC se zvyšuje kvalita dostupnosti 

sociálních služeb, které využívá  širší veřejnost, především rodiny s dětmi a mladí lidé.  

V KC Vizovice je sál pro 50 osob, dvě klubovny a další čtyři místnosti, které slouží jako 

kancelář, konzultační místnosti, zázemí pro aktivity rodinného centra Vizovice  

a rodin s dětmi. Přízemí budovy je bezbariérové. Po dobu udržitelnosti projektu pracuje na bázi 

dobrovolnosti také neformální Koordinační skupina. Ta je složená z aktérů, kteří se již 

podíleli na realizaci projektu KC a nadále aktivizují život v KC a v jeho okolí. Například 

se starají o sportoviště, zlepšování technického provozu KC a jeho dostupnosti, vylepšování PR 

a vyvíjí další iniciativu vedoucí ke spolupráci a přípravě nových projektů, propojování 

rodinných center a různých aktérů jako jsou obce, MAS, aktéři neformálního vzdělávání apod. 

Zároveň je tato platforma Koordinační skupiny místem setkání s žadateli o řešení dalších 

sociálních nebo rodinných témat. V KC také pracují sociální a registrované sociální služby pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. Službou pro širokou 

veřejnost  

je právě péče o rodiny2. 

Příběh z praxe 

Paní Marie je vdaná a má dvě děti ve věku tři a pět let. Zaměstnavatel jí umožnuje pracovat na 

zkrácený úvazek a přizpůsobit si část pracovní doby potřebám rodiny. Je aktivní manažerkou  

 

1 Kontakt: Římskokatolická farnost Vizovice, Palackého 365, 763 12 Vizovice 
2 https://www.farnostvizovice.cz/komunitni-centrum 

 



a ve volném čase dělá zapisovatelku neformální Koordinační skupiny. Také ve své obci rozvíjí 

aktivity pro rodiny s dětmi a propojuje je s Komunitním centrem. Je zastupitelkou ve své obci.  

Zdroj: 

https://www.farnostvizovice.cz/komunitni-centrum 

 

 

 

 


