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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY K AP OPZ+ 

 

 

 

Datum: 20. 6. 2022 od 15:00  

     

Místo:   MěÚ Kaplice, zasedací místnost 1. patro. 

 

 
 
 
Hlavní projednávaná témata: 

 

 

1. Východiska 

Základní oblasti podporovaných aktivit – aktualizováno dle semináře ŘO: 

 Podpora komunitní (sociální) práce 

 Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí 

 Podpora sdílené a neformální péče 

 Zaměstnanostní programy 

 Podpora rodin a posilování rodinných vazeb 

 Dluhové  poradenství 

 

Nepodporované aktivity: 

 sociální služby v rozsahu základních činností podle zákona  

 nástroje aktivní politiky zaměstnanosti podle zákona, 

 sociální podniky  

 dětské skupiny podle zákona  

 příměstské tábory realizované za účelem slaďování rodinného a pracovního života 
 

 

 

2. CS, potřeby, návrhy opatření a soulad se SCLLD 

V dubnu 2022 byli znovu osloveni zástupci zadavatelů, resp. starostky a starostové jednotlivých obcí 

území, pro zapojení se do tvorby Akčního plánu. 

Aktualizované zjištěné potřeby cílových skupin, které nejsou zajištěny stávajícími sociálními službami, 

chybí místní a časová dostupnost, příp. není dostatečná kapacita.  

Opatření pro AP – zohledněny místní zdroje pro naplnění jednotlivých plánovaných aktivit pomoci a 

dosavadní jednání zapojených aktérů a potenciálních realizátorů.  

Nastavena finanční náročnosti jednotlivých aktivit (spoluúčast bude pravděpodobně 0%). 
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Navrhovaná opatření: 

1. Podpora a rozvoj komunitní práce  

CS: osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, senioři, rodiče v nepříznivé sociální situaci, 

děti a dospívající v nepříznivé sociální situaci, veřejnost 

2. Podpora ohrožených rodin  

CS: rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci 

 

 

Stanovené prioritní oblasti odpovídají aktuálně zjištěným potřebám CS a jsou v souladu se SCLLD a 

s dalšími strategickými dokumenty pro plánovanou oblast v území MAS. 

 

 

 
Jednání skončeno v 16:30 hodin  
 
Zapsal: Z. Říha 
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předmět jednání: Akční plán opZ+

Datum: 20. 06. 2022 od 15:00

Místo: MěÚ Kaplice

Svým podpisem souhlasím s pořízením fotodokumentace, obrazového nebo zvukového záznamu
z této akce a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím tohoto materiálu.
MAS Pomalší je do odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené záznamy dále šířit a
reprodukovat při prezentaci své člnnosti a pro své propagační účely (video, internetové stránky,
sociá]ní sítě, a podobně).

jméno kontakt/orga nizace

Mgr. Pavlína Bláhová MěÚ Kaplice

lva Černá MAS Poma]ší

Dana kalistová

Mgr. Nika Pejchová

lng. Vendula Pohlová ÚP Kaplice

Zdeněk Říha MAS Pomalší
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