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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY K AP OPZ+ 

 

 

Datum: 21. 1. 2022 od 14:00      

Místo:   MěÚ Kaplice, zasedací místnost 1. patro. 

 

 
Hlavní projednávaná témata: 

 

1. Východiska 

Seznámení s dokumentem MPSV Podporované aktivity, resp. Podpora prostřednictvím CLLD v OPZ+. 

Základní oblasti podporovaných aktivit: 

 Programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin a zvyšující jejich zapojování se do 
života v obci/ komunitě 

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

 Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské 
výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a 
výpomoci 

 Podpora sdílené a neformální péče 

 Zaměstnanostní programy 

 Posilování rodinných vazeb 

Nově nejsou podporovány služby dle zákona – výčet nepodporovaných aktivit: 

 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 

Nastínění identifikovaných potřeb cílových skupin, nezajištěných sociálními službami nebo 

v nedostatečné kapacitě. Kvantifikace a jednotlivé CS.  

Návrhy priorit/opatření - posuzováno z hlediska souladu se SCLLD a s oblastmi v rámci 

Podporovaných aktivit, včetně vymezení nepodporovaných aktivit. Zohledněny aktuální strategické 

dokumenty pro sociální oblast území, především místní komunitní plány, resp. aktuální akční plány na 

rok 2022 a dále místní zdroje pro realizaci jednotlivých aktivit pomoci. Pro další aktualizaci 

pracovního dokumentu AP bude provedena rámcová rozvaha finanční náročnosti jednotlivých aktivit 

a bude zohledněno zajištění plánované 5%  spoluúčasti (dle informace od ŘO probíhá jednání ve 

prospěch nulové spoluúčasti). 
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Prioritní oblasti pomoci: 

 systematická podpora komunitní práce – na území chybí komunitní práce, která by vhodně 

doplnila stávající dostupné služby, příp. pak částečně nahradila služby, které jsou pro CS na 

území nedostupné 

 podpora ohrožených rodin, u kterých dochází ke kumulaci problémů 

 

Stanovené prioritní oblasti odpovídají aktuálně zjištěným potřebám. Jsou v souladu se SCLLD a 

s dostupnými strategickými dokumenty v území. 

 

 

 
Jednání skončeno v 15:30 hodin  
 
Zapsal: Z. Říha 
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^q"'Svým podpisem souhlasím s pořízením fotodokumentace, obrazového nebo zvukového záznamu z této akce

a s následným bezplatným a časově i územně neomezeným použitím tohoto materiá]u. MAS Pomalší je do
odvolání tohoto souhlasu oprávněna takto pořízené záznamy dále šířit a reprodukovat při prezentaci své
činnosti a pro své propagační účely (video, internetové stránky, sociálnísítě, a podobně).

Jméno Kontakt/Organizace
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