Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Praha 25.1.2019

Zápis z 2. jednání PS Sociální
Termín
Čas
Místo

25. ledna 2019
1.
11:00 – 14:00
U Dobré myšlenky, Podskalská 366/27, 128 00 Nové Město Praha 2

Zápis z jednání

Členové PS S přítomní na jednání:
Karel Hošek MAS Horní Pomoraví, , Pavel Hrala, Vít Skála Společnost pro rozvoj Humpolecka, Ivana Vanická
MAS Orlicko, , Markéta Dvořáková MAS Brdy-Vltava, Petra Pospíšilová MAS Střední Polabí, Miloslav Kavka
MAS Brána Brněnska, z.s., Jakub Řeháček MAS Opavsko, Pavlína Florianová MAS Skutečsko, Košumbersko a
Chrastecko, Eva Hamplová MAS Český sever, z.s., Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, Krystyna Nováková
MAS Pobeskydí, z.s.
Omluveni: Eva Lízalová MAS Hříběcí Hory, Marie Kaplanová MAS Lašsko, Bohunka Zemanová MAS Posázaví.
Hosté: Renáta Kučerová, Ivana Pýchová, Aneta Jiráčková, Gabriela Melková – oddělení CLLD MPSV

1) Představení účastníků jednání a jejich očekávání
Účastníci setkání představili stav sociální oblasti ve svých MAS a představili svá očekávání od jednání. Byl
částečně zhodnocen průběh stávajícího programového období a byla identifikována témata k případnému
zjednodušení (např. oblast sociálního podnikání). V diskuzi rovněž zaznělo, že obtížně jsou podporovatelné
nejvíce znevýhodněné osoby (např. s vysokou mírou zadlužení). Poté byli účastnící vyzváni k uvažování o novém
období 21+.

Přítomní se shodli, že:





je žádoucí se společně scházet a vzájemně se informovat
je žádoucí společně připravit zaměření podpory pro programové období 21+, aby odpovídalo
potřebám venkovského území a jeho obyvatel
při přípravě programového období 21+ využívat bottom up přístup
zaměření budoucí podpory by mělo být vytvořeno v průběhu roku 2019, což předpokládá intenzivnější
spolupráci v průběhu tohoto roku

2) Šetření potřeb venkovského území v sociální oblasti
a) Přítomní se domluvili, že šetření potřeb venkovského obyvatelstva v sociální oblasti proběhne v první fázi
následujícím způsobem:
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Budou shromážděna data z aktuálně vytvářených komunitních plánů sociálních služeb, které
vytvářejí místní akční skupiny na svém území. Konkrétně budou shromážděny nejvýznamnější
problémy a potřeby v sociální oblasti cca k lednu 2019. Většina zpracovatelů komunitních plánu
již má zpracované analytické části, ze kterých by problémy a potřeby měly být patrné.



P. Dvořáková rozešle email, kterým požádá plánující MAS o zaslání problémů a potřeb do
12.2.2019. Obdržené podklady přepošle p. Řeháčkovi, který je na základě domluveného klíče
rozdělí do tří skupin. Rozdělené podklady p. Řeháček přepošle do skupin, každá skupina
podklady vyhodnotí (prostřednictvím společné emailové, případně skypové apod. komunikace),
poté bude svoláno prezenční jednání (cca v týdnu od 4 do 8.3) k celkovému vyhodnocení.



K. Hošek s metodiky evaluace SCLLD dohodne možné zařazení nových evaluačních otázek do
metodik evaluace či s NS MAS ČR dohodne rozeslání jednoduchého e-dotazníků MAS
implementující OPZ k hodnocení stávajícího OPZ.



Po vyhodnocení problémů a potřeb výstupy představíme pracovníkům oddělení CLLD MPSV.
Způsob představení dohodneme na prezenčním jednání. Další práce s podklady (např. ověření
zmapovaných problémů na setkání krajských sítí) bude dohodnuta rovněž na společném setkání
PS Sociální začátkem března.

Přílohou zápisu bude aktuální znění Strategie regionálního rozvoje 21+ včetně sociální oblasti, která je jedním
s klíčových dokumentů ČR pro příští programové období.

Ověřovatel zápisu:

…………………………………………….
Jakub Řeháček

Zapsala: Markéta Dvořáková

