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

16.12.2021

Zápis z jednání PS Sociální
Termín
Čas
Místo

16. prosince 2021
1.
13:00 – 14:30

online

Zápis z jednání

Připravené vzdělávací programy
● Tematický den - jak fungují mobilní týmy dětského duševního zdraví (kombinace aktivit
MAP/vzdělávání a OPZ/sociální) – spolupráce multidisciplinárních podpůrných týmů ve školách.
Představení dobré praxe na Kutnohorsku.
10.1.2022, 9:30 - 11:30
Tematický den – terapeutické zahrady, využití např. pro komunitní centra (CS senioři, děti, osoby s
různými handicapy). Termín 25.1. od 9-11 hod.
Dále je v plánu TD na představení Karty identifikace dítěte v psychosociální zátěži (únor 2022).
Akční plán OPZ+
● matice/formulář zatím není/Markéta posílá starou wordovskou šablonu, ale připravuje se elektronická,
nevíme, nakolik bude jiná
● předpoklad schválení OPZ+ je 05/2022 (termín pro vkládání AP + projektového záměru zatím stále
paltí04 - 06/22!), výzva pro MAS bude jedna z prvních - 09/22 a může být krátká! (ve vztahu k n+3 se
očekává, že budeme dobře připravení, ideálně v první polovině září podat!)
● samotné projekty MAS zahájení od 01/23 - nemusí být zahájeny všechny aktivity najednou, lze
odstupňovat - vždy musí směřovat k naplnění cílů, žádost bude podrobnější než info z akčního plánu (AP
bude povinná příloha žádosti)
● s novým politickým vedením je znovu ve hře navýšení alokace OPZ+ (přesun z dopravy zpátky), ale zatím
se o tom nejednalo - alokace CLLD se už asi nenavýší.
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Informace, zkušenosti MAS dle krajů:
Pardubický (Ivana Vanická a Eva Feyfarová)
● byla plánovaná schůzka se soc. odborem kraje
● vytipovaná témata: hospicová a paliativní péče, komunitní práce
Karlovarský (Zuzana Odvody)
● hledáme rovnováhu mezi potřebností a kompetencemi partnerů k efektivní spolupráci
● otázka - schvalování akčního plánu a projektu: kdo bude v MAS schvalovat? (příklad postupu v MAS Brdy
- Vltava: správní rada schvaluje realizaci projektu, předložení žádosti se u nás neschvaluje)
Královéhradecký (Martina Lorencová)
● část MAS bude realizovat samostatně (témata typu komunitní práce v obcích), část s partnery
● otázka na společné vzdělávání pro pracovníky MAS - např. sociální práce, komunitní pracovník apod. Na
jaře 2022 proběhne sběr témat potřebných pro dovzdělání pracovníků OPZ+, samotné vzdělávání by
proběhlo na konci roku 2022 a na začátku 2023, až budou zaměstnáni koordinátoři OPZ+.
Moravskoslezský (Krystyna Nováková)
● vnímají zájem projektů v oblasti paliativní péče - dofinancování stávajících projektů: jak reagovat?
Reakce PS: MAS nemůže dofinancovat běžící projekt, muselo by jít o rozšíření, doplnění nových aktivit
podložené daty - průzkumem potřeb, poptávkou apod., nejen “potřebou poskytovatele”)
● pověření k výkonu sociální práce - v KHK domluveno, že obce dají MAS pověření k výkonu sociální práce
na územích obcí, MAS zaměstná sociálního pracovníka
Jihočeský (Katarína Šmídová, Zdeněk Říha)
● vytipovaná témata - hospicová a paliativní péče, dál návaznost na podpořené projekty (komunitní práce
v Borotíně apod.)
● u paliativní péče vnímají problém nestability klientely (nasmlouvaná kapacita služby někdy nemusí být
naplněna vs. jde o rejstříkový údaj, schválené dokumenty v území)
● MAS Pomalší vyvíjí aplikaci na kontinuální sběr dat z terénu

Diskuse o dalších finančních možnostech/nástrojích (NPO, Modernizační fond, KPSV ad.): co bude dostupné,
abychom s tím mohli počítat v absorpční strategii?
Markéta Dvořáková dá návrh na NSMAS - připravit přehled dalších významných zdrojů na realizaci SCLLD. Novým
tématem je rovněž téma energetické chudoby, MAS by v tomto mohly pomoci, nutno dovzdělat se v dané
problematice.
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Zapsala: Jitka Doubnerová
Ověřovatel zápisu: Markéta Dvořáková

