
 

 
 
 
 

 

Zápis z pracovního setkání místních aktérů Pobeskydí 

„Jak může MAS podpořit rodinu“ 

konaného ve školící místnosti, Třanovice č. p. 1  

 dne 31. ledna 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Program: Diskuse nad aktuálními problémy rodin a aktivitami možných projektů seznámení 

přítomných s možnou podporou ze strany MAS 

Zahájení 

Přítomné přivítala Ing. Krystyna Nováková. V první části byly diskutovány aktuální problémy rodiny a 

možnosti řešení a představení příkladů dobré praxe. Následně Ing. Krystyna Nováková představila 

možnou podporu ze strany MAS a další možnosti. 

Aktuální problémy rodin (vzešlá z diskuse) 

1. Chybějící kontakt dětí s rodiči i prarodiči (chybí společné aktivity, rodina se neschází u 

společné práce, volnočasových aktivit) 

2. Péče o seniory v domácím prostředí (chybí podpora osob pečujících i celých rodin, problém 

s výši příspěvku na péči a jeho přiznáváním, chybí odlehčovací služby a jejich dostupnost) 

3. Chybějící prevence problémů v rodině (chybějící osvěta o funkcích manželství, rodičovství 

apod.) 

4. Chybějící vzory 

5. Preference „singl“ a nepřipravenost na rodinný život 

6. Špatný image instituce „manželství“ a nedostatečná podpora státu (neexistující podpora 

státu mladým rodinám – špatně nastavený daňový systém a systém sociálních dávek) 

7. IT technologie, virtuální svět – ztráta kvality ve vztahu, vytrácí se osobní kontakt, problémy 

v komunikaci, nastavení životních priorit 

8. Důraz na výkon (zaměstnání, společnost, potřeba určitého komfortu) 

9. Nezájem ze strany zaměstnavatelů o flexibilní zaměstnávání 

10. Objevující se problém se závislostmi (drogy, alkohol) u matek na mateřské dovolené 

(problém s návratem do práce, ztráta motivace) 
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11. Zadluženost (samoživitelky) 

12. Problém slaďování rodinného a profesního života zejména u matek (bariéra nástupu do 

práce) 

Možné aktivity1 a příklady dobré praxe 

Den/dny pro rodinu – volnočasový program pro celou rodinu (KAPA o.p.s.) 

Doprovod dětí do dětských klubů, příměstské tábory (KAPA o.p.s.) 

Třanovice se učí – soutěž, společné aktivity rodin (Slunce) 

Aktivity v návaznosti na národní týden manželství 

Kurzy a přednášky pro manželské páry (např. Centrum pro rodinu a osobní péči) – vhodné propojení 

s prezentací vzorů 

Systematicky prezentovat projekty, vzory, příklady 

Potenciální možnosti jednotlivých aktérů 

Obce mohou nabídnout finanční, materiální podporu aktivit, propagace, finanční podpora rodin 

Církve mohou nabídnout prostory pro setkávání, program 

Školy mohou nabídnout volnočasové aktivity, doplnit vzdělávání v oblasti etiky, role rodiny (případně 

náboženství), tematická setkávání rodičů (v rámci „šablon2“) 

Knihovny mohou nabídnout volnočasové aktivity, aktivity na podporu čtení dětem… 

Zaměstnavatele mohou využívat flexibilní formy zaměstnávání, organizovat dny pro rodiny, firemní 

školky, jesle… 

Možnosti podpory MAS Pobeskydí 

V závorce je uveden problém (viz výše), který lze aktivitou řešit. 

a) Prevence a řešení sociálního vyloučení – připravovaná výzvy MAS na únor/březen 2017 

- Odlehčovací služby, aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (2.) 

- Aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, Motivační programy přispívající k sociálnímu 

začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci (3., 10., 11.) 

b) Přístup k zaměstnání – plánovaná výzvy MAS na červen 2017 

                                                           
1
 Doplnění zapisovatele: spolupráce s alternativními školami více zaměřenými na rodinu (lesní školky, 

Monterossi, církevní školy; projekty zaměřené na udržení mladých lidí na venkově, omezení migrace obyvatel 
venkova do měst. 
2
 Projekty zjednodušeného vykazování OP VVV výzva č. 02_16_022 
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- Potenciálně možná podpora projektů zaměřených na zaměstnávání a podporu osobám 

vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené či dlouhodobé péče o osobu blízkou (9.?, 

10.) 

c) Prorodinná opatření – potenciální výzvy MAS nejdříve 2018/2019 (nutnost změny strategie) 

- Příměstské tábory (12.) 

- Diskuse nad potenciálními žadateli – min. výše dotace 400 tis. Kč, vhodné podporovat již 

existující aktivity v oblasti příměstských táborů, možno zvolit variantu žadatele zastřešujícího 

více příměstských táborů v území. Žadatelem může být i MAS, ovšem nemáme zkušenosti a 

vhodný personál. Maximální délka trvání projektu 3 roky, max. do 30. 6. 2023. 

d) Projekt spolupráce místních akčních skupin 

- Měkké akce s přínosem pro všechny spolupracující subjekty např. propagační, informační, 

osvětové a volnočasové (1., 3., 4.) 

- Nutno vhodně stanovit cíle a zapojené MAS, aby projekt splňoval minimální počet bodů. 

- Zahájení realizace projektu – v závislosti na kapacitách MAS – podzim 2018, MAS Pobeskydí 

může uvolnit cca 500 tis. Kč (s ohledem na velikost území). 

- Možné aktivity: volnočasové aktivity pro rodiny – forma soutěže (zapojení členů MAS spolků), 

besedy pro veřejnost na aktuální problémy a potřeby rodin - prezentace vzorů – články ve 

zpravodajích (zapojení zpravodajů obcí?), společná setkávání a workshopy zástupců obcí, škol, 

neziskového sektoru i zaměstnavatelů k možnostem podpory rodiny – výstupem může být 

program obnovy rodiny v Pobeskydí, příklady dobré praxe, katalog volnočasových aktivit ??? 

e) Projekty do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Frýdek-Místek (zpracovává MAS 

Pobeskydí, z. s.) – podpora projektů na období 2018+ 

- Otevřít diskusi o možném projektu či projektech na téma rodinná výchova a rodinné hodnoty 

ve výuce (zapojit školy i neziskový sektor) (4., 5.) 

Závěry 

Z jednání vzešlo doporučení zaměřit podporu MAS na podporu příměstských táborů, připravit projekt 

spolupráce MAS na podporu a obnovu rodiny. Ing. Krystyna Nováková přislíbila, že k zápisu z tohoto 

jednání budou MAS vypracovány stručné koncepce možných projektů. 

 

Zapsala: Mgr. Silvie Lišková     Ověřila: Ing. Krystyna Nováková 


