
 

 

  

Z á p i s  

Ze setkání místní komunity k identifikaci potřeb a problémů, 

které se uskutečnilo 1. 3. 2022 od 15:00 hod. v sále obecního úřadu Nižní Lhoty 

1. Přivítání, představení přítomných 

Krystyna Nováková přivítala přítomné, představila program a požádala přítomné 

o stručné představení. Pozvání byli zástupci místní komunity, sociálních služeb a 
samosprávy s důrazem na mikroregion povodí Morávky. 

 

2. Krátké informace o aktivitách MAS v sociální a prorodinné oblasti 
Krystyna Nováková s pomocí prezentace představila programový rámec OPZ a 

podpořené a realizované projekty s důrazem na projekty v sociální oblasti. 

 

3. Stručné představení možných témat společného projektu MAS a místních 
aktérů 

Krystyna Nováková s pomocí prezentace představila možná témata, kterým se 
může věnovat společný projekt MAS. Jedná se o následující témata: 
- Programy směřující k aktivizaci a participaci CS a jejich zapojení do života 

v obci/komunitě 

- Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí 
- Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemná pomoc, 

sdílení a výměny zkušenosti, mezigenerační projekty apod. 
- Podpora sdílené a neformální péče, vč. paliativní péče 

- Zaměstnanostní programy 

- Posílení rodinných vazeb 

 

4. Identifikace klíčových problémů a potřeb v sociální oblasti, komunitním a 
rodinném životě apod. 
Krystyna Nováková uvedla, že od jara provází dílčí rozhovory zejména se zástupci 
sociálních a obdobných služeb v regionu, na kterých si zjišťuje potřeby cílové 
skupiny. Tlumočila názor odboru sociálních služeb ORP Frýdek-Místek, který vidí 
největší potřebu v rozvoji sociální práce v terénu. Dále uvedla potřeby 
identifikované na setkání v povodí Stonávky např. potřeba podpory paliativní 
péče (bude do projektu zahrnuto) a podpory pečujících, svépomocné skupiny 
raději směřovat na rodiny s hendikepovanými příbuznými. Pečující o seniory 
většinou mají problém se zastoupení v péči a o svépomocné skupiny nemají tak 
velký zájem. 
 

Následně vyzvala přítomné k identifikaci potřeb a problémů, které vnímají ve 
svém okolí, jak z profesního pohledu, tak i osobního života. Zazněly následující 
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2. 

potřeby a problémy: 

- Málo finančních prostředků a špatné nastavení financování sociálních služeb 
(rodiny by se měly více podílet, pokud na to mají; obce by měly přispívat 
pouze na své občany, o které se nemůže postarat rodina) 

- Senioři chtějí zůstat ve svém domově, resp. rodné obci => potřeba podpory 
pečujících rodin, podpora bydlení pro seniory v obcích (v případě zhoršeného 
stavu přesun do blízkého sociálního pobytového zařízení)1 

- Přetíženost místní sociální služby (osobní asistence, domov se zvláštním 
režimem; nestíhají v rámci základního soc. poradenství řešit problémy 
místních obyvatel), chybí v území odborné sociální poradenství a sociální 
práce na obcích (tyto činnosti místní poskytovatel sociálních služeb nemůže 
vykonávat) 

- Celková vyčerpanost ve společnosti (do činnosti místních spolků se zapojují 
stále stejní lidé) 

- Rostoucí byrokracie a obavy z odpovědnosti vedou k malému zapojení 
místních do mimoškolních aktivit 

- Nízká kapacita terénních sociálních služeb (informace od jiných poskytovatelů 
sociálních služeb) 

- Malá informovanost 

- Potřeba propojování a zvyšování povědomí (zastupitelé, poskytovatelé soc. 
služeb, odboru sociálních služeb Frýdek-Místek) 

- Potřeba společných aktivit komunity a rodin (děti, rodiče, prarodiče) – obnova 

tradičního rodinného života, čímž může dojít ke zvýšení odolnosti rodin vůči 
sociopatologickým jevům (např. společné tábory, potenciál zapojení místních 
spolků, rodinné soutěže s časovou flexibilitou – inspirace projekt Rozhýbejme 
Třanovice https://www.sdruzeni-slunce.cz/rozhybejme-tranovice/; putování 
po Pražmu – jednotlivé ulice se představují např. vařením, pečením apod.) 

- Vzdělávání pro seniory v oblasti prevence kriminality a sociopatologických 
jevů (pozor akci pro seniory v aktivních obcích je hodně – zvážit frekvenci a 

obsah; např. na Pražmě vzdělávací akce probíhají např. měli besedu 
s policisty; senioři, tak jako jakýkoliv jiný občan, nebudou chodit na stejné 
téma vícekrát) 

 

5. Diskuse nad směřováním aktivit projektu 

 

- Dle možnosti pokračovat v započatých aktivitách v oblasti paliativní péče a 
zachovat minimální svépomocné skupiny pro různé pečující 

- Zřízení pozice sociálního pracovníka na posílení sociální práce na obcích 
(depistáž, nasměrování a doprovázení potřebného na odpovídající sociální 
službu, zpětné ověření, zda se situace zlepšila apod.) - požadavky na pozici 

vysoké, odpovídající vzdělání a nejlépe i zkušenosti, znalost regionu a 

dostupných soc. či obdobných služeb, komunikativnost a ráznost. Bude asi 

potřeba nabídnout zájemci celý úvazek; potřeba vlastního automobilu – 

 
1 Pozn. zapisovatelky: v mikroregionu obcí povodí Morávky velmi dobře rozvinuta spolupráce s místním 
poskytovatelem sociálních služeb  

https://www.sdruzeni-slunce.cz/rozhybejme-tranovice/
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3. 

možnost oslovit Hyundai 

- Pravidelná setkávání se zastupiteli, poskytovateli sociálních služeb a zástupci 
odboru sociálních služeb ORP Frýdek-Místek – informování, vzájemná výměna 
zkušenosti, vzdělávání či osvěta, exkurze – přiblížení sociální oblasti, 

dostupných sociálních služeb apod. 
Zástupci sdružení obcí povodí Morávky navrhli, aby  zástupci MAS Pobeskydí 
představili koncept projektu na nejbližším sněmu starostů DSO obcí povodí 
Morávky. 

 

6. Ukončení setkání 
Krystyna Nováková uvedla, že budou probíhat setkání v dalších mikroregionech a 

další individuální rozhovory. Přípravu projektu odhaduje na první polovinu roku 
2022 (v dubnu mít již koncept). Následně poděkovala přítomným za účast a 
jednání ukončila. 

 

Přílohy: Prezentace, prezenční listina 

 

Zapsala: Krystyna Nováková v.r. Ověřila: Zdeňka Platošová v.r. 














