
 

 

  

Z á p i s  

Ze setkání místní komunity k identifikaci potřeb a problémů, 

které se uskutečnilo 11. 3. 2022 od 9:00 hod. v komunitním centrum v Soběšovicích 

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 Žermanické a Těrlické přehrady a 

okolních obcí na Karvinsku. 

 

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. 

Zástupkyně projektu Nebojte se to řešit přestavila blíže přínosy tohoto projektu. 

Zdůraznila význam právní poradny. Nováková dodala, že právní poradenství není 

možno do vznikajícího projektu zahrnout. 

 

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. 
Byly představeny výsledky dotazníkového šetření pečujících osob a pečovaných. 
Z dotazníku vyplynula řada zjištění. Je patrné, že v okamžiku, kdy potřebná osoba 

začne využívat nějakou sociální službu (zejména pečovatelskou službu, odborné 

sociální poradenství, asistenční službu) nabude jistoty. Výsledky jsou uvedeny 

v příloze. 
Z následné diskuse zaznělo, že řada lidí (seniorů) se stydí přiznat potřebnost a říct 
si o pomoc. Na téma pomoci a péče o seniory se rozběhla delší diskuse, 

zaznívalo: 
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- Zdůrazňování úlohy rodiny 

- Nedostatečná kapacita domovů pro seniory (a se zvláštním režimem) => 
potřeba ponechávat seniora, co nejdéle v domácím prostředí 

- Nedostupnost či nedostatečné informace o dostupnosti sociální služeb 
terénních či půjčovnách kompenzačních pomůcek 

- Charita Český Těšín uvedla, že má dostatečnou kapacitu terénních služeb a 

odborného sociálního poradenství pro seniory a pečující (i aktuálně dostatek 

pomůcek). Má sídlo v České Těšíně a „hnízdo“ - zázemí pro pečovatelky 

v Těrlicku. Přítomná zástupkyně obce Těrlicko potvrdila dobrou spolupráci, 

která se ovšem budovala delší dobu. Starosta Dolních Domaslavic se nabídl, 

že obdobné „hnízdo“ může být vybudováno v jeho obci. 

- Spádovost Charity Český Těšín nepokrývá všechny obce dotčeného 
mikroregionu. Pravděpodobně sousedící charita nemá dostatečnou kapacitu, 

aby pokryla potřeby těchto obcí. Ředitelka Charity Český Těšín zdůraznila, že o 
spádovosti nerozhoduje, ale připouští, že by bylo vhodné spádovost 
poupravit, aby více vyhovovala i spolupráci obcí. 

 

Dále zazněly i další potřeby z území: 

- Chybí povědomí o dostupnosti pomoci a nabídce sociálních služeb (letáčky na 

úřady práce, zpravodaje obcí, příspěvky o příbězích, jednoduchá informace) 

- Potřeba kvalitní sítě sociálních služeb v území a znalost potřebnosti (tak aby 

bylo možno konkrétně nasměrovat pomoc sociálních služeb) 
- Nedostatečný zájem o povolání pečovatelek a pracovníků v sociálních 

službách a nedostatečná motivace některých rodin zajistit seniorovi péči 
doma => vhodná řešení - rozvoj výchovy dětí k péči, programy pro malé 

dobrovolníky a další mezigenerační aktivity (zástupkyně Spolku Sobíšek 
uvedla, že tyto aktivity zkoušeli rozvinout) 

- Katalog sociálních služeb – není aktuální 

- Zmapovat požadavky na péči – chybí koncepční plány ve vazbě na seniory 

- U seniorů hrozí riziko nečekaného zhoršení stavu – je potřeba budovat 

kvalitní síť sociálních služeb, která by umožnila tyto urgentní případy řešit. 
- Informovanost zastupitelstva 

- Spolupráce obcí a sociálních služeb (hnízda) 
- Posilování osobních kontaktů 

- Předškolní děti – malá kapacita MŠ 

- Potřeba aktivit slaďování rodiny a práce, zejména o prázdninách 

- Potřeba komunitního (poradenského) pracovníka => nasměrování na sociální 
služby 

 

5. Diskuse nad směřováním aktivit projektu 

Na úvod diskuse nad směřováním aktivit projektu Nováková uvedla, že je možné 
ze stávajících projektů zachovat aktivity v oblasti paliativní péče. Dále uvedla, že 
pro mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady mám prostor cca 0,5 úvazku. 

Přítomni se shodli na následujících tématech: 

- Detailní analýza a lokální koncepce podpory seniorů a pečujících osob (vazba 
na stárnoucí obyvatelstvo) 



Setkání místní komunity 11. 3. 2022 

 

 

 

 

3. 

- Komunitní pracovník – informovanost a poradenství v terénu (nasměrování 
na odborné sociální poradenství), realizace mezigeneračních aktivit 
s akcentem na dobrovolnictví v péči o seniory a soudržnost a společné aktivity 
rodin 

- Zlepšení informovanosti o dostupnosti sociálních služeb a posílení spolupráce 

obcí a zástupců sociálních služeb (zejména s Charitou Český Těšín). 
 

6. Ukončení setkání 

Krystyna Nováková uvedla, že připraví koncept aktivit pro mikroregionu 

Žermanické a Těrlické přehrady k dalšímu (snad finálnímu) projednání (pozn. 

bude využito rovněž setkání starostů koncem března). 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. Ověřil: Jaroslav Votýpka v.r. 


















