
 

 

Z á p i s  

Ze setkání místní komunity k identifikaci potřeb a problémů, 

které se uskutečnilo 18. 3. 2022 od 9:00 hod. na obecním úřadě Stará Ves nad Ondřejnicí 

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 obcí a měst povodí Ondřejnice. 

 

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. 
Byly představeny výsledky dotazníkového šetření pečujících osob a pečovaných. 
Z dotazníku vyplynula řada zjištění. Výsledky jsou uvedeny v příloze. 
V diskusi zaznělo: 
- Zdůrazňování úlohy rodiny při péči o seniory 

- Diskuse k potřebnosti a dostupnosti rozvozu obědů, seniortaxi apod. 

- Dostatečná kapacita domova pro seniory v Brušperku, různorodá kapacita 
ostatních zařízení 

- Nedostatečná kapacita pečovatelské služby Charity Frýdek-Místek (dle 

vyjádření zástupkyně Charity F-M kapacitu není možné s ohledem na 

registraci služby navýšit) 
- Nedostupnost či nedostatečné informace o sociálních službách a stručné 

informace např. pro pečující 
o Charita Frýdek-Místek připravuje manuál pro pečující se aktuálními a 

věcnými informacemi pro pečující osoby (využitelné i pro CS seniorů)  
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o Charita Frýdek-Místek v rámci projektu na podporu pečující připravila 
řadu elektronických výstupů (vč. osvětových a vzdělávacích videí), které 

jsou dostupné. 

- Potřeba průběžného zajištění podpory pečujících – Charita Frýdek-Místek se 

tématu věnuje a připravují další projekt (pro začínající programového období) 

- Potřeba zpracování ucelený a místně ukotvených informací pro obce a občany 

- Obec Stará Ves nad Ondřejnicí má dobrou spolupráci se sociálním odborem 

z ORP Ostrava i terénními sociálními službami 
- Obec obecně nemají problém s financováním sociálních služeb, chtějí 

přispívat za služby, které na jejich území působí 
- Obce by případně byly schopny s Charitou Frýdek-Místek spolupracovat na 

zvýšení kapacity pečovatelské služby pro své území 

- Přítomní nevnímají potřebu rozvoje sociální práce na obcích formou 

sdíleného sociálního pracovníka. Zástupkyně domova pro seniory v Brušperku 

hovořila o tom, že o této pozici v Brušperku uvažovali, ale dospěli k závěru, že 
není potřeba. Základní informace jsou schopni cílové skupině podat v domově 
v rámci základního sociálního poradenství a specifické problémy by stejně 

sociální pracovník nevyřešil. 
- Jako přínosné je i vytvoření platformy pro výměnu informací a řešení 

aktuálních témat (Nováková uvedla, že jedním s témat může být i navyšování 
kapacity pečovatelské služby) 

- Dotčené obce (povodí Ondřejnice) jsou výrazně dotčeny zvyšujícím se počtem 
obyvatel a zejména rodin s malými dětmi. Je potřeba řešit péče o malé děti jak 

předškolního věku (navyšování kapacit mateřských škol), tak i zajištění přes 

prázdniny i děti mladšího školního věku 

- V obcích je rozvinutá spolková činnost a zvyšuje se zájem o práci s dětmi;  

 

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 povodí Ondřejnice mám prostor cca 0,5 úvazku. 

Přítomni se shodli, že 0,5 úvazek pro takto velké území pro pozici komunitního či 
sociálního pracovníka nedává smysl. Je vhodnější se zaměřit na dílčí aktivity 
komunity. Po krátké diskusi nad vhodnými aktivitami přítomní se shodli nad 

příměstskými tábory vedenými místními spolky. Podpoří se jak rodiny s malými 

dětmi, tak aktivní členy komunity. 
Nováková uvedla, že v projektu budou vytvářeny 

6. Ukončení setkání 

Krystyna Nováková uvedla, že koncept projektu by měl být hotov v průběhu 
dubna a následně bude konzultován s poskytovatelem dotace. Na závěr 
poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila. 

 

Přílohy: Prezentace, prezenční listina 
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