
 

 

 

Z á p i s  

z jednání odborné pracovní skupiny Pomoc potřebným 

které se uskuteční 14. 9. od 13:00 hod. ve školící místnosti (vchod A) Třanovice č.p.1 

 

1. Přivítání a představení přítomných 

Facilitátorka pracovní skupiny Krystyna Nováková přivítala přítomné a postupně se 

přítomní představili (viz prezenční listina). 

Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková a ověřovatelka zápisu Zdeňka 

Platošová. 

 

2. Příběhy z Pobeskydí – představení prvních výstupů 

Krystyna Nováková představila první výstupy z prezenční aktivity Příběhy z Pobeskydí. 

Postupně budou přidávány další projekty a aktivity z území. V průběhu podzimu 

budou postupně zveřejňovány na facebooku MAS a budou poskytnuty obcím. 

Určitou komplikaci může přinést další vlna koronavirové epidemie. 

 

http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/podporene-projekty/pribehy-z-pobeskydi/ 

 

3. Definování problémů a potřeb území v oblasti sociální, zaměstnanosti, 

komunitního života a podpory rodiny 

 

Přítomni se postupně vyjadřovali k potřebám a problémům: 

Oblast společnost, komunitní život, rodina 

- individualizace a uzavřenost společnosti 

- riziko moderních technologií 

- nekompetence a disfunkce rodin (zejména rodičů s nižším vzděláním), chybějící 

rodičovské kompetence, kompetence pro vztah => potřeba zbudit zájem i u osob 

s nižším vzděláním 

- potřeba aktivit pro rodiny (rodiče s dětmi, prarodiče) 

- komunitní aktivity nového typu v komunitních centrech 

- nezájem lidí o akce a spolkový život (žijí v bublině) 

- chybějící kontakt s širší rodinou (žijí v bublině) 

- potřeba učit a vést děti, rozvíjet sociální kompetence 

- chybějící kvalitní koncepce rodiny – rodinná politika MPSV není dobře zpracována 

(velký důraz na investiční projekty, chybí neinvestiční projekty a aktivity) 

 

Oblast sociálních, zdravotních a navazujících služeb 

- převis poptávky po sociálních službách  

- problém se spolufinancováním sociální služby – nevhodně nastaven systém 

financování sociálních služeb, zatěžuje poskytovatele sociálních služeb a jednotlivé 



Zápis z jednání odborné pracovní skupiny Pomoc potřebným 14. 9. 2020 

 

 

 

 

2. 

obce 

- obce vnímají nátlak ze strany sociálních služeb, souvisí s chybějící informováním 

místních aktérů 

- chybí návazné služby na projekty (např. odlehčovací služba, fyzioterapie) 

- potřeba propojování sociálních a zdravotních služeb (osoby pečující, osoby 

s duševním onemocněním) 

- chybí sociální služby (a návazné služby) pro některé věkové kategorie např. u osob 

se zdravotním postižením věková skupina 30+, 35+ 

- potřeba podpůrných svépomocných skupin 

- lidé musí něco společně zažít v menší skupině s hlubším prožitkem (např. nějaký 

kurz, sérií setkávání) a následně vzniklé vazby a přátelství se proměňuje ve 

svépomocnou skupinu a fungují i samostatně 

 

Oblast zaměstnanosti 

- roste procento dětí, které nepodávají přihlášku na střední školu 

- potřeba kariérového poradenství 

 
4. Diskuse k potřebnosti komunitního plánování sociálních služeb v Pobeskydí 

Diskuse byla přesunuta na další jednání, případnou mailovou komunikaci. 

5. Další a závěr zasedání 

Dle potřeby proběhne sběr další problémů a potřeb elektronicky. 

Další termín 19. 11. 2020, v 13:00 hod. (doplnění problémů a potřeb, diskuse 

k potřebě komunitního plánování) 

Krystyna Nováková poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila. 

 

 

Přílohy: Prezentace, prezenční listina 

 

Zapsala: Krystyna Nováková 

 

Ověřila: Zdeňka Platošová 


