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Zápis ze setkání odborné pracovní skupiny Pomoc potřebným 

20. 2. 2020, 11 hod., Třanovice 

Program setkání: 

1. Pracovní skupina a její zaměření 

2. Společná propagace projektů 

3. Příběhy v místních zpravodajích 

4. Témata příštího programového období 

5. Plán práce pracovní skupiny pro rok 2020-2021 

 

Setkání se zúčastnili zástupci: MAS Pobeskydí, Slezské Diakonie, ADAM - autistické děti a my, z.s., 

DELPHINUS DELPHIS s.r.o. 

1. Pracovní skupina a její zaměření 

Na úvod Nováková přítomný poděkovala za zájem o práci v pracovní skupině. 

Pracovní skupina se zaměřuje zejména na témata řešena v Operačním programu Zaměstnanost a 

související témata zejména: 

o Sociální služby (zejména informování a vzájemné setkávání apod.) 

o Komunitní sociální práce 

o Podpora znevýhodněných a soc. vyloučených osob (to co řeší podpořené projekty) 

o Podpora rodiny 

o Podpora zaměstnanosti 

Název pracovní skupiny byl určen jako Pomoc potřebným 

 

2. Společná propagace projektů 

K. Nováková uvedla, že postupně budou na stránkách MAS Pobeskydí, zveřejňovány základní informace 

o podpořených projektech. 

Projekty budou dle možnosti propagovány na akcích MAS. Nejbližší je valná hromada 12. 3. K. 

Nováková požádala zástupce projektů o předání letáčků případně dalších informačních materiálů o 

projektů do začátku března do kanceláře MAS (počet max. 40-50 ks). Případně stačí zaslat 

elektronickou verzi. 

Přítomní zástupci projektů se dohodli na společném harmonogramu aktivit projektů, který bude 

rozesílán na obce, zveřejněn na webu MAS. Harmonogram bude aktualizován co 3 měsíce. Bude uvádět 

výhled aktivit na cca 6-12 měsíců. 

O aktivitě budou ostatní příjemci dotace OPZ 4. výzva informování mailem. 
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3. Příběhy v místních zpravodajích 

K. Nováková přiblížila svůj návrh: 

Příběhy o tom, jak aktivity projektu či místních sociálních služeb pomáhají lidem. Cílem je přiblížit 

sociální problémy a jejich řešení obyčejným lidem i zastupitelům a předat kontakty na poskytovatelé 

služeb (projektů). Perioda článků co 2 měsíce – zahájení v květnu a červnu. Kompletace prvního 

v dubnu 2020.  

K. Nováková vznesla dotaz, zda jsou budou přítomní schopni napsat článek sami nebo budou 

potřebovat pomoc novináře (PR manažera). Přítomní se vyjádřili, že jsou schopni krátký článek napsat 

sami. 

Diskutovalo se o fotografií. Fotografie konkrétních klientů, u některých typu služeb nebude možný. K. 

Nováková uvedla, že fotografie mohou být fotografie poskytovatelů služeb, z akcí projektu apod. 

O aktivitě budou ostatní příjemci dotace OPZ 4. výzva informování mailem. 

4. Témata příštího programového období 

K. Nováková představila témata, které se pravděpodobně objeví mezi podporovanými tématy pro 

místní akční skupiny v příštím programovém období. Jedná se o interní informace. Ovšem je vhodné 

se postupně připravovat na témata a ověřovat jejich uplatnění v Pobeskydí. 

Viz prezentace.rezentace. 

5. Plán práce pracovní skupiny 

K. Nováková přestavila návrh práce pracovní skupiny. Přítomní s plánem souhlasili. Nováková 

zdůraznila, že spolupráci budeme potřebovat při identifikaci problémů a potřeb území, o čemž 

budeme diskutovat na další pracovní skupině v červnu (termín bude určen na první polovinu června). 

Plán práce pracovní skupiny: 

o Prezentace projektů na webu MAS 

o Společný harmonogram aktivit projektů 

o Příběhy v místních zpravodajích 

o Plán vzdělávacích akcí s vazbou na přípravu projektů OPZ (červen) 

o Identifikace problémů a potřeb (červen-září) 

o Příprava na nové programové období (1.pol. 2021) 

 

Na závěr proběhla diskuse o aktuálních problémech a aktivitách v území. K. Nováková poděkovala 

přítomným za účast. 


