
Zápis ze setkání se zástupci organizací v sociální oblasti 

5. 5. 2021 od 13 hod. 

 MAS Pobeskydí, z. s. (Krystyna Nováková) 

 ADAM – autistické děti a my 

Jak se daří, co je nového? 

Aktivity jsou 

Svépomocné skupiny moc nejdou – ještě se doplní 

Workshopy –  

Spolupráce s krajem… 

Podporujeme hrdinství, které není vidět 

Čemu se v území věnujete a v jakých obcích Pobeskydí? 

 

 

Jaké na to máte zdroje? 

 

 

S kým spolupracujete (ve vazbě na území)? 

 

 

V čem byste potřebovali pomoct? 

Právní poradna 

 

 

Co podle Vám potřebuje území? 

Chybí pochopení veřejnosti – dítětem s hendikepem 

 



Možnosti zapojení do projektu MAS Pobeskydí v OPZ+ 

 

Svépomocné skupiny (lektor, materiál, občerstvení) – zajištění hlídání dětí (bylo by to složité, ale ze 

využít např. hřiště, tělocvična) 

Prvek tvoření přinesl uvolnění 



Zápis ze setkání se zástupci organizací v sociální oblasti 

8. 10. 2021 od 12:30 hod. 

 MAS Pobeskydí, z. s. (Krystyna Nováková) 

 Adámková vila 

Jak se daří, co je nového? 

 

Spolupráce s krajem… 

Již jsou v krajské síti. Spolupráce je již lepší. 

Čemu se v území věnujete a v jakých obcích Pobeskydí? 

Domov se zvláštním režimem, osobní asistence, plánují rozšíření o odborné sociální poradenství 

 

Jaké na to máte zdroje? 

Národní dotace, příspěvky obcí, problém s financování investic a předfinancování 

 

S kým spolupracujete (ve vazbě na území)? 

Obce SOPM kromě Nižní Lhoty, Vojkovice, Dobrá 

 

V čem byste potřebovali pomoct? 

 

 

 

Co podle Vám potřebuje území? 

 

Možnosti zapojení do projektu MAS Pobeskydí v OPZ+ 

Možná podpora pečujících 



Zápis ze setkání se zástupci organizací v sociální oblasti 

17. 3. 2021 od 13 hod. 

(online – zoom) 

 MAS Pobeskydí, z. s. (Krystyna Nováková) 

 Andělé Stromu života, p.s. (Mgr. Eva Arnošt) – organizace působí v Moravskoslezském a 

Zlínském kraji, sídlo Nový Jičín – pobočky Rožnov a Havířov; disponují paliativním lékařem; 

v MSK spolupracuje s Lašskem, Poodřím 

Čemu se v území věnujete a v jakých obcích Pobeskydí? 

Hlavní cílová skupiny umírající a jejich osoby blízké, pozůstali 

Terénní odlehčovací služby, poradnu pro pozůstalých, hospicová péče, podpora pečujících osob 
(zaučení v péči) 

Do budoucna chce rozvíjet sdílenou péči (domov pro seniory + hospicová péče) 

K termínu sdílená péče: 

Sdílená péče probíhá mezi námi jako hospicem a jakoukoliv registrovanou sociální pobytovou 
službou, kde se nachází pacient v terminálním stádiu nemoci, kdy mu je ukončena kurativní 
péče a je zahájena péče paliativní. 

Sdílená péče znamená, že se na péči podílejí dva i více poskytovatelů péče, nejedná se tedy o 
péči, která je poskytována v domácím prostředí pacienta, to je péče hospicová 

Území Pobeskydí –povodí Ondřejnice, Bruzovice, Horní Bludovice, Dobratice (západní část území a 
oblast kolem Havířova a Frýdku-Místku) 

 

Jaké na to máte zdroje? 

Zdravotní pojišťovna (vč. paliativní péče) 

Národní dotace na sociální služby 

Projekty v jiných MAS (roční výdaje v projektu MAS cca 1 mil. Kč) 

Donátoři 

 

S kým spolupracujete (ve vazbě na území)? 

Dobrá spolupráce s Brušperkem (domov  pro seniory) 



Spolupráce s komunitním plánováním v ORP Frýdek-Místek (plánování probíhá; aktuálně přerušeno 
kvůli kovidu) 

Kvalita spolupráce s obcemi je specifická pro každou obec. 

Ostatní poskytovatelé obdobných služeb přímo organizace nevnímá jako konkurenci. 

 

V čem byste potřebovali pomoct? 

Zájem o zapojení do přípravy strategie a akčního plánu MAS Pobeskydí 

Osvětové programy 

 V MAPu – pilotují osvětové program pro školy na téma smrti a podpůrné programy pro děti, 

kterým zemřeli rodiče (a jejich třídy) 

 Využili by možnost představit program preventistům či ředitelům 

 Přislíbeno předání kolegům z MAP Frýdek-Místek. 

 

Co podle Vám potřebuje území? 

 Pomoc pro pozůstalé 

 Hospicová péče (viz výše zaměření aktivit organizace) 

 Jakési dispečinky v území – pokud je zaměstnanec sociální či zdravotní služby od potřebného 

klienta daleko a klient potřebuje urgentní péči mít možnost využít kapacit jiné organizace 

 

Možnosti zapojení do projektu MAS Pobeskydí v OPZ+ 

S ohledem na obavy MPSV a zákaz zapojování partnerů, kteří mají prvky dodavatelů – pro tuto 
činnost asi finanční partnerství v projektu nebude možné. 

V projektu MAS se nebrání dodavatelskému vztahu nebo i zaměstnancům MAS (zde ovšem nevidí 
prostor pro přímé pracovníky – zdravotní sestry, sociální pracovníky) 

U dodavatelského způsobu, ovšem by MAS nerada ohrozila organizací plátcovstvím DPH 

Tematicky – hospicová, paliativní péče, podpora pečujících osob, provázení pozůstalých 

  



 



 



Zápis ze setkání se zástupci organizací v sociální oblasti 

28. 4. 2021 od 14 hod. 

 MAS Pobeskydí, z. s. (Krystyna Nováková) 

 Charita Frýdek-Místek (Martin Hořínek) 

 

 

Čemu se v území věnujete a v jakých obcích Pobeskydí? 

Linka pomoci 

Okres F-M (mimo Hukvaldy, Kozlovice) 

 

Jaké na to máte zdroje? 

Národní dotace, dary atd. 

projekty 

S kým spolupracujete (ve vazbě na území)? 

--- 

V čem byste potřebovali pomoct? 

Doučování ve Frýdku-Místku 

SASka 

Co podle Vám potřebuje území? 

Půjčovna pomůcek 

Pečující 

Lidé s duševním onemocněním (=> centrum duševního zdraví) 

Možnosti zapojení do projektu MAS Pobeskydí v OPZ+ 

Navázat na stávající soc. služby a lidi v nich, kteří v území působí 

Zda by nebyl problém, že by měl další úvazek v jiném projektu (propojení např. s MAS F-B) 

 



Zápis ze setkání se zástupci organizací v sociální oblasti 

25. 10. 2021 od 14:30 hod. 

 MAS Pobeskydí, z. s. (Krystyna Nováková) 

 Charita Český Těšín (Monika Klimková) 

Čemu se v území věnujete a v jakých obcích Pobeskydí? 

Služby pro seniory (pečovatelská, osobní asistence, penzion pro seniory Hnojník) 

Podpora pečujících (své pomocné skupiny, nejasný zájem ze strany klientů) 

Stonava, Horní Suchá, Albrechtice, Chotěbuz, Těrlicko, Horní Bludovice, Soběšovice, Horní 
Domaslavice, Dolní Domaslavice, Třanovice, Vělopolí, Ropice, Hnojník, Horní Tošanovice, Dolní 
Tošanovice, Komorní Lhotka. 

 

Jaké na to máte zdroje? 

Národní dotace, příspěvky obcí, zapojení do projektu kraje na podporu pečujících 

 

S kým spolupracujete (ve vazbě na území)? 

Dobrá spolupráce s některými obcemi např. Těrlickem 

 

V čem byste potřebovali pomoct? 

Zvýšit povědomí neformálních pečovatelů 

Co podle Vám potřebuje území? 

Den sociálních služeb 

Přednášky pro pečující – pečující se stydí, potřeba lídra svépomocné skupiny 

Monitoring – koncepční a strategická činnost – analýza pečujících 

Dotazník do koce roku – pečující osoby, senioři (vhodné zjistit potřebnost této cílové skupiny před 

realizací projektů OPZ+ 

Obnova materiálně-technického standardu (vazba na domov pro seniory Hnojník) 

Automobily, bezbariérovost služeb 

Možnosti zapojení do projektu MAS Pobeskydí v OPZ+ 

Máme dost vlastních aktivit, snad zapojení do dílčí aktivit projektu či účast na setkáních/akcích 



Zápis ze setkání se zástupci organizací v sociální oblasti 

11. 5. 2021 od 13 hod. 

(online – zoom) 

 MAS Pobeskydí, z. s. (Krystyna Nováková) 

 MEDICA Třinec (Szymeczek, Vavrošová 

Čemu se v území věnujete a v jakých obcích Pobeskydí? 

Paliativní péče, zdravotní péče 

Jaké na to máte zdroje? 

Národní dotace na sociální služby 

Projekty 

Donátoři 

Hledáme paliativního lékaře (zvažujeme čerpání prostředků ze zdravotního pojištění na paliativní 

péči) 

S kým spolupracujete (ve vazbě na území)? 

Obce, ORP Třinec 

 

V čem byste potřebovali pomoct? 

 Zajistit pokračování aktivit projektu na koordinaci paliativní péče v Pobeskydí 

 

Co podle Vám potřebuje území? 

 Pokračování paliativní péče 

 Sociální práce v území, propagace a propojování sociálních a zdravotních služeb a obcí 

Možnosti zapojení do projektu MAS Pobeskydí v OPZ+ 

 Koordinace paliativní péče – můžeme rozšířit na větší část území 



Schůzka k OPZ+ 
 
Účastníci: Mgr. Elena Gřesová (F-M, oddělení sociální práce), paní Slívová (F-M, oddělení plánování 
sociálních služeb) Krystyna Nováková (MAS Pobeskydí) 
 
18. 2. 2022, Frýdek-Místek 
 
Jak je sociální práce na obcích zachycena legislativně a jaké jsou požadavky na pracovníky? 
 
Jedná se o zákon o sociálních službách a zákon o pomoci v hmotné nouzi. 
 
 
Jaká je hranice mezi sociální práci na obcích a odborným sociálním poradenstvím? 
 
Poradny se specializují na určité problémy či cílové skupiny. Na základě doplňujícího dotazu zda 
sociální práci na obcích mohou vykonávat i jiné organizace. V zákoně o sociálních službách sociální 
práci vykonává ORP a krajský úřad. Ovšem v Paskově prý zřizují pozici sociálních pracovníka, vhodné 
se tam poptat.1 
 
 
Jak velkou cílovou skupinu vidíte ve venkovských obcích (u nás je to 28 obcí povodí Ondřejnice, 
Morávky a kolem Žermanické přehrady)? 
 
Neumíme posoudit. Může jít o jednotky osob. Vhodné se řešit i s obcemi průzkumem kolik např. mají 
osamělých seniorů apod. 
 
 
Jak vypadá taková sociální práce a co navíc, by mohl přinést náš projektu?  Jen rámcově mám 
představu, že jde o case management? 
 
Gřesová předala Novákové metodiku sociální práce vydanou MPSV (DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2018 
REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA POVĚŘENÝCH OBECNÍCH ÚŘADECH, OBECNÍCH ÚŘADECH 
OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ A KRAJSKÝCH ÚŘADECH) 
Case management by nebylo vhodné v projektu zmiňovat – jde o specifickou metodu se stanovenými 
postupy (ať si nezkomplikujete povinnosti vyplývající z žádosti). 
 
 
Jaké lidi do projektového týmu zapojit? Neznáme někoho šikovného z povodí Ondřejnice? 
 
Sociální pracovník; nebála bych se ani absolventa, který se zaučí. Nabízíme v prvních týdnech 
projektu možnosti schůzky a seznámení sociálního pracovníka s možnostmi spolupráce s odborem. 
Nikoho v této chvíli nemůžeme doporučit (snad někdo šikovný z Frýdlantska). 
 

 
1 Na základě telefonátu ve starostou obce Paskov bylo zjištěno se se nejedná o celý úvazek, pracovnice má na 
starosti i další agendu. Jde zejména o pomoc při vyplňování dokumentů a formulářů v sociální oblasti. Realizují 
tuto činnost v samostatné působnosti (obce). 



Schůzka k OPZ+ 

 
Účastníci: PhDr. Jana Klusová (vedoucí odboru sociálních věcí), Krystyna Nováková (MAS Pobeskydí) 
 
21. 3. 2022, Třinec 
 
Krystyna Nováková představila koncept projektu zejména aktivitu zaměřenou na sociální práci na 
obcích. 
 
Vedoucí odboru sociálních věcí uvedla, že oceňuje aktivity zdola. Pozici sociálního pracovníka sdíleného 
v minulosti zkoušeli. Narazili na problém, že v určených hodinách na obcích klienti nepřicházeli. 
Nováková uvedla, že půjde v první fázi o práci s komunitou. Sociální pracovník se dostane do povědomí 
a následně by se na něj klienti mohli obracet. Půjde i o práci v terénu v místě pobytu, využití knihoven 
či kaváren s cílem zachování soukromí klienta. Tento přístup vedoucí ocenila. Práci s komunitou vnímá 
za důležitou. 
Dále na schůzce bylo probíráno: 
Právní rámec výkonu sociální práce na obcích (dle vedoucí nebude s tím problém, pokud obce budou 
do projektu zapojeny…) Neobává se, že by docházelo k překryvu se odborným sociálním poradenstvím 
– charakter činnosti sociální pracovníka (nasměrování potřebného na sociální službu) neodpovídá práci 
poraden dle zákon 
Možnosti spolupráce s odborem v průběhu, sociální pracovník projektu může přijít a zástupci odboru 
s ním proberou např. krajní situace, kdy již kontaktovat je, OSPOD, policií apod. 
Vznik platformy pro výměnu zkušenosti a řešení aktuálních témata na úrovni mikroregionu 
Otázka dofinancování sociálních služeb – vedoucí se zmínila, že statutární město chce do systému 
vznést spravedlivý pohled, tak aby obce platili za klienty sociálních služeb, kteří mají trvalé bydliště 
v jejich obcích např. i u azylového domu v Třinci. Statutární město z toho důvodu již nebude 
dofinancovávat některé tyto služby v plné výši, ale pouze na základě skutečného využití obyvateli 
statuárním města. Okolní obce byly o této změně informovány a sociální služby by měly obce oslovovat 
s žádostí o dotace či dary. Nováková uvedla, že toto bude pro obce velmi administrativně náročné 
(menší obce možná i ekonomicky). Obě účastnice se shodly, že vhodném řešením je vytvoření 
společného fondu, do kterého by obce přispívaly a tento fond by sloužit na vyřizování požadavků 
sociálních služeb. Vhodný příklad je ORP Nový Jičín. Nováková uvedla, že toto by stálo za schůzku a 
prezentaci starostů. Ovšem budou volby, a proto asi vhodný termín bude až začátkem příštího roku 
(vhodné propojit s projektem a vytvořením platformy). 
Na závěr paní Klusové předala Novákové brožurky o dostupných sociálních službách v ORP Třinci pro 
starosty daného mikroregionu. 
 
 



Zápis ze setkání se zástupci organizací v sociální oblasti 

8. 4. 2021 od 13 hod. 

(online – zoom) 

 MAS Pobeskydí, z. s. (Krystyna Nováková) 

 Slezská diakonie (Romana Bélová, Magda Kadlubiec, Ivana Andrýsková, Halina Pientoková) 

Jak probíhá realizace projektu (Podpora pečujících osob v Pobeskydí II) 

Aktivity probíhají. Rozjíždí se svépomocné skupiny on-line a mají úspěch. Plnění indikátorů je 

postupné, bylo ovlivněno epidemiologickou situaci. Projekt končí v lednu 2022. 

Financování aktivit po ukončení projektů není zajištěno. Není možno transformovat do aktivit 

sociálních služeb. 

Které aktivity projektu stojí za to zachovat a nemáte na to finanční zdroje 

- Fyzioterapeut práce s pečujícími (0,2 úvazek) 

- Půjčovna kompenzačních pomůcek 

- Svépomocné skupiny 

- Zastoupení v péči (sociální služba – nabíhá do 3 dnů, emergency help) 

Na udržení těchto aktivit Slezská diakonie uvažuje o podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraj či 

jiné granty. 

Projekt jednoznačně doplnit a vykryl řadu problémů a potřeb území. Je příkladem pro ostatní 

organizace. Rodí se i myšlenka většího projektu zaměřeného na podporu pečujících pro větší území, 

který by mohl být přímo z ESF (OPZ+ zatím není schválen, MAS Pobeskydí bude rovněž situaci 

sledovat a v případě nalezení vhodného programu bude Slezskou diakonii informovat) 

Jaké potřeba a problémy v území (Pobeskydí) vnímáte? 

- Chybí terénní soc. služby v některých obcích 

- Potřeba zastoupení v péči v naléhavých situacích – emergency help (sociální služba nabíhá do 

několika dnů či týdnů; probíhá nejprve šetření na místě atd. než je možné službu využít; u 

urgentních situacích sociální služba není dostupná) 

Možnosti MAS Pobeskydí v OPZ+ 

- Pro území MAS pouze jeden velký projekt s MAS Pobeskydí jako nositelem 

- Zatím se podmínky vyjednávají – očekáváme realizace od 2022/2023 do 2027(+2); rozpočet 

na celé období 15-30 mil Kč 

- Organizace z území se mohou zapojit 

o dodavatelé služeb (MSPV velmi preferuje, ale má to svá praktická úskalí), 

o finanční partneři, pokud nemají charakter dodavatelů, tj. není konkurence v dané 

službě např. zajištění sociální práce na obcích (nesmí se obcházet zákon o veřejných 

zakázkách a související pravidla EU), 

o nefinanční partner a prostřednictvím zaměstnání pod místní akční skupinou (např. 

DPP pro koordinátory aktivit) 



o poznámka MAS – Národní síť místních akční skupin vyjednává vhodnější podmínky 

pro zapojení finančních partnerů do projektu 

- Témata 

o komunitní sociální práce a komunitní centra (zapojování a aktivizace komunity), 

o podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí, 

o aktivity podporující rozvoj a posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoc, … 

dobrovolnictví, 

o podpora sdílené a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče, 

o zaměstnanostní programy, 

o posilování rodinných vazeb, 

o vzdělávací a edukační aktivity pro odbornou i laickou veřejnost (tematicky v intencích 

OPZ+). 

- Diskuse k výše uvedenému 

o Slezská diakonie nemá dobré zkušenosti se zajišťováním aktivit projektů 

dodavatelsky 

o SD preferuje finanční partnerství – partneři si společně stanovují cíl projektu a 

participuji na úspěšné realizaci projektu 

o MAS souhlasí s výhodami finančního partnerství, rovněž máme obavy 

s dodavatelského charakteru 

o SD perspektivní jsou všechna témata a jejich vzájemné propojení 

o Možný koncept projektu 

 (SD) Podpora pečujících osob a rodin, zaměřené se na další cílové skupiny, 

např. osoby s duševním onemocněním, rodiny s dětmi s poruchami 

autistického spektra atd. (svépomocné skupiny a další podpůrné služby dle 

možnosti rozpočtu projektu – např. fyzioterapeut, zastoupení v péči) 

 (SD) Sociální pracovník na obcích, resp. poradenský pracovník, který by mohl 

plnit funkci rozcestníku – nasměrovat potřebné na vhodnou sociální službu, 

zvolit vhodné řešení dané sociální situace apod. (vyzkoušení na menším 

území několika obcí, lze využít již zavedené aktivity v rámci projektu Podpora 

pečujících osob v Pobeskydí) pozn. MAS – potřeba nějakého rozcestníku je 

v území vnímám již delší dobu 

 (MAS) možnost propojení se vzděláváním či osvětovou činnost na obcích (v 

sociálních tématech) 

- Slezská diakonie má zájem se do přípravy projektu zapojit. MAS očekává tvorbu projektu na 

podzim letošního roku. (Podání žádosti o podporu v první polovině roku 2022 – pouze 

orientační harmonogram). 

Dotaz MAS na nový zákon o sociálních službách 

Zatím je ve fázi návrhu, ve kterém je i spojení osobní asistence a pečovatelské služby; definování 

cílové skupiny osob pečujících 

 

Na závěr K. Nováková přítomným poděkovala a vyjádřila ochotu MAS Pobeskydí se zapojit jako partner 

do případných projektů Slezské diakonie. 

 

Zapsala: Krystyna Nováková 


