
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ AKTIVIT OPZ+ 

v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny 

svatého Jana z Nepomuku pro období 2021+ 

16.03.2022, Fénix Nepomuk 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání zahájila manažerka Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku Adéla Mašková, přivítala 

zúčastněné a připomněla účel setkání – analýzu problémů a potřeb v sociální oblasti území MAS SJN a 

prezentace aktivit sociálního začleňování, které již na území probíhají prostřednictvím projektů 

podpořených v rámci Strategie rozvoje území MAS SJN pro období 2014-2020.   

Za sociální odbor a OSPOD městského úřadu v Nepomuku představila problémy paní Petra Járová: 

Hlavní sociální problémy souvisí s rozpadem rodiny: finanční situace rodin, výchova dětí a problémy 

samotných dětí. 

Se špatnou finanční situací rodiny pak souvisí další problémy, které by se dal řešit prostřednictvím 

občanského a finančního poradenství, či přednášek na dané téma, ale především sanací rodiny, kdy 

specializovaná odborníci na pomoc rodiny dochází do domácností a pomáhají s ekonomickým vařením, 

zvládáním přípravy dětí do školy a s dalšími problémy. 

Další potřebou definovanou sociálním odborem byla psychologická pomoc, která je potřeba zejména 

rodinám matek samoživitelek, ale i rodinám po rozpadu či v tíživé ekonomické a sociální situaci obecně. 

V souvislosti s péčí o děti a mládež uvádí zástupce sociálního odboru jako jednu z významných potřeb 

prevenci zahálky u dětí a mládeže. Tomu by se dalo předcházet otevřeným klubem, doučováním, 

poradenstvím pro mládež, přednáškami.  

Problémy a potřeby v sociální oblasti doplnila paní Eva Staňková: 

U klientů s nízkými nebo žádnými příjmy a u klientů na dávkách hmotné nouze je potřeba zajistit sanaci 

potravin, drogistického zboží, oblečení. Sociální pracovníci ji souhrnně označují jako humanitární 

pomoc. Co významně chybí pro tuto cílovou skupinu je sociální bydlení, či bydlení bez nutnosti složit 

kauci.  

Jako další významně chybějící služba byla definována terénní služba/péče nejen pro seniory, ale i pro 

další cílové skupiny.  

Sociální pracovníci dále uvádějí potřebu podpory opatrovanců, jichž mají na sociálních odborech celou 

řadu. Ne všichni jsou detekováni v pobytovém zařízení, někteří mají jen částečné omezení na právech, 

nicméně z kapacitních důvodů možné, aby jim sociální pracovníci poskytli potřebnou podporu. 

Za sociální odbor Městského úřadu v Blovicích doplnila souhrn potřeb paní Libuše Duníková, která 

uvedla, že na území ORP Blovice pro Spálenopoříčsko vnímá problémy obdobně, ráda by vyzdvihla 

potřebu sociálního bydlení. 

Za sociální odbor Městského úřadu Spálené Poříčí doplnil paní Edita Hofmanová absenci pečovatelské 

služby pro seniory na území Spáleného Poříčí. 

 



 

 

Pan Michal Arnošt představil aktivity projektu sociálního začleňování Dycky spolu!, který realizuje 

Místní akční skupina jako klíčový projet OPZ. 

▪ Potravinová pomoc – ve spolupráci s Diecézní charitou je každou druhou středu vydávána ve 

spáleném Poříčí potravinová pomoc klientům v sociální a finanční nouzi. 

▪ Šatní skříň – každou středu je otevřena veřejná šatní skříň, kam občané mohou přinášet 

oblečení a další vybavení domácnosti, které již nepotřebují. Oblečení a další předměty jsou pak 

distribuovány potřebným osobám.  

▪ Komunitní záhon – existuje jako aktivizační prvek pro sociálně vyloučené osoby a výpěstky jsou 

obohaceny balíčky potravinové pomoci. 

▪ Školní klub – klubové zařízení nahrazující družinu v době po škole. Klub je otevřen všem dětem. 

▪ English club – angličtina hravou formu pro děti 3-9 tříd. Cílem aktivity je zlepšit a aktivně 

používat angličtinu školních dětí s návazností do dalších aktivit MAS SJN. 

▪ Doučování – pomoc s přípravou do školy a doučování dětí, které mají speciální vzdělávací 

potřeby. 

▪ Cvičení pro seniory – pohybové cvičení pro seniory domu pátera Ferdy ve Spáleném Poříčí. 

▪ Informační aktivity – brožury a letáky s informacemi, kam se lze obrátit v tíživé životní situaci 

a přehled dávek poskytovaných Úřadem práce ČR a dalšími institucemi. 

▪ Kavárna Mraveniště – aktivita místních žen v Žinkovech, které se společně scházejí a organizují 

výlety apod. 

Paní Karolína Burianová a paní Miroslava Beníšková představily aktivity projektu do Fénixu s důvěrou: 

▪ Pěstouni – podpora osobám, které se rozhodli pro pěstounskou péči 

▪ Kurzy a vzdělávací akce – osobnostně vzdělávací akce a kurzy pro širokou veřejnost, ale i pro 

úzce vymezení skupiny, např. sociální pracovníci, pečující o osoby s ADHD apod. 

▪ Kurzy pro pečující – kurzy a pomoc a konzultace pro osoby, které pečují o zdravotně či jinak 

postiženou osobu blízkou, dočasné zastoupení u osoby, o kterou je pečováno 

▪ Motivační kurzy, podpůrné aktivity a výlety – osobnostně vzdělávací akce pro širokou 

veřejnost a seniory 

▪ Doučování - pomoc s přípravou do školy a doučování dětí, které mají speciální vzdělávací 

potřeby. 

▪ Poradenství „Kruh“ – občanské poradenství pro osoby v tíživé životní situaci, především pro 

matky samoživitelky. Nenásilným způsobem dochází ke sdílení a sdělení problémů, které pak 

mohou být řešeny v rámci projektu. 

▪ Otevřené dveře – pomoc s napsáním životopisu a přípravou na pracovní pohovor. Jednou 

v týdnu je k dispozici kancelář s počítačem pro osoby, které tímto vybavením nedisponují. 

▪ Ježíškova vnoučata – Fénix je zapojen do veřejného dárcovství v rámci celorepublikové akce 

„Ježíškova vnoučata“. Výsledkem jsou splněná přání seniorů a dalších potřebných osob. 

▪ Služba na zavolání - ? 

▪ Příměstské tábory – pomoc pracujícím rodičům, kteří pečují o děti do 15 let. 

Výstupem prezencí sociálních odborů a aktivit projektů sociálního začleňování je matice problémů a 

potřeb, kde je znázorněno, které projektové aktivity alespoň částečně naplňují potřeby v sociální 

oblasti. 
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Před koncem jednání zástupci sociálního odboru Měú Nepomuk uvedli, že za nejvíce inspirující aktivity, 

které znají, považují otevřený klub a půjčovnu deskových her. Tyto dvě aktivity by uvítali zavést na 

území města Nepomuk. 

Na závěr Adéla Mašková děkovala účastníkům za čas a energii věnovanou do setkání a nastínila další 

kroky v plánování: účastníci obdrží zápis z jednání, ten bude následně představen obcím v území MAS, 

které uvažují o spolupráci na aktivitách v rámci SCLLD 2021+. Při setkání se zástupci obcí budou 

představeny problémy a potřeby definované sociálními odbory a navrženy možné aktivity. Aktivity 

budu následně rozpracovány do konkrétních kroků a časového a finančního harmonogramu a 

dostanou podobu Akčního plánu pro území MAS SJN pro Operační program zaměstnanost+. 

Zapsala dne 18.03.2022 Adéla Mašková 

 


