
 

 

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+ 

25.03.2022, KC Spálené Poříčí 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

zúčastněné a připomněla účel setkání – provést hlubší diskusi výsledků analýzy problémů a potřeb 

území MAS SJN v sociální oblasti (výstup jednání 16.3. 2022, Nepomuk), včetně potvrzení zájmu o 

realizaci aktivit současných projektů (Dycky spolu! a Do Fénixu s důvěrou), případně jejich aktualizaci 

a rozvoj a formulování požadavků na realizaci aktivit nových. 

Michal Arnošt připomenul, jak byly formulovány problémy a potřeby území MAS SJN v sociální oblasti 

na jednání 16.3. 2022: 

- Rozpad rodiny a s tím související problémy s výchovou dětí, problémy dětí samotných, 

zanedbávaná péče rodičů o rodinu, resp. zejména o děti, na které zpravidla navazují 

patologické jevy u dětí a v rodině, 

- Finanční situace rodin, která se častokrát odráží v nedostupnosti některých služeb 

(volnočasové aktivity dětí, vzdělávací aktivity, služby péče o člověka a v horších případech se 

projevují i v oblasti ubytování, stravování apod., 

- Dostupnost psychologické pomoci, zejména rodičům samoživitelům, ale i rodinám po rozpadu 

či v tíživé ekonomické a sociální situaci obecně (kam třeba patří častokrát také rodiny osob 

pečujících), 

- Zahálka dětí a mládeže, je jedním z významných faktorů ovlivňujících budoucí studijní 

výsledky, pracovní, ale vůbec společenské uplatnění dnešních mladých, 

- Potřeba „humanitární pomoci“ osobám a rodinám s nízkými příjmy (klienti na dávkách 

hmotné nouze, ale nejen oni) spočívající v zajištění potravinové pomoci, pomoci hygienických 

potřeb a oblečení, 

- Pro tu samou skupinu obyvatel významně chybí nabídka sociálního bydlení, či bydlení bez 

nutnosti složit kauci, 

- Absence, resp. nedostatečná kapacita terénní služby/péče nejen pro seniory, ale i pro další 

cílové skupiny, 

- Absence, resp. nedostatečná kapacita pečovatelské služby zejména pro seniory, 

- Podpora opatrovanců, sociální pracovníci nemají dostatečné kapacity pro poskytování 

potřebné podpory. 

 

Z diskuse k jednotlivým tématům vyplynuly následující zjištění: 

Rozpad rodiny: 

- Odborné sociální, poradenské apod. služby jsou poskytovány organizacemi v Plzni, to je sice 

zatíženo „dopravními náklady“, nicméně to nepředstavuje zásadní překážku pro využívání 

těchto služeb, alespoň u klientů, kteří mají povinnost, či zájem těchto služeb využívat, 



 

 

- Pochopitelně, že „dopravní náklady“ představují jistou bariéru ve využívání specifických 

sociálních a poradenských služeb, přivedení těchto služeb do území se jeví jako problematické 

nejen z hlediska nákladů, ale zejména důvodů kapacit jejich poskytovatelů. V souvislosti s tím 

je potřeba hledat jiné, alternativní způsoby nabídky těchto služeb (on-line způsoby, lokální 

diskusní kluby, poradenství „na zavolání“ atd.), 

- V zájmu minimalizace negativních dopadů na děti a mladé z takových rodin a jako prevence 

patologických jevů u dětí by bylo vhodné podpořit existenci „otevřených klubů“ pro děti a 

mládež, 

- Rodičům je vhodné nabízet pomoc v péči o děti (pomoc s přípravou dětí do školy, nabídka 

volnočasových aktivit pro děti, pro rodiče ovládání informačních technologií, kontrola aktivit 

na internetu a sociálních sítích atd.,), 

- Stejně jako je vhodné nabídnout dětem „otevřený klub“, mohlo by něco podobného fungovat 

také pro rodiče těchto dětí (vzdělávací aktivit viz. předchozí bod, sdílení problémů a potřeb, 

odpočinek od každodenních starostí atd., 

Finanční situace rodin: 

- Odborné sociální, poradenské apod. služby jsou poskytovány organizacemi v Plzni, to je sice 

zatíženo „dopravními náklady“, nicméně to nepředstavuje zásadní překážku pro využívání 

těchto služeb, alespoň u klientů, kteří mají povinnost, či zájem těchto služeb využívat, 

- Služby v podobě základního finančního poradenství, poradenství v oblastí zdravého a 

ekonomického vaření apod. jsou poskytovány pracovníky soc. odborů městských úřadů. Služby 

v této podobě však nejsou klienty prakticky vůbec využívány. Aktivity informačního a 

poradenského charakteru by nebylo dobré zavrhovat, nabízeny však musí být jiným způsobem 

a v jiné podobě, 

- Lze očekávat s ohledem na celospolečenský vývoj, že poroste význam a potřeba aktivit 

zahrnutých do oblasti „humanitární pomoci“ (potravinová pomoc, drogistická pomoc, veřejná 

šatní skříň atd.). 

Dostupnost psychologické pomoci: 

- Byla řešena zejména v souvislosti s rodiči samoživiteli, ale týká se obecně rodin v tíživé 

ekonomické a sociální situace. V souvislosti s tím je nutné připomenout, že takových rodinám 

je potřeba poskytnout prioritně pomoc ekonomického, či finančního charakteru, 

- Zejména u rodin samoživitelů mají svůj význam např. hlídací služby, dopravní služby, služby 

„hodinového manžela“, obecně nabídka volnočasových aktivit pro děti, přičemž nákladová 

stránka těchto služeb je zásadní, 

- Odborné sociální, poradenské apod. služby jsou poskytovány organizacemi v Plzni, to je však 

zatíženo „dopravními náklady“, které přeci jen představují jistou překážku pro využívání těchto 

služeb, leckdy o nabídce těchto služeb klienti ani neví, 

- Vzhledem k tomu, že „dopravní náklady“ představují jistou bariéru ve využívání specifických 

sociálních a poradenských služeb, přivedení těchto služeb do území se jeví jako problematické 

nejen z hlediska nákladů, ale zejména důvodů kapacit jejich poskytovatelů, je potřeba hledat 

jiné, alternativní způsoby nabídky těchto služeb (on-line způsoby, lokální diskusní kluby, 

poradenství „na zavolání“ atd.), 

Zahálka dětí a mládeže: 

- V současné době se netýká pouze dětí a mladých ze sociálně, či ekonomicky slabších rodin, 

kterých je ve venkovských územích vyšší podíl ve srovnání s městskými oblastmi. Venkovský 

prostor obecně „trpí“ horší nabídkou vzdělávacích aktivit a volnočasových aktivit, a to nejen 



 

 

pro děti a mladé, což reálně znamená, že „zahálkou“ je ohrožena většina dětí a mladých 

v území, a to se všemi souvisejícími negativními dopady (úspěšnost v rámci vzdělávání, či 

pracovního uplatnění, uplatnění ve společnosti atd.), 

- Volnočasové a vzdělávací aktivity jsou ve větším měřítku v rámci území MAS SJN nabízeny 

pouze v Nepomuku a ve Spáleném Poříčí. Několikaletá zkušenost potvrzuje, že nabídka těchto 

aktivit je prakticky nedostupná, vzhledem ke slabé dopravní obslužnosti v rámci území, pro 

děti a mladé, které nebydlí přímo v Nepomuku, či Spáleném Poříčí. Novější zkušenosti 

potvrzují, že na tuto nabídku reagují vlastně jen „organizované“ děti, ale vlastně moc 

nevyhovuje dětem a mladých zejména ze sociálně a ekonomicky slabších rodin. 

- Jako možné řešení je podpora existence „otevřených klubů“ pro děti a mladé, které za 

podmínky finanční dostupnosti budou poskytovat nabídku mixu aktivit (volnočasové, 

vzdělávací, poradenské atd.). 

Potřeba „humanitární pomoci“: 

- Jako vhodné se ukazuje poskytování pomoci formou potravinové pomoc a veřejné šatní skříně, 

jako je např. ve Spáleném Poříčí, přičemž by bylo vhodné tuto formu pomoci rozšiřovat např. 

na věci každodenní potřeby (vybavení domácnosti, školní potřeby pro děti, vybavení a potřeby 

pro sportovní a volnočasové aktivity atd.), 

- Lze předpokládat, že s ohledem na celospolečenský vývoj poroste potřeba této formy pomoci. 

Zásadní vliv v tomto může mít příliv ukrajinských uprchlíků, kterých lze v současné době 

v území působnosti MAS SJN odhadovat v počtu 250–400. 

Sociální bydlení: 

- Nebylo s ohledem na možnosti OP Zaměstnanost+ prostřednictvím MAS SJN řešeno. 

Nedostatečná kapacita terénní služby/péče a pečovatelské služby: 

- Sociální odbory městských úřadů, vzhledem k tomu, že neposkytují dávky podpory této 

skupině obyvatel, nemají dobrý přehled o počtu potenciálních klientů a jejich skutečných, resp. 

specifických potřebách, 

- V rámci projektů OP Zaměstnanost+ prostřednictvím MAS SJN nebude možné poskytovat 

sociální služby dle zákona (nabídka těchto služeb je tak v rámci projektu buď omezena, nebo 

by musela být poskytována prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb, které ale nemají 

dostatečné kapacity), 

- Jako možným řešením se ukazuje poskytování „hlídací služby“, která by vhodným způsobem 

doplňovala služby pečovatelské. Formulaci obsahové náplně takové služby bude s ohledem na 

inovativnost aktivity věnováno samostatné jednání. 

 

Na závěr Adéla Mašková poděkovala 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+. 

Zapsal dne 27.03. 2022  

Michal Arnošt 


