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Zápis z jednání 2. pracovní skupiny k vytvoření Akčního plánu pro OP Zaměstnanost 2021 - 2027  
 
Datum konání: v úterý 3.5.2022, 10:00 – 12:00 
Místo konání: Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice (budova firmy Hantály a.s.) 
 
Přítomni: 
Olga Strýčková, Zita Dvořáková, Jana Lexová, Aleš Soldán, Tomáš Laz, Josef Urbánek, Sabina Kaňová 

 
  
Zaměstnanci MAS: 

Ing. Michal Zich     – vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD 

Ing. Veronika Mikulicová    – projektový manažer pro realizaci SCLLD 

 

Program: 

• Představení jednotlivých projektových záměrů 

• Společná diskuze 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Představení jednotlivých projektových záměrů pro zařazení do AP OPZ+ 2021-2027 MAS 

Hustopečsko, z.s. 

 

Na základě předchozího setkání 1. PS ze dne 5.4.2022 a informací, které byly zaslány aktérům v území 

(vedením měst a obcí, aktérům v oblasti sociálních služeb a komunitních aktivit) obdrželi tito formulář 

pro identifikaci a konkretizaci projektových záměrů k zaslání do kanceláře MAS Hustopečsko, z.s. 

Celkem byly přijaty 4 projektové záměry. V rámci 2. PS 13.5.2022 dostali zástupci předložených 

projektových záměrů prostor pro představení a odprezentování požadovaných aktivit k podpoře 

OPZ+ 2022 -2027. 

 

 

Aleš Soldán – koordinátor sociálního rozvoje – Šedová 

- Cíl projektu - Zvýšit uplatnitelnost osobám ohrožených sociálním vyloučením ve společnosti a 

osobám sociálně vyloučeným ve společnosti a na trhu práce. 

- Cílové skupiny - Osoby s kumulovaným handicapem na trhu práce (OZP, nízká kvalifikace, věk 

do 29 let, věk nad 50 let, pečující o dítě mladší 15ti let uchazeč v evidenci ÚP). 

Dlouhodobě/opakovaně nezaměstnané, osoby neaktivní. Osoby se zdravotním postižením. 

- Aktivity projektu - KA 1 - Vyhledávání CS - mapování, plánování (RT: Pracovním poradce pod 

dohledem koordinátora projektových aktivit) - s využitím místní sítě služeb a komunitního 

plánování města Hustopeče oslovíme cílovou skupinu. Cílem mapování je snaha řešit 

komplexně individuální tíživou situaci v zásadních životních oblastech (dluhy, bydlení, 

zaměstnání, vzdělávání, péče o dítě/osobu blízkou aj.) a za pomoci pracovního poradce a 

koordinátora projektových aktivit pojmenovat silné stránky a zdroje zapojené osoby. Společně 

se poté dohodnout na zmírnění bariér zapojené osoby pro trh práce. KA2 - Vzdělávání cílové 

skupiny s cílem zvýšit kompetence pro zvýšení šance k získání vhodného pracovního uplatnění 
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v rovině kompetencí pro trh práce, osobních kompetencí a zvýšení kompetencí k lepší 

orientaci v zásadních životních oblastech (např. odb. besedy a diskuze na téma lokální trh 

práce, (ne)dostupnost bydlení a jak jej finanancovat) (RT: lektor, mentor, pracovní poradce) 

KA 3 - Adaptační program - S prvky job mentoringu, couchingu, flexibilního zaměstnávání, 

mezigenerečnívch tandemů na pracovišti, jde o zřízení 8 adaptačních míst na max 6 měsíců a 8 

adaptačních míst na max. 12 měsíců v úvazku 0,5. Odměna za účast na adaptačních místech 

nebude v kolizi s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti. KA4 - Pracovní poradenství - s 

podporou pracovního poradce a koordinátora projektových aktivit dle individuálních potřeb 

podpoříme člověka v získání a udržení zaměstnání na otevřeném trhu práce ideálně do chvíle, 

kdy u nového zaměstnavatele úspěšně absolvuje zkušební dobu. KA5 - Monitoring a evaluace - 

cíle projektu nastaví v první třetině realizační tým a koordinátor projektových aktivit bude mít 

na starost evidenci zdrojů k evaluační zprávě. (RT: Koordinátor projektových aktivit, mentor, 

lektor, pracovní poradce). 

 

Olga Strýčková - Girasole 

- Cíl projektu - Domácí, či jinak zvaný též "mobilní" hospic je soubor služeb a odborností pro 

zajištění péče o nemocné osoby trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci, kdy 

již byly vyčerpány všechny metody a možnosti jejího vyléčení. Domácí hospic poskytuje tzv. 

terénní péči v přirozeném prostředí, v domácnosti nemocného. Jedná se o provázání lékařské 

péče, péče zdravotních sester, asistence v domácnosti a podpory pečujících. Zahrnuje také 

možnou podporu psychologa, duchovního nebo pomoc dobrovolníků. Cílem projektu je 

rozšíření a stabilizace týmu domácího hospice Girasole. 

- Cílové skupiny - Soubor služeb Domácího hospice Girasole je určen preterminálně a 

terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby, u kterých 

ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže 

vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující biologické, psychologické, 

sociální potřeby a spirituální potřeby nemocného, u něhož je prognózou ošetřujícího lékaře 

předpokládána délka dalšího života v rozsahu méně než 6 měsíců.  

- Aktivity projektu - Služby Domácího hospice Girasole jsou poskytovány tzv. 

multidisciplinárním týmem - tým složený z odborníků několika oborů. Vzájemné a 

koordinované působení profesí v týmu zajišťuje možnosti naplnění základních bio, psycho, 

socio a spirituálních potřeb nemocného. 

- V našem týmu působí lékaři, zdravotní sestry, kvalifikované pečovatelky a asistentky, sociální 

pracovník a poradce pro pečující, psycholog, psychosociální pracovník a duchovní - pastorační 

asistent, akolyta a dobrovolníci. Podle jednotlivých profesí rozdělujeme i nabídku služeb 

Hospice. 

 

Jana Lexová – Diakonie Betlém 

- Cíl projektu - Podpořit pečující osoby a nabídnout podporu v jejich náročné situaci jednak 

poskytnutím důležitých informací, radami. Nabídnout také konkrétní pomoc zapůjčením 

kompenzačních pomůcek. 
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- Cílové skupiny - 1. Dospělí se zdravotním postižením - dospělé osoby 18 - 65 let s vrozeným, 

nebo získaným zdravotním postižením, v důsledku kterého jsou závislí na péči druhé osoby. 

Žijící trvale ve svém přirozeném prostředí.                                                   2. osoby v 

postproduktivním věku a senioři - osoby nad 65 let, které jsou v důsledku věku a zdravotních 

problémů závislé na péči druhé osoby a žijí trvale ve svém přirozeném prostředí.                                                                                                      

3. pečující osoby - cca 40 +, partneři, rodiče, nebo děti pečující doma o příbuzného, který má v 

důsledku věku, nebo zdravotního postižení  omezenou schopnost sebeobsluhy a je závislý na 

pomoci druhé osoby.                                          Primárně je projekt určen pro osoby z ORP 

Hustopeče a ORP sousedících, eventuálně z JMK. Všechny cílově skupiny budou zapojeny po 

celou dobu realizace projektu. Předpokládáme cca 40 -50 kontaktů ročně. 

- Aktivity projektu - Bude zřízen částečný pracovní úvazek sociálního pracovníka, který bude 

poskytovat komplexní informace pro neformální pečující  sociálně-právní, ošetřovatelské, 

psychologické a duchovní, případně doporučí odborníky z této oblasti. Zahájeni poradenství 

od ledna 2023, zároveň bude poskytovat další podporu pečujícím osobám, v případě zájmu 

organizovat setkání pečujícíh osob    Vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek v průběhu 

ledna - března 2023 a následné provozování určeným pracovníkem. 

 

Sabina Kaňová – ráh jižní Morava,z.ú. 

- Cíl projektu - Cílem projektu je zlepšení kvality života/psychických potíží u dětí, mladistvých a 

jejich blízkých (rodiče, další příbuzní) - 40 v poměru 30 dětí, mladistvých, 10 rodičů, kteří jsou 

v ohrožení na trhu práce 

- Cílové skupiny - Cílové skupiny jsou 2 - děti a mladiství od 11 let do 21 let, rodinní příslušníci 

zainteresovaní do řešení situace spojené se sociální či zdravotním znevýhodněním způsobené 

psychickými problémy nebo rozvojem duševní nemoci. Velmi těžko se odhaduje velikost cílové 

skupiny, výzkumy uvádějí, že polovina až třičtvrtě duševních poruch začíná ve školním dětství, 

dle materiálů WHO až 20% dětí má alespoň 1 duševní onemocnění. Duševní potíže jsou také 

rizikovým faktorem pro spáchání sebevraždy. V ČR je sebevražda třetí hlavní příčinnou úmrtí u 

dětí ve věku 15-19 let. (materiály ČOSIV). WHO uvádí, že 14% má duševní potíže, 3,6% z 10-

14letitých mladistvých má emocionální potíže, 4,6% z 15ti letých-19ti letých má úzkostnou 

poruchu. Deprese se vyskytuje 1,1% 10-14, 2,8 mezi 15-19 letitých. U dalších se objevují např. 

příznaky psychotických onemocnění nebo dalších duševních potíží. 

- Aktivity projektu - 1. aktivita - Pilotování nástroje pro hodnocení potřeb dítěte a rodičovských 

kompetencí, 2. Plán s celou rodinou, podpora fungování rodin  přímá podpora dětí, 

mladistvých v oblasti duševního zdraví prostřednictvím individuálních ( 30 dětí a mladistvých, 

10 rodičů). 10 klientů + 5 rodičů nepřekročí,                                                                                                                              

3. aktivita - Podpora jednotlivých členů rodiny prostřednictvím skupinových aktivit (10),  

svépomocné skupiny pro rodiče/blízké a děti zvlášť.  Skupina pro děti a mladistvé 2x za 3 roky, 

Skupina pro rodiče 1x za 3 roky  - 10 setkání pro 5 lidí,                                                                                                                                          

4. aktivita -  destigmatizační aktivity zaměřené na podporu duševního zdraví v rodině  - 2x 

ročně, 5. aktivita -  3 workshopy na školách během 3 let                                                                                     

6. aktivita - vzdělávání týmu v síťových setkání a práce s rodinou, 7. Spolupráce s dalšími 

službami na území, OSPOD, SAS + další instituce včetně zdravotnických. 
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Jiné projektové záměry nebyly předloženy. K projektovým záměrům se vyjádřil Sociální odbor ORP 

Hustopeče, potvrdil potřebnost a také efektivnost řešení těchto slabých stránek území. 

Další aktéři 2. PS se vyjádřili k problematice životného prostředí a práce s mládeží tímto směrem, 

nicméně projektové záměry neměly připravené, na zvážení je, jestli tímto směrem nejít v druhém 

programovém období. 

 

Pracovníci MAS upozornili dle známých pravidel a podmínek na nesrovnalosti v projektových 

záměrech, na zaměření se na osoby pečující a vyloučit ty skutečnosti, které by se mohly řešit v rámci 

Zákona o sociálních službách. 

 

 

2. Různé 

 

Do příštího setkání PS byly zadány úkoly dopracovat projektové záměry dle doporučení a vyřešit 

finanční plány jednotlivých záměrů a aktivit. 

 

3. Závěr 

MAS Hustopečsko provede revizi projektových záměrů, finančních plánů dle doposud známých 

podmínek pro tvorbu AK a dále tento AK bude konzultovat s MPSV. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Veronika Mikulicová 
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Fotodokumentace z 3.5.2022 
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