
Zápis z  jednání výboru MAS Blaník o.s. – 24. 3. 2014 

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Duda 

Omluveni >> R. Kučerová, J.Švejda            Hosté >> 0   Hosté z řad členů >> Měchurová, Jelínek 

Program jednání >> 

1) Informace od posledního jednání 
2) Informace o dotaci na strategii, zájmů členů o práci na ní + první rozdělení úkolů vč. vazby na DPP nebo DPČ. 
3) Informace o jednání s Městem Vlašim o předfinancování projektu – tj. 750 tis. Kč k projednání na zastupitelstvu 
dne 28. 4. 2014. 
4) Zpráva z jednání „řídícího výboru“ pro strategii, tj. informace ke schůzce konané 11. 3. 2014 
5) Ke strategii – projednání zapojení externí konzultantky – pí. PhDr.Aleny Bauerové. 
6)Informace k průběhu projektu SMO ČR – www.obcesobe.cz – analytická data, změny v pozicích projektového týmu 
+ nové téma a tím i nový kolega(yně) od června - informace 
7) Informace z valné hromady NS MAS ČR + zpráva o průběhu vyjednávání prostředků EU pro LEADER/CLLD   
8) Aktuální pokyny pro tvorbu strategie - http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/02/SCLLD-26012014_mmr.pdf 

 
1) Informace od posledního jednání 

Revize úkolů: 

- Stále platí /ale v návaznosti na logo - Švejda – předloží grafický manuál MAS (po logu), vizitky, atp. 

- Téměř splněno - Vrzalová/Klímová Vaňková – naplnění webových stránek MAS 

- Nesplněno - Vize MAS – zpracovat návrh (R. Vondráková) 

- Nesplněno - zpracovat organizační schéma kanceláře MAS a MAS (Z. Klímová Vaňková) – návaznost na 

projekt příprava strategie 2014-2020, bude splněno po vyjednání úvazků 

- Kancelář – splněno – Jana Masaryka 399 

NOVĚ: 

- Katalog projektů na web 

- Termíny III. kola pracovních skupin 

- Výroční zpráva (do kdy?) 

- Sbírka listin – uveřejnění všech řádů? – toto je nový požadavek v certifikaci, budeme řešit až po schválení 

definitivní verze požadavků 

 

2) Informace o dotaci na strategii, zájmů členů o práci na ní + první rozdělení úkolů vč. vazby na DPP nebo 
DPČ. 

V návaznosti na jednání řídící skupiny – doporučení na uzavření DPP + zapojení Ing. Hořtové a PhDr. Bauerové 

 

3) Informace o jednání s Městem Vlašim o předfinancování projektu – tj. 750 tis. Kč k projednání na 

zastupitelstvu dne 28. 4. 2014. 

Proběhlo jednání s p. tajemníkem MěÚ pí. Šromovou a pí. Krulišovou k předfinancování žádosti o dotaci. Bude 

předložena smlouva zastupitelstvu Města Vlašimi dne 28. 4. 2014, po projednání je možno uzavřít smlouvu a do      

15. 5. by nám měly být prostředky poukázány na účet, tj. za duben už bychom mohli platit DPP/DPČ – náklady na 

strategii. Požadované vrácení prostředků bude 30 dní po obdržení od poskytovatele dotace a do 30.6.2015 + do 3 

dnů oznamovací povinnost, že nám prostředky z dotace přišly…. Duben, červen se konají zastupitelstva pro případné 

změny smlouvy – nutno hlásit předem. 

 

4) Zpráva z jednání „řídícího výboru“ pro strategii, tj. informace ke schůzce konané 11. 3. 2014  

 
Rychlé shrnutí: Byl sestaven užší tým pro témata: Výchova a vzdělávání +Sociální služby + Kulturní, zájmová a 
spolková činnost…. K ostatním 3 skupinám: Cestovní ruch + Fyzický rozvoj obcí + Využijí potenciálu krajiny – ještě 
hledáme kolegy. Jednáme i s odborníky pro pomoc př. pí. Hořtová z MěÚ Vlašim. Vznikla poptávka po skupině 
„Senioři“ ale zde jsme zvolili postup, že než zavedeme tuto linku strategie jako samostatnou, tak cílovou 
skupinu svoláme…. Jako dříve ostatní skupiny a budeme hledat cíle, naplň, atp…. Dále viz příloha. 

http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/02/SCLLD-26012014_mmr.pdf


 

5) Ke strategii – projednání zapojení externí konzultantky – pí. PhDr.Aleny Bauerové. 
R. Vondráková navrhuje zapojení externí konzuntantky, která by garantovala text strategie, indikátory, celkovou 

kontrolu by dělala a také by se nám jako expert pod strategii podepsala. 

 

6) Informace k průběhu projektu SMO ČR – www.obcesobe.cz – analytická data, změny v pozicích 
projektového týmu + nové téma a tím i nový kolega(yně) od června - informace 

Po konzultaci v rámci užšího týmu si v rámci projektu „Meziobecní spolupráce v rámci ORP Vlašim“ dovolujeme 

navrhnout změnu v sestavě pracovního týmu zaměstnaného na Mikroregionu Podblanicko.  Navrhujeme, že Mgr. 

Zuzana Klímová Vaňková převezme 0,2 úvazek od Mgr. Renaty Vondrákové. Bude tedy pracovat na 1,0 úvazek a 

přejde na ni celková odpovědnost za projekt a jeho výstupy. K tomuto kroku jsme se domluvili na základě A) zjištění 

konkrétní náplně projektu – kdy v současné době považujeme úkoly za zvládnutelné a srozumitelné; B) v situaci, kdy 

je projekt stabilizován, běží dobře, všechny úkoly jsou plněny dle pokynů SMO – dalo by se říci v porovnání s 

ostatními ORP ve velmi dobrém standardu – což je výsledkem práce celého týmu, vč. spolupracujících manažerů 

dalších mikroregionů (i zde je spolupráce stabilní a dobrá); C) v situaci, kdy MAS Blaník o.s. získala dotaci na 750 tis. 

Kč na zpracování strategie a je třeba zde toto dotáhnout a i lépe rozdělit řízení a odpovědnost obou věcí. To 

znamená, Zuzana Klímová Vaňková by byla jako hlavní osoba odpovědná za strategii v rámci meziobecní spolupráce a 

R. Vondráková za strategii v rámci MAS Blaník o.s. a její finalizaci. Spolupráce bude i nadále probíhat. A předpokládá 

se, že Z. Klímová Vaňková bude také pracovat na strategii MAS. Konkrétní nastavení pro využití dotace 750 tis. Kč 

bude diskutována na výboru MAS Blaník o.s. dne 24. 3. a následně 1.4. na valném shromáždění členů. Zatím 

předpokládáme i zapojení odborné konzultantky se zkušeností psaní strategií p. Aleny Bauerové, což bude 

předmětem diskuze. R. Vondráková může sice věci garantovat, hlídat a řídit, ale s ohledem na další práce pro ASZ ČR 

(www.asz.cz) a SPŠ Vlašim (www.sps-vlasim.cz) nemůže již řadu věcí reálně vykonávat – je třeba zapojit další osoby 

pro psaní konkrétních textů, atp. což je ale také v souladu s přístupem LEADER/CLLD i nastavení rolí od začátku. 

Změnu jsme předběžně konzultovali se SMO ČR a není to problém. Změnu navrhujeme od termínu 1. dubna 2014. 

Dále upozorňujeme, že se blíží čas, kdy se má rozhodnout o čtvrtém tématu pro strategii v rámci meziobecní 

spolupráce – zatím z dotazníků vyplynula tato témata: 

1) místní komunikace (plánování, opravy, obnova, budování), 2) cestovní ruch, 3) podpora samosprávám v území 

(administrativa, účetnictví), 4) hospodaření s vodou, 5) dopravní obslužnost, 5) kultura, sport a volný čas; 7) 

zaměstnanost, 8) krizové situace. 

Po výběru jednoho z nich, bude zaměstnán(a)  další osoba s termínem nástupu nejdříve 1. června 2014, tzn.  přibude 

po změně výše čtvrtý/á kolega(yně). 

V současné době realizační tým pracuje na přípravě analytické části k povinným tématům (tj. předškolní a základní 

vzdělávání, sociální služby, odpadové hospodářství). V průběhu dubna budou zaslány dokumenty k připomínkám. 

Současně probíhá druhé kolo dotazníkového šetření k meziobecní spolupráci, tímto děkujeme všem starostkám a 

starostům za vstřícný přístup k vyplňování dotazníků. 

Odkaz na web projektu: 

www.obcesobe.cz 

 

7) Informace z valné hromady NS MAS ČR  

 tisková zpráva: http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/valna-hromada-ns-mas-cr/ 

 byla schválena výroční zpráva NS MAS 2013; ke stažení zde: 
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/7_V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-
2013.pdf 

 byly schváleny členské příspěvky ve výši 10.000,- Kč pro všechny členské MAS 

 dále byla mj. schválena zpráva o hospodaření NS MAS 2013, statut rezervního fondu, úvěr pro NS 
MAS na předfinancování projektu OPTP (2,5 milionu na konzultace, podklady a školení pro MAS ke 
tvorbě strategie), nové stanovy, rozpočet a mandát na vyjednávání prostředků EU na rok 2014 

 zpráva o průběhu vyjednávání prostředků EU pro LEADER/CLLD - finanční tabulka v příloze č. 3 

 usnesení a další podklady ke stažení zde: http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-
hromada/2014-tynec-nad-sazavou/ 

http://nsmascr.cz/tiskove-zpravy/2014/valna-hromada-ns-mas-cr/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/7_V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2013.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2014/03/7_V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2013.pdf
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2014-tynec-nad-sazavou/
http://nsmascr.cz/dokumenty/podklady-z-jednani/valna-hromada/2014-tynec-nad-sazavou/


 
 

 

8) Diskuse, závěr 

 

26. dubna (sobota) – Farmářské trhy – Martinice - 10-18 hodin, dále budou každý pátek až do října. 27.4. bude sraz 

veteránů  a bazar na téma automoto. Dále až do října každou neděli burza – vždy první neděli v měsíci automoto, 

druhou military, třetí chalupářství, čtvrtou design a 29.6. a 31.8. bude dětská burza hraček. 

Jeníkov – 31.5. –farmářský trh, aktivity pro děti - výstava zvířat a zemědělské techniky, seminář k roku rodinných 

farem (vyhlásilo OSN rok 2014) 

 

 

 

 

Následující akce: Členská schůze MAS Blaník – 1. 4.2014, Klokočkův mlýn 

Navržené termíny konání III. kola pracovních skupin: 

 

Datum Čas Místo Pracovní 

skupina/téma 

Garant/moderátor Kontakt 

16.4.2014 17-21 Spolkový dům 

Vlašim 

VÝCHOVA A 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Eva Vrzalová/ 

Zuzana Klímová Vaňková 

eva.vrzalova@ceskysmaragd.cz 

tel. 724 191 440 

15.4.2014 12-16 Spolkový dům 

Vlašim 

FYZICKÝ ROZVOJ 

OBCÍ 

Jaroslav Švejda/ Renata 

Vondráková 

info@zelivka.cz 

tel. 724 183 529 

??? 17-21 Podblanické 

ekocentrum ČSOP 

Vlašim 

VYUŽITÍ POTENCIÁLU 

KRAJINY 

Eliška Švejdová/ Renata 

Vondráková 

eliskasvejdova@ 

mikroregionblanik.cz 

tel. 722 941 925 

??? 9-13 Podblanické 

ekocentrum ČSOP 

Vlašim 

CESTOVNÍ RUCH Kateřina Červenková/ 

Renata Vondráková 

katka.cervenkova@csop.cz 

tel. 777 800 461 

??? 12-15:30 MěÚ Vlašim 

(ul. Jana Masaryka) 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY Petra Rajmanová/ Zuzana 

Klímová Vaňková 

petrarajmanova@seznam.cz 

tel.721 956 312 

29.4.2014 17-21 Spolkový dům 

Vlašim 

KULTURNÍ, 

SPOLKOVÁ A 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Eva Hájková/ Zuzana 

Klímová Vaňková 

info@spolkovydum.cz 

tel. 737 505 605 

15.5.2014   SENIOŘI   

   Obce sobě – schůze 

starostů 

  

   KONFERENCE KE 

STRATEGII???? září 

  

 

Zapsal/a: Zuzana Klímová Vaňková 

Ověřil/a (1): R. Vondráková 

 

 

příloha č. 1 

Zápis ze setkání řídící skupiny strategie MAS Blaník o.s 

mailto:eva.vrzalova@ceskysmaragd.cz
mailto:info@zelivka.cz
mailto:eliskasvejdova@mikroregionblanik.cz
mailto:eliskasvejdova@mikroregionblanik.cz
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mailto:info@spolkovydum.cz


11. 3. 2014, Spolkový dům, 16:00 – 18:30 hodin 

Přítomni: Renata Vondráková, Petr Jíša, Jaroslava Měchurová, Stanislav Kužel, Eva Vrzalová, Jiří Jelínek, Růžena 

Kučerová, Eva Hájková, Jitka Fialová, Petra Fialová, Věra Janoušová, Věra Kružíková, Dana Kucharčíková, Libor Kočí, 

Jana Vajsarová, Pavla Kovalská, Petra Rajmanová, Daniela Laloučková, Eliška Švejdová, Zuzana Klímová Vaňková, 

Kuře (přišel později) 

V úvodu R. Vondráková informovala o práci na strategii, aktuálních financích pro CLLD, seznamu skupin v rámci MAS 

plus o návrzích na další skupiny – tj. nezemědělští podnikatelé, senioři, mladí. A také o možném zapojení PhDr. Aleny 

Bauerové či Ing. Hořtové jako expertní spolupracovníky. Podala také informace o stavu dotace na strategii z OPTP – 

tj. 750 tis. Kč. 

Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že skupina „mladí“ a „nezemědělští podnikatelé“ se nebude realizovat a zůstane 

jenom skupina „senioři“, která bude ozkoušena tím, že bude svolána…. A poté se uvidí, jestli je tato skupiny v rámci 

MAS „životaschopná“. 

Dále byli účastníci rozděleni do pracovních skupin dle tématu, které se jich nejvíce týká a jejich zadání bylo zamyslet 

se nad dalším postupem ve zpracování strategie. Postupně ve všech skupinách konzultovala R. Vondráková zejména 

to, co je a co není přístup LEADER/CLLD a co je a co není zpracováno a co by mohlo být předmětem další práce na 

strategii. 

Dospělo se k tomuto zadání pro spolupracovníky: 

1) Obecný popis terénu – tj. jak vypadá terén, ve kterém působíme. To bude u každé pracovní skupiny trošku 

jiné ale např. u spolků – jaké spolky působí v regionu, jak jsou organizovány, jaké získávají podpory…. Jaké 

mají zázemí – př. kolik spolkových domů, jak fungují, kolik profesionálů se v tomto sektoru pohybuje, kolik 

nadšenců, atp. U cestovního ruchu – popis destinace, popis jejího managementu, ale také kolik podnikatelů 

v cestovním ruchu tu je, kdo jsou, atp. + okolní regiony – zasazení do širšího regionu, atp…. U sociálních 

služeb – jaké jsou zde v regionu poskytovány, kdo je poskytuje, jaké jsou zde cílové skupiny….. atp. U 

fyzického rozvoje obcí, jaké máme obce, kolik mají obyvatel, jak jsou vybavené, atp…. 

Úkol: Z dostupných zdrojů získat data – shrnout data + možno přidat (!!!! Významně doporučeno) místní 

znalost. Popis napsat a) shrnující za celé téma + b) za jednotlivé fiše (!)… Tento popis měl vlastně předcházet 

tomu, že jsme dělali SWOT zde to doplňujeme z druhé strany.. (ale SWOT vycházely z toho, že znáte terén, 

jenom ho nemáme černý na bílém popsaný – to budeme nyní dodělávat)….. 

Výstup: Sepsat a zaslat text na info@masblanik.cz 

Odhadovaná časová dotace pro skupinu: 3 dny * 8 hodin = 24 hodin = 9 600,- Kč 

Rozsah: Dle potřeby. 

2) Analýza problémů a potřeb – To máme zpracováno z pracovních skupin ve formě SWOT, Vaším úkolem bude 

jenom shrnout to na A4 (půl A4) do čitelného textu jako celkem a ke každé fiši, kterou jsme založili zvlášť. 

Výstup: Sepsat a zaslat text na info@masblanik.cz 

Odhadovaná časová dotace pro skupinu: 1 den * 8 hodin = 8 hodin = 3 200,- Kč  

Rozsah: Dle potřeby. 

3) Popis CLLD/LEADER přístupu – vymezení toho (jestli půjde), jaká témata se dají řešit tzv. komunitně 

vedeným přístupem, které jsou pro tento přístup vhodná a do kterých naopak MAS zasahovat nebude (viz 

např. níže zpracováno – nebo – výběr témat v sociálních službách – velmi pěkně zpracováno, i když i zde bych 

ještě i doplňovala….) – tj. z celkového popisu terénu, kde byste se měli věnovat všemu v rámci dané skupiny -

>> vyberete to, co si myslíte, že má a může řešit ze své úrovně MAS…… 

Výstup: Sepsat a zaslat text na info@masblanik.cz 

Odhadovaná časová dotace pro skupinu: 2 dny * 8 hodin = 16 hodin = 6 400,- Kč 

Rozsah: Dle potřeby. 

 



4) Popis aktuálních strategií k tématu na území MAS Blaník o.s. – Soulad se strategiemi – tj. myslí se př. 

Program rozvoje Středočeského kraje, Koncepce základního školství ve Středočeském kraji, Územně 

analytické podklady, Strategie udržitelného rozvoje Středočeského kraje, Strategie rozvoje cestovního ruchu 

na území Středočeského kraje – nebo nižší úroveň 

Úkol: Doplnit seznam strategií (tým MAS Blaník poskytne strategie, které má k dispozici – tj. mikroregionální, 

ORP, kraj, obecní, jiné do sdílené složky na GoogleDisk). Shromáždit veškeré aktuálně strategie k danému 

tématu (tj. školství/výchov/vzdělávání; cestovní ruchu…). Tyto strategie zaslat na e-mail info@masblanik.cz 

nebo zaslat na ně odkaz. Vypsat z nich to, co by se mohlo týkat našeho regionu potažmo tématu, které 

máme zacíleno v naší strategii – viz zápisy z I., II. a případně III. kola pracovních skupin – tj. vypsat to 

k jednotlivým fiším – jak jsou jednotlivé fiše v souladu se strategiemi (vzor psaní souladu viz příloha – příklad 

pro MŠ Vorlina – konkrétně z projektu). 

Výstup: Na e-mail info@masblanik.cz budou soustředěny strategické dokumenty + bude ke každé fiši 

zpracován soulad se strategiemi….. 

Odhadovaná časová dotace pro skupinu: 4,5 dne * 8 hodin = 36 hodin = 12 800,- Kč 

Rozsah: Co strategie, to A4 (přibližně) 

 

Tj. na každou skupinu – 32 000,- Kč – rozděleno do DPP dle vedoucího skupiny po konzultaci s R. Vondrákovou. 

DPP/DPČ budou uzavírány od 1. 4. 2014. 

Tyto částky budou zadány na DPP a současně DPČ pro R. Vondrákovou – cca 3 dny v měsíci, Z. Klímovou Vaňkovou 

– 5 dnů v měsíci + řešení DPČ s pí. Bauerovou – 5 dnů v měsíci za expertní supervizi. 

 

Vedoucí skupin: 

1) Kultura, spolková a zájmová činnost – E. Hájková, dále ve skupině – p. Kužel, J. Urban (??? Doladit zapojení) 

2) Sociální služby – P. Rajmanová, dále ve skupině – Mgr. Pavla Kovalská, Jana Vajsarová, DiS., Bc. Daniela 

Laloučková, Věra Kružíková, Věra Janoušová, Mgr. Petra Dubová Bouzová, Bc. Věra Janoušová (někdo 

další???) 

3) Výchova a vzdělávání – P. Jíša, dále ve skupině Petra Fialová, Jitka Fialová (Někdo další???) 

4) Fyzický rozvoj obcí – pí. Jitka Hořtová, dále ve skupině – ????? manažeři MR (???) 

5) Cestovní ruch – L. Röschelová, dále ve skupině K. Červenková, R. Cáder, p. Kuře 

6) Využití potenciálu krajiny – R. Vondráková, dále ve skupině P. Duda + jednat s ??? Karel Kříž, Martin 

Klaudys????, Hájek???? Kdo další? 

7) Senioři – pí. Měchurová – bude svolána, zatím nebude téma rozpracováváno… v detailu výše….Musí se 

dohonit případně ty II. kole práce se skupinou jako u ostatních a dospět k fiším…… 

 

Přepis zápisu skupin: 

1) KULTURNÍ, SPOLKOVÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 

11.3.2014 

1. krok -  analýza problémů a potřeb  

Zpracovatelé:  

Eva Hájková (Spolkový dům Vlašim) – mikroregiony Podblanicko a Blaník 

Stanislav Kužel (Spolkový dům Trhový Štěpánov) – mikroregiony Želivka a Český Smaragd 

 

Navrhovaný postup: 

mailto:info@masblanik.cz
mailto:info@masblanik.cz


- analýza cílových skupin – potenciální klienti na území MAS – počet spolků, jejich zaměření, rozložení na 

území MAS, ne/ jsou aktivní, ne/angažují se v MAS… 

- analýza strategiií – strategie obcí, mikroregionů popř. Středočeského kraje v dané oblasti  

- lidské zdroje ve spolcích – zjištění jejich potřeb – formou dotazníkového šetření či spíše rozhovorů 

s vybranými zástupci spolků 

 

2) Výchova a vzdělávání (VaV) 

 zmapovat mateřské, základní a střední školy v regionu MAS – analýza jejich potřeb (řada škol/obcí člen MAS)- 

stačí udělat průřezovou analýzu (není nutné zjišťovat potřeby všech škol) 

 cílové skupiny – lidé- od nejmenších až po seniory (od mateřského až po celoživotní  

                                      vzdělávání) 

                           - organizace a instituce – rodinná/mateřská centra, vzdělávací centra,  

                                                                        jazykové školy, knihovny, zájmové vzdělávání-  

                                                                        př. Spolkové domy apod., rekvalifikace, SRPŠ 

 náš cíl – co může MAS udělat pro tyto lidi a instituce, tzn. v rámci našich kompetencí 

 rozdělené úkoly – p. Jíša – zjistit, jaká je strategie Středočeského kraje v oblasti VaV 

                              -  pí. Filová J. a pí. Fialová P. – zmapovat a zajistit data o středních školách a 

                                                                                  mateřských centrech v oblasti MAS 

- analýza potřeb v oblasti VaV a další postup bude vykomunikován s vedením MAS  

3) Sociální služby- PRIORITY 

   * Zlepšení života seniorů a zdravotně postižených ve venkovských  lokalitách (př. PS na venkově, auto pro PS) 

   * Zlepšení informovanosti o poskytovaných službách v regionu (př. informace pro starosty, školení o SS) 

   * Posílení tradic a soudržnosti venkovských obyvatel (př. zlepšení sousedských vztahů) 

   * Doprovázená rodin (př. umírání v rodině) 

   * Zkvalitnění života pomocí terapie (př. canisteparie, muzikoterapie) 

   * Podpora dobrovolnictví (př. dobrovolnické centrum, koordinace,  vyhledávání dobrovolníků, kurzy pro 

dobrovolníky, vzdělávání, zařízení do  dobrovolnického centra) 

   * Uchování vzpomínek a hodnot současného života v regionu (místní dědictví) (př. zapisování pamětí, tvorba 

časopisu, knihy) 

   * Sociální šatník a potravinová banka pro nejchudší vrstvu obyvatel 

   * Sanace rodiny - rozvoj běžných dovedností, rodičovských kompetencí, finanční gramotnosti, zdravověda, 

logopedie, apod. 

   * Přípravaná třída na ZŠ 

   * Podpora supervize a vzdělávání pro pracovníky v pomáhajících profesích (odborné praxe, vzdělávání) 

   * Podpora svépomocných skupin 

   * Zjišťování zahraničních zkušeností v sociální oblasti - rozvoj mezinárodní spolupráce, využívání zahraničních 

zkušeností v praxi, exkurze v zahraničních zařízení 

   * Vytvoření systému dopravy osob z odlehleších lokalit (venkovských částí regionu) do místa poskytování sociálních 

služeb 

   * Rozvoj meziobecní spolupráce (využití Spolkových domů v obcích - realizace kulturních a vzdělávácích akcí pro 

obyvatele v regionu) 

   * Podpora zájmu obyvatel o dění v obci 

   * Vytvoření pracovních míst pro znevýhodněné osoby (př. kavárna, obchůdek)  

   * Navázání mezigenerační spolupráce, předávání zkušeností (aktivní senioři – děti) 

 



Příloha č. 2  -Návrh na DPP/DPČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Výsledky vyjednávání prostředků EU na CLLD 

  


