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ZÁPIS z JEDNÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY SOCIÁLNÍ  

(TÉMATIKA OPZ+) 
 

ze dne 31.5. 2022 (od 10:30 hod.) 

konané v kanceláři MAS Bohumínsko, Masarykova 418 v Bohumíně 

 

 

Na jednání fokusní skupiny přijali pozvání: 

Mgr. Ivan Sekanina – Spolek Počteníčko 

Ing. Eva Růžičková – MAS Bohumínsko, vedoucí pro realizaci SCLLD  

Ing. Miroslava Klepáčová – MAS Bohumínsko, projektová manažerka SCLLD 

 

Ing. Eva Růžičková přivítala přítomné a seznámila pana Mgr. Ivana Sekaninu s připravovaným 

projektem z OPZ+ a vybranými možnostmi podporovaných aktivit. 

Pan Sekanina představil činnost Klubu Počteníčko a všechny jeho současně realizované aktivity 

na území České republiky (Praha, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Ostrava, 

Bohumín). Spolek se zaměřuje na realizaci seniorských a mezigeneračních aktivit. Organizují a 

pořádají různé vzdělávací, volnočasové a aktivizační akce pro seniory s důrazem na mezigenerační 

solidaritu, zdraví, aktivní stárnutí, ochranu životního prostředí, celoživotní vzdělávání, kulturu a 

sportovní aktivity seniorů, zdravotně postižených a lidí z kategorie 55+.  

Spolek realizuje i aktivity dobrovolnictví studentů ze Střední školy a Gymnázia a také i 

dobrovolnictví seniorů (Senioři navštěvují seniory v domovech s pečovatelskou službou či 

v domovech pro seniory. V Bohumíně je v současné době 12 aktivně zapojených seniorů.). 

Dobrovolnictví by měl mít spolek akreditované MV od 09/2022.  

V současné době realizuje tyto projekty:  

Mezi časy (Tento projekt vznikl v době, kdy přišel virus COVID19 do České republiky a většina 

Domovů pro seniory, LDN či Domovů se zvl. režimem a Domovů pro osoby se zdravotním 

postižením byla pro veřejnost a návštěvy zavřená. Bylo nutné ukázat osamoceným seniorům, 

že okolní svět na ně myslí, a že je tu někdo pro ně. Předmětem projektu bylo kreslení pohledů, psaní 

dopisů, online setkávání seniorů se studenty, studentská videa, aj. Realizace probíhala i na území 

Bohumína – spolupráce domovů pro seniory a Střední školou a Gymnáziem Bohumín.)  

Student v lese (Projekt je zaměřen na sázení nových stromů a úklid lesů formou kupkování klestí 

apod. Projekt je i mezigenerační, neboť spolu jezdí sázet senioři a studenti – vždy max. 30 lidí. 

Spolupráce s lesy ČR a s Biskupskými lesy. Realizace projektu v Beskydech.) 

Klub ponožka (Předmětem bylo pletení ponožek pro staré babičky a dědečky či malá miminka 

do porodnic a neonatologií v okolí. Seniorské kluby sbíraly od dárců zbytky vlny, ze kterých pak 

pletly ponožky pro cílovou skupinu.) 

Počteníčko s babičkou (Projekt realizovaný ve školkách na území Bohumína a v přilehlých 

nemocnicích s dětským oddělením. Babičky chodily číst dětem pohádky – většinou v době 

odpoledního klidu.) 
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Křížovkářská liga (Jde o pravidelné luštění křížovek lidí 60+ v domovech pro seniory a v domovech 

s pečovatelskou službou. Luštění křížovek probíhá 1x týdně, drobné odměny se rozdávají všem 

zúčastněným.) 

Hodinový vnuk (Projekt realizuje tzv. dobrovolnictví – studenti 1x za 14 dní ve svém volném čase 

navštěvují seniory v domovech pro seniory či domech s pečovatelskou službou. Povídají si, jdou 

na procházku či hrají společenskou hry, luští křížovky či kvízy.) 

Kreativní senior (Organizování různých kurzů, besed, přednášek, soutěží, vystoupení, koncertů, 

výtvarných dílen, kvízových soutěží 7x7 za 7, přednášek s ochutnávkami. Tento projekt má také 

mezigenerační charakter – studenti pro seniory, či senioři pro studenty.) 

I s námi se mohou cítit bezpečně (Jedná se o kurz první pomoci se zaměřením senior-vnuk. Během 

kurzu si senioři vyzkouší a osvojí praktické dovednosti v běžných situacích při hlídání dětí 

od záchranářů. Další možná realizovatelnost by byla i naopak školení pro děti a studenty, aby věděli 

co dělat při záchraně seniora v jeho okolí či doma.) 

Hrníček pro tebe (Tento projekt vznikl podobně jako projekt Mezi časy – v době COVIDU. 

Dobrovolní dárci darovali hrnečky, příp. i čaje/kávu pro seniory. Výstupem pak bylo, že pak senioři 

z téměř 18 domovů pro seniory v MSK obdrželo svůj osobitý hrneček s kávou či čajem pro 

potěšení, že se na ně nezapomnělo a že na ně ostatní lidé myslí. 

V rámci připravovaného projekty bylo po dlouhé diskusi předběžně domluveno, že součástí 

připravovaného projektu MAS by byli koordinátoři mezigeneračních aktivit, jejichž náplní by byla 

aktivizace seniorů a studentů, realizace různých mezigeneračních aktivit na základě výše uvedených 

projektů v jednotlivých obcích MAS Bohumínsko. Zároveň by koordinátoři působili na celém 

území MAS Bohumínsko a realizovali by aktivity k propojení jednotlivých existujících klubů 

seniorů na území MAS (v Petrovicích u Karviné, v Dětmarovicích, v Rychvaldu, v Bohumíně) a 

přípravě a realizaci různých aktivit a akcí, do kterých by tyto kluby byly zapojeny. Dále by 

k realizaci mezigeneračních aktivit mohli být zapojeni studenti a žáci z jednotlivých základních, 

středních a mateřských škol na území MAS. 

Bylo dohodnuto, že zástupci MAS budou zamyšlené aktivity konzultovat s řídícím orgánem OPZ+. 

 

Zapsala: Ing. Miroslava Klepáčová, v. r. 

 


