
  

 

1 

 

ZÁPIS z JEDNÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY SOCIÁLNÍ  

(TÉMATIKA OPZ+) 
 

ze dne 11.5. 2022 (od 9:30 hod.) 

konané v kanceláři MAS Bohumínsko, Masarykova 418 v Bohumíně 

 

 

Na jednání fokusní skupiny přijali pozvání: 

Hana Práglová – vedoucí Seniorklubu v Bohumíně 

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

Bc. Veronika Šeligová – MAS Bohumínsko, projektová manažerka SCLLD 

Ing. Miroslava Klepáčová – MAS Bohumínsko, projektová manažerka SCLLD 

 

Ing. Eva Růžičková přivítala přítomné. Předmětem svolané fokusní skupiny bylo projednání 

možností vybraných podporovaných aktivit z OPZ+, které Seniorklub v Bohumíně provádí, a které 

by chtěl v příštích letech rozvíjet.  

Seniorklub Bohumín je velmi aktivní klub, který realizuje spoustu různorodých činností (sportovní 

aktivity, zájezdy, besedy, přednášky, semináře, zapojují se do různých výzev, projektů a dalších 

možností spolupráce). Má přibližně přes 400 členů. V současné době mají k dispozici klubovnu od 

Centra sociálních služeb Bohumín, ve které se senioři scházejí 4x týdně. 1x měsíčně se pak všichni 

scházejí v kině K3 Bohumín, aby zhodnotili proběhlé akce a seznámili se s nadcházejícími či 

v budoucnu připravovanými akcemi. 

Bc. Veronika Šeligová seznámila přítomné s možnými realizovanými aktivitami pro seniory 

z OPZ+. MAS by mohla zaměstnat osobu, která by měla pod sebou organizování různých akcí, 

seminářů, sportovních aktivit, soutěží – vše zaměřeno na seniory. Součástí výdajů z projektu by 

mohly být i pronájmy prostor konání těchto akcí, a další provozní výdaje (např. na občerstvení, 

informační a propagační letáky, aj.). Na území MAS Bohumínsko existují seniorské kluby dále 

v Dolní Lutyni (částečná spolupráce s bohumínským klubem), a v Rychvaldu (spolupráce prakticky 

neexistuje i když by o to obě strany stály). Z projektu by mohla být financována i osoba, která by 

zjištovala potřeby seniorů v území a příp. vymýšlela či organizovala akce pro seniory. Akce by byly 

zaměřeny i na ostatní seniorské kluby na území MAS Bohumínsko. Tyto kluby by mohly navázat 

v rámci projektu vzájemnou spolupráci a mohly by vytvořit přidanou hodnotu projektu při další 

budoucí spolupráci či zapojení se do jiných aktivit (např. pletení pro miminka, apod.). Případně by 

se mohly zapojit i senioři z ostatních obcí na území MAS Bohumínsko. 

Většina seniorů vlastní tzv. Senior pas, který bohužel na území MAS nemá praktické využití 

z důvodu nezapojení právnických subjektů v území do tohoto projektu. Jednou z možných 

realizovaných aktivit by bylo zaměstnání člověka na dohodu, který by na území MAS Bohumínsko 

subjekty nabízející slevy pro seniory do Senior pasu vyhledával a posléze i zapojoval. Zapojení do 

projektu Senior pas je pro poskytovatele bezplatné. S poskytovateli je uzavřena smlouva, v níž se 

poskytovatel zavazuje poskytnout slevu držiteli pasu po jeho předložení. Poskytovatelé slev jsou 

pak umístěni na informační a propagační materiály o slevách pro seniory a také do databáze 

poskytovatelů, která je umístěná na stránkách Senior pasu. U společnosti udělující Senior pas, bylo 

ověřeno, že daná osoba, která by oslovovala poskytovatele a prováděla animační činnost, by mohla 

být financována z projektu OPZ+. Uzavírání smluv s poskytovateli je plně v kompetenci brněnské 

společnosti (vše probíhá přes internet – budoucí poskytovatel slev vyplní žádost o zařazení do 
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seniorpasu na webu seniorpasu, oni jej pak zkontaktují, a v případě, že se dohodnou, uzavřou 

smlouvu (klidně i na dálku)). Nutno zkonzultovat s OPZ+ realizovatelnost této aktivity. 

Další možností realizovaných aktivit navrhla Hana Práglová zřízení Senior pointu, který se na 

území MAS Bohumínsko nenachází. Nejbližší jeho pobočky jsou v Ostravě, Orlové či Karviné. 

Senior point je místo, které poskytuje tyto služby: informační materiály, právní poradenství 

(dědické řízení, sepsání závěti, občanskoprávní spory v rodině či se sousedy), poradenství v oblasti 

spotřebitelských nákupů (reklamace s poskytovanými službami, odstoupení od smluv), sociální 

poradenství, bezpečnost a prevence, přednášky a besedy, volnočasové aktivity (kurzy, školení, 

vycházky, zájezdy, cestování, výlety, přednášky, besedy, autorské čtení, cvičení jogy, počítačová 

gramotnost, výuka AJ), přístup na internet (1x PC pro veřejnost, 1x PC pro obsluhu senior pointu), 

občerstvení a sociální zázemí. Možností zřízení senior pointu by bylo možné realizovat v prostorách 

klubovny, kterou mají senioři k dispozici od Centra sociálních služeb. Klubovna je dostatečně 

prostorná (kapacita odhadem až 50 osob) a její součástí by i oficiální Senior point mohl být. V 

klubovně zaměstnává CSS dvě seniorky na DPP. Ty klub otevírají, zavírají a jsou přítomny po 

celou dobu otvírací doby - dalo by se říci, že jsou to takové správcové-domovnice. Jejich náplní 

práce je odkodování, zakodování objektu, úklid objektu, prodej v bufetu klubu, zajišťují nákup do 

bufetu, sledují a hlásí závady. Akce mimo otvírací dobu klubovny jsou zpoplatněny. Senior pointy 

jako takové zajištují služby zdarma a bývají financovány především z dotací obcí, kraje či místních 

organizací, tj. v našem případě by mohlo být hrazeno z projektu OPZ + (U poskytovatele Senior 

pointu ověřeno, že poskytovatel senior pointu by uzavřel s námi/Centrem soc. služeb smlouvu o 

provozu certifikovaného senior pointu. Za certifikaci se platí poskytovateli licence určitý poplatek. 

Osoba, která by tam pracovala, by mohla být zaměstnaná u MAS, byla by proškolena ze strany 

poskytovatele certifikace, příp. i doškolávána časem na průběžné aktivity poskytované 

seniorpointem.) osoby, která by Senior point realizovala jakožto zaměstnanec MAS. Nutno 

zkonzultovat s OPZ+ realizovatelnost této aktivity. 

 

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

 

Zapsala: Ing. Miroslava Klepáčová, v. r. 


