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ZÁPIS z JEDNÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY SOCIÁLNÍ  

(TÉMATIKA OPZ+) 
 

ze dne 16. 2. 2022 (od 13 hod.) 

konané v kanceláři Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s.,  

 na ulici Masarykově, č. p. 418 

 

 

Na jednání fokusní skupiny přijali pozvání: 

Ing. Lumír Macura – místostarosta města Bohumín, předseda programového výboru MAS 

Bc. Daniel Ucháč – Město Bohumín, vedoucí Sociálního odboru 

Ing. Petra Chalupová – ředitelka Centra sociálních služeb Bohumín, p.o. 

Mgr. Hana Čadová - Dobrovolnické centrum ADRA Havířov, vedoucí  

Ing. Jana Žoričová - Dobrovolnické centrum ADRA Havířov, zástupkyně vedoucí a hlavní 

koordinátorka dobrovolnictví 

Ing. Veronika Šutová - Dobrovolnické centrum ADRA Havířov, koordinátorka dobrovolnictví 

v Orlové, Petřvaldu a Bohumíně a ve Studentském dobrovolnickém klubu 

Ing. Eva Růžičková – vedoucí pro realizaci SCLLD  

Bc. Veronika Šeligová – projektová manažerka SCLLD 

 

Ing. Lumír Macura přivítal přítomné. Slovo bylo předáno Ing. Růžičkové, která seznámila přítomné 

s účelem svolané fokusní skupiny a představila zástupkyním Dobrovolnického centra ADRA 

Havířov činnost MAS Bohumínsko, z.s. a následně představila novou koncepci OPZ+.  

Vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Havířov seznámila přítomné s činností organizace v území 

a blízkém okolí. Pro svou činnost disponují potřebou akreditací MV ČR pro výkon dobrovolnictví. 

Ing. Šutová předala informace k aktivitám probíhajícím v rámci dobrovolnictví v Bohumíně, kdy 

bylo sděleno, že v této oblasti je území „na startu“. V rámci území MAS zastřešují dobrovolníky 

dále pro město Petřvald v domově pro osoby se zdravotním postižením Benjamín a v domově 

pro seniory se zvláštním režimem - Březiny. V menším rozsahu již spolupracovali i s Centrem 

sociálních služeb v Bohumíně. Nyní spolupracují také s Domovem seniorů a Domovem se 

zvláštním režimem v Bohumíně. Cílem současné práce Ing. Šutové je rozšířit základnu 

dobrovolníků nejen v Bohumíně, ale i v okolních obcích, tak aby bylo možno dobrovolníky uplatnit 

v domovech seniorů, v sociálních službách, zdravotnických zařízeních, pobytových zařízeních 

apod. Potenciál je spatřován také v dobrovolnictví v domácnostech.  

Po společné diskusi byl nalezen soulad s cílem pracovníků ADRY a možností financování těchto 

potřeb z OPZ+. Z připravovaného projektu by mohla být realizována aktivita dobrovolnictví na 

území MAS Bohumínsko, z.s. Další možnou aktivitou chybějící v území by mohla být 

koordinátorka svépomocné skupiny pozůstalým. Vedoucím sociálního odboru byla také předána 

informace k potřebě zajištění podpory pečujících osob v území v osobě konzultanta.  

Bylo dohodnuto, že bude svolána další schůze k nastavení konkrétnějších podmínek a aktivit 

v projektu MAS z OPZ+. 

 

Zapsala: Šeligová Veronika, v.r. 


