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ZÁPIS z JEDNÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY SOCIÁLNÍ  

(TÉMATIKA OPZ+) 
 

ze dne 15. 12. 2021 (od 9 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 

Bc. Daniel Ucháč – vedoucí Odboru sociálního 

Ing. Petra Chalupová – ředitelka Centra sociálních služeb Bohumín 

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. – ředitelka Charity Bohumín 

Mgr. Vavříčková Radka – sociální pracovnice/komunitní plánování města Bohumín 

Ing. Eva Růžičková – vedoucí pro realizaci SCLLD  

Bc. Veronika Šeligová – projektová manažerka SCLLD 

 

Po přivítání přítomných Ing. Lumírem Macurou, bylo předáno slovo Ing. Růžičkové, která 

seznámila přítomné s účelem svolané fokusní skupiny.  

Fokusní skupině byly předány aktuální informace ke koncepci OPZ+ a k projednaným 

možnostem zapojení MAS do OPZ+, které vyplynuly po samostatných jednáních se zástupci 

jednotlivých obcí v rámci strukturovaných rozhovorů, avizovanému harmonogramu 

programového období 2021 - 2027 k předložení žádosti a k výši alokace prozatímně 

rezervované pro MAS. Požadovaným výstupem fokusní skupiny je diskuse o zapojení do 

konkrétních aktivit OPZ+ a jejich realizace v území MAS.  

Fokusní skupinou byly projednány níže uvedené aktivy vyplývající z územních potřeb. 

 Aktivita 1.1 – aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické 

činnosti – fokusní skupina konstatovala důležitost zapojování cílových skupin 

do dobrovolnické činnosti a po projednání bylo rozhodnuto o svolání společné schůzky 

s Adrou. Další možností k zapojení do této aktivity se také jeví rozšíření stávajícího 

sociálního šatníku vč. nové služby „nábytníku“ (Charita Bohumín) příp. tuto službu 

zaměřit také na starší domácí spotřebiče a apod. Stávající sociální šatník funguje tak, že 

je šatstvo darováno zdarma klientům Charity, na poukázku z ÚP nebo za určitý poplatek 

(cca 20 Kč položka, max. 100Kč). Charitní šatník je v současnosti provozován 

v Pudlově, na zvážení je přesunout jej blíže centru města a tedy blíže k občanům. K této 

aktivitě bude zaslán dotaz ke konzultaci na OPZ+ směřující k vysvětlení problematiky 

úhrady za koupi, tzn., zdali by tato příjmová část nepředstavovala případný nesoulad 

s metodikou OPZ+.  

 Aktivita 1.2 – podpora sociální práce na území MAS s důrazem posílením 

kompetencí obcí – potřeba rozšíření kapacity pečovatelské služby a to zejména 
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v okolních obcích, které nedisponují potřebnými pracovníky po celý den. Zároveň byla 

projednána potřeba podpory sdíleného sociálního pracovníka (obce Dolní Lutyně, 

Doubrava, Petrovice u Karviné), kde k této aktivitě proběhnou schůzky se zástupci obcí. 

Na OPZ+ bude zaslán dotaz vysvětlující kompetence mobilních týmů zajišťujících 

výpomoc starších a osamělým občanům, tak aby byla dodržena podmínka 

neposkytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 1.4 – aktivita zapůjčování kompenzačních a asistivních pomůcek usnadňujících 

péči v domácím prostředí – nyní v Bohumíně provozuje Charita Bohumín v Charitním 

domě sv.Kláry ve Starém Bohumíně. O půjčovnu se starají stávající zaměstnanci 

Charity. Na zvážení možnost zaměstnat osobu, která by se o půjčovnu starala a zároveň 

by kompenzační pomůcky opravovala. 

 Aktivita 1.3 – mezigenerační projekty – byla prodiskutována možnost tvorby projektu 

podporující mezigeneračního zapojení do komunitního dění (CSS Bohumín) a to 

v  rámci mezigeneračního propojení dětí z mateřských/základních škol, seniorů, 

osamělých občanů apod., řešení tématu stáří. Příp. možnost realizace aktivit v rámci 1.1. 

výchovně vzdělávací a edukační aktivity nebo environmentální aktivity.  

 Aktivita 1.5 – zaměstnanostní programy – podpořit vznik zkrácených úvazků v rámci 

flexibilních forem zaměstnávání a podpořit tak osoby z cílových skupin (Odbor sociální 

města Bohumín). Vzhledem k nutnosti dodržení podmínky zprostředkování zaměstnání 

bude k této aktivitě ještě osloven Úřad práce a bude zjištěno, zdali je tato podmínka 

realizovatelná ve spolupráci s ÚP.  

 Aktivita 1.6 – posilování rodinných vazeb – potřeba podpory dostatečné kapacity 

komunitních táborů zůstává. K této aktivitě bylo navrženo oslovit případné budoucí 

partnery projektu. 

Členové fokusní skupiny rozhodli o pokračování jednání k zapojení MAS do OPZ+ 

ve zbývajících obcích území MAS a výsledky z těchto jednání předat na další schůzi fokusní 

skupiny sociální. 

 

Zapsala:  

Šeligová Veronika  


