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ZÁPIS z JEDNÁNÍ FOKUSNÍ SKUPINY SOCIÁLNÍ  

(TÉMATIKA OPZ+) 
 

ze dne 12. 2. 2021 (od 10 hod.) 

konané v kanceláři místostarosty města Bohumín, Ing. Lumíra Macury,  

 na ulici Masarykově, č. p. 158 

 

 

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  

Veronika Šeligová – projektová manažerka SCLLD 

 

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

seznámila přítomné s účelem svolané fokusní skupiny. Přítomným byly společně s pozvánkou 

zaslány podklady k jednání – Pracovní materiál Podpora prostřednictvím CLLD v OPZ+ a 

prezentace ke společnému jednání MAS a zástupců ŘO OPZ+. 

Fokusní skupině byly předány informace k nové koncepci OPZ+ a k předpokládaným 

možnostem zapojení MAS do OPZ+ a odhadovanému harmonogramu programového období 

2021 - 2027, které vyplynuly ze společného jednání MAS a zástupců ŘO OPZ+.  Současně 

byly také představeny rozvojové potřeby vyplývající ze SCLLD. Požadovaným výstupem 

fokusní skupiny je odeslání dotazníku nejpozději do 16. 2. 2021 k zapojení Místní akční 

skupiny Bohumínsko, z.s., do OPZ+ a také diskuze nad problematikou OP. 

Fokusní skupinou byly postupně projednány jednotlivé aktivy vyplývající ze zaslaného 

pracovního materiálu. 

 Aktivita 1.1 – programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin, 

komunitní práce vč. komunitních center – fokusní skupina konstatovala, že je 

důležité nadále pokračovat v preventivních opatřeních negativních sociálních jevů 

podporou fungování a rozvoje komunitních center, zapojování cílových skupin do 

dobrovolnické činnosti vč. navazujících služeb (v oblasti dobrovolnictví možnost 

spolupracovat s Adrou), možnost rozšíření stávajícího sociálního šatníku vč. nové 

služby  „nábytníku“ (Charita Bohumín) příp. tuto službu zaměřit také na starší domácí 

spotřebiče. Je potřeba rozvíjet výchovně vzdělávací aktivity – prevence na školách např. 

v oblasti finanční gramotnosti, realizace exkurzí do firem, tedy potenciálních budoucích 

zaměstnavatelů (vhodné realizovat spíše prostřednictvím projektu MAP II). Problémem 
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v území zůstává také u části populace zadluženost a exekuce – snaha o lepší 

informovanost, přednášková činnost, avšak malý zájem ze strany CS. 

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

kompetencí obcí – dle výsledků ze strukturovaných rozhovorů vyplývá potřeba rozšířit 

kapacitu sociální péče (např. rozšíření pečovatelské služby) především 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). 

 Aktivita 1.3 – aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné 

pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví 

a mezigenerační výměny a výpomoci – byla projednána potřeba mezigeneračního 

zapojení do komunitního dění, potřeba asistence pro děti se specifickými potřebami, 

podpora mezigeneračního setkávání a projektů (např. možnost návštěv dětí 

z mateřských škol v rámci sociálně terapeutických dílen, apod.), a jejich rozvoj             

(v Bohumíně mj. realizován projekt Počteníčko s babičkou Spolku Počteníčko, kdy 

seniorky - babičky navštěvují  děti např. v nemocnici a zpříjemňují jim pobyt čtením, 

povídáním, společenskými  hrami, výtvarnou činností nebo projekt Hodinový vnuk, kdy 

naopak čas seniorům zpříjemňují studenti). 

 Aktivita 1.4 – podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí 

hospicové péče – potřeba přiblížit péči formou vzdělávání a asistence pro rodinné 

příslušníky a pečujícím osobám (Charita Bohumín) a výměna zkušeností mezi těmito 

osobami. Zapůjčování kompenzačních a asistivních pomůcek (Charita Bohumín) a 

možnost jejího rozšíření  a podpora odborných pracovníků. 

 Aktivita 1.5 – zaměstnanostní programy – podpora flexibilních forem zaměstnávání a 

zájem o tyto aktivity v území, podpora pracovního mentoringu a komunitně 

prospěšného zaměstnávání nebo podpora osob s handicapem a jejich zaměstnání na 

částečný úvazek v oborech jako úklid nebo údržba (např. údržbář Centra sociálních 

služeb). 

 Aktivita 1.6 – posilování rodinných vazeb – v území je důležitá podpora komunitních 

táborů  a slaďování péče o děti nebo stárnoucí rodiče s prací, podpora zapojování 

seniorů do života v komunitě. Peer programy a vrstevnická pomoc (vhodné realizovat 

spíše prostřednictvím projektu MAP II).  

 Aktivita 1.7 – vzdělávací a edukační aktivity – vzdělávání cílových skupin a laické 

veřejnosti či odborné veřejnosti. Byl navrhnut mezigenerační projekt/točený dokument, 

vč. workshopu (Centrum sociálních služeb). 

Členům fokusní skupiny byly v průběhu jednání předávány výsledky ze strukturovaných 

rozhovorů obcí z území MAS Bohumínsko. Fokusní skupina konstatovala, že bude potřebné 

zahrnout do akčního plánu OPZ+ také koordinátora projektu. 

 

Zapsala:  

Šeligová Veronika   


