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Setkání pracovní skupiny MAS Podbrněnsko – sociální oblast 

Dne 15. 7. 2014 

V Židlochovicích 

Od 9:30 

Zapisovatelka: Petra Lavická 

 

Přítomno: 11 osob 

Jitka Kaňovská (jitkakanovska@seznam.cz) – oblast školství, škola se speciální péčí 

Marie Kozáková (reditel@domaro.cz) v minulosti vedoucí úřadu práce Židlochovice  oblast 

nezaměstnanosti, v současnosti oblast sociálních služeb – ředitelka domova pro seniory v Rajhradě 

(Domov Matky Rosy) 

Silvie Maturová (silvie.maturova@pohorelice.cz) – odbor sociální a zdravotní v Pohořelicích - vedoucí 

Lenka Brázdová (brazdova@zidlochovice.cz) – vedoucí pečovatelské služby v Židlochovicích, radní 

města 

Hana Svobodová (svobodova.hana@seznam.cz) – ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické 

akademie, VOŠ sociálně právní Brno - Líšeň, diakonie Nosislav – pověřená osoba 

Jana Richterová (richterova@zidlochovice.cz) – projektová manažerka MěÚ Židlochovice – členka 

pracovní skupiny při komunitním plánování sociálních služeb SO ORP Židlochovice 

Lucie Kubalíková (Lucie.Kubalikova@zidlochovice.cz) – koordinátorka projektu SMO – specialistka na 

téma rodinná politika 

+ 

Za MAS Podbrněnsko: Ondřej Veselý, Martin Braun, Petra Lavická 

 

 

Na samotném začátku setkání představuje Ondřej Veselý fungování MAS a možnosti čerpání dotací 

prostřednictví MAS s důrazem na sociální oblast. Uvádí, že MAS na sociální oblast připadne 5-10 mil. 

korun, ale vyzdvihuje fakt, že MAS nemůže suplovat stát v hlavních sociálních oblastech a 

problémech, ale může tuto oblast podporovat projekty menšího rozsahu.  

CÍLE SETKÁNÍ (definuje O. Veselý):  

 Prodiskutovat s odborníky (odbornicemi) sociální oblast, zamyslet se nad tím, kam by mohly 

peníze z MAS do sociální oblast „téct“, jak využít této příležitosti.  

 Pobavit se nad různými projekty, které by mohla MAS v sociální oblasti realizovat, které jsou 

pro region MAS potřebné. 

 

Následuje představení jednotlivých účastníků pracovní skupiny s tím, že v rámci představování již 

řada z nich uvádí své nápady na projekty. 
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Téma SOCIÁLNÍ POTŘEBY A ŠKOLSTVÍ:  

Silvie Maturová:  

 na Pohořelicku je málo sociálních služeb, ale je těžké něco realizovat, protože nikdo nemá 

zájem se účastnit komunitního plánování, které je pro oblast sociálních služeb stěžejní 

 podpora komunitního plánování (ze zákona je povinnost ptát se lidí a zjišťovat potřeby, 

nelze plánovat od stolu), k tomu je však třeba (lidských) kapacit 

 udržet poradnu pro mezilidské vztahy a rodinu - poradce, který do Pohořelic dojíždí, zajistit, 

aby byl dále k dispozici, popřípadě zaměstnat někoho jiného, který by vykonával tuto práci – 

navíc je zavedená a lidé jí důvěřují 

 chybí personál – psychologové pro sociální případy  dostat do povědomí lidí, že existují 

psychologové – poradci, že se mají na koho obrátit a vypovídat se 

 zaměřit se na sociálně slabé rodiny, postižené (uvádí příklad SAS – Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi, ty v regionu momentálně nejsou poskytovány, ale jejich další podpora je 

do budoucna bohužel nejistá)  

rodiny, které mají specifické výchovné a vzdělávací potřeby, poruchy učení a chování, 

komunikační problémy, zdravotní či jiný handicap nebo jsou ohroženy společensky 

nežádoucími jevy terénní sociální pracovnice, které přijedou do rodiny a učí je, jak se 

vypořádat s nežádoucí situací i běžným chodem domácnosti a péčí o dítě – podpora služeb 

prevence 

 

Lenka Brázdová: 

 je potřeba udržet to, co zatím máme 

 zvýšit informovanost  

 vytvořit web, který by naváděl lidi, jak se chovat v případě, když se dostanou do 

nějakého problému, kam mají zavolat, na koho se obrátit, ať už jde o sociální událost, 

nebo třeba o lékařskou péči 

   vytvořit či aktualizovat brožurky informující o sociálních službách 

 problémy s komunitním plánováním  potřeba zaktivizovat veřejnost ale i starosty obcí 

 spolupráce mezi kluby důchodců na celém území MAS – vzdělávací akce, zábava, 

informovanost, atd.  

 

Jana Richterová: 

 aktivizační služby pro lidi, kteří byli vyřazeni z pracovního života 

 osoby, sociální pracovníci, kteří by radili lidem, jak zvládat těžké životní situace, do kterých se 

dostali (příklad organizace Rodinná pohoda Vyškov - http://rodinnapohoda.wgz.cz/ ) 

 M. Kozáková: Centrum by bylo vhodné spojit i možnost třídit a darovat staré věc 

 zřídit poradny a terénní sociální služby  

 

http://rodinnapohoda.wgz.cz/
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Hana Svobodová: 

 místní politici nejsou schopni podporovat sociální služby na venkově 

 Diakonie v Nosislavi staví zařízení chráněného bydlení pro osoby s postižením starší 40 let – 

jedná se o menší projekt s možností rozšíření  

 venkov stárne a důchodci často končí sami doma, s televizí, jako jediným programem, lidé se 

proti své vůli musí stěhovat pryč (tam, kde je o ně postaráno) 

 je potřeba zřídit terénní sociální služby, pro zkvalitnění života důchodců, aby byli co nejdéle 

schopni setrvat doma na venkově (řada z nich odchází do domova důchodců, mimo své 

prostředí, třeba do Brna, kde nemají žádný kontakt s místem, které mají rádi, na které mají 

vazby, trápí se tam) 

 přeje si: rozběhnout terénní sociální služby, vychovávat dobrovolníky, kteří by pomáhali 

důchodcům zůstat aktivní a aby nezatvrdli pouze u televize – MAS může pomoci takovou 

službu rozeběhnout, popřípadě dovybavit či pomoci s prezentací 

 příkladem zajímavé aktivity je výchova mladých důchodců k dobrovolnictví (lidé, kteří 

čerstvě odešli do důchodu) – pomáhat starším, „adoptovat“ je (novinka v této oblasti) 

 M. Kozáková dodává – je potřeba zaměřit se na studenty škol – existují projekty 

mezigeneračních setkávání (výchova společnosti pamětníky významných historických 

událostí, režimu atd., odstraňovat generační propasti, příkladem může být tato práce: 

http://www.socialniprace.cz/soubory/SP4_2012_Kitlinska.pdf ) - MAS by mohla takovou 

iniciativu zkusit zachytit  

 

 MAS BY MĚLA AKTIVIZOVAT DOBROVOLNÍKY A VYCHOVÁVAT LIDI, KTEŘÍ BY SE DOKÁZALI STARAT 

O STARŠÍ SPOLUOBČANY   TÍMTO PRINCIPEM DOJDE K POSÍLENÍ SOUDRŽNOSTI NAPŘÍČ 

GENERACEMI V CELÉM REGIONU 

 

Ondřej Veselý: 

 Pro výchovu společnosti v regionu je třeba aktivizovat dobrovolnictví 

 Jedna z hlavních priorit OP VVV1 je vznik univerzit třetího věku  vzdělávání pro seniory na 

venkově ve spolupráci s vysokými školami v Brně (např. MENDELU – vzdělávání seniorů 

v oblasti zahradnictví – přednášky o tom, jak řízkovat stromy atd., pouze návrh je to potřeba 

více promyslet)  

 zapojit všechny obce MAS – společné akce, do kterých by se mohli zapojit všichni důchodci 

z regionu MAS – organizovat představení, přednášky, akce 

 MAS může mít problém s realizací projektů v sociální oblasti z důvodu nedostatečného 

množství vhodných organizací, partnerů v projektu, kteří by fakticky naplňovali cíle projektů, 

realizovali je. Funkce MAS je koordinační, administrace projektu, ne faktický výkon sociálních 

služeb.  

 

                                                           
1
 Operační program Věda, výzkum, vzdělávání 

http://www.socialniprace.cz/soubory/SP4_2012_Kitlinska.pdf
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Jitka Kaňovská: 

 Podpora pedagogicko-psychologických poraden  kvalitní sociální poradce 

 Obnovit fungování klubu mentálně retardovaných spoluobčanů, který v roce 2014 zanikl 

 jeho fungování je důležité, lidé, jež jej navštěvovali (velká spádovost), brali tato 

2 hodinová setkávání jednou za týden jako hlavní událost týdne, spolupráce se základní 

školou Šumická v Pohořelicích – karnevaly, výlety, … 

 je třeba zajistit prostory, kde by se mohl klub setkávat, zaplatit personál, který by se 

postiženým věnoval, zajistit finance na výlety, koncerty apod. – takové prostory může 

poskytnout například některá farnost 

 Problém s tím, že v současnosti „neexistují“ postižené děti (nařízení EU – všechny děti jsou 

integrovatelné, nesmí se oddělovat do zvláštních – praktických škol, ale je třeba je začlenit 

mezi „normální“ děti)  to je problém, takové děti potřebují speciální péči, nejsou schopny 

pracovat tak rychle a kvalitně, jako děti, které jsou mentálně nebo zdravotně v pořádku  

dojde tedy k tomu, že takové děti se ve škole tolik nenaučí a nejsou schopny dál pokračovat 

na střední školu, protože je záhy vyhodí  jsou tedy nezaměstnatelné, bez vize, pozornosti a 

programu 

 takovéto osoby mají pak tendence ke kriminalitě – chtějí o sobě dát vědět, že jsou, toto je 

proto třeba podchytit 

 Vytvořit chráněné dílny – řešit nezaměstnanost retardovaných či problémových 

spoluobčanů, ale přece jen jde především o podnikání, nesmí být ztrátové  nutně dobře 

promyslet, mít životaschopný a udržitelný nápad, business plán (problematické) 

 

Existence nízkoprahových zařízení na území MAS – na Židlochovicku funguje, na Pohořelicku jejich 

funkci částečně supluje SVČ, ale nejde o klasické nízkoprahové zařízení (nedostatečná kapacita – 

hrozí, že nepodchytí všechny potřebné) 

 

Téma NEZAMĚSTNANOST: 

Marie Kozáková: 

 Vtáhnout do předešle diskutovaných pracovních pozic (které vzniknou v oblasti sociální) 

lidi  přihlášené na úřadu práce  

 Existují dotace na veřejně prospěšné práce – úklidy (Starosta vezme lidi z úřadu práce pouze 

na úklid, většina z nich jsou však reálně v podstatě nepoužitelní, řešení může být ještě pozice 

pro někoho, kdo by je administroval, též z ÚP) 

 Příklad práce pro maminky po mateřské, které mají problém sehnat práci – projekt sladění 

práce a rodiny (viz: http://www.sladeni-prace-a-rodiny.cz/ ) 

 PROBLÉM – příjemce dotace musí být zaměstnavatel – chybí sociální podnik, firma, která by 

mohla něco takého dělat 

http://www.sladeni-prace-a-rodiny.cz/
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 Existuje možnost vytvořit sociální podnik, který by zajišťoval umisťování postižených občanů 

v rámci větších firem v regionu, vytvoření „buněk“ v každé firmě, ve kterých by pracovali 

postižení. Sociální podnik by komunikoval s firmami, hledal zájemce  firma získá příspěvek 

na zaměstnance a zároveň si splní povinnost zaměstnávat zdravotně postižené 

 

 vytvoření sociálního družstva (min 5 členů a vklad 50 000 Kč/člen)  tento subjekt může zastřešit 

získávání dotací na sociální práce  vytvoření pracovních míst na chod tohoto podniku a zároveň i 

jeho další fungování  

 MAS může dát peníze na rozjezd podniku, ale podnik pak musí být sám o sobě udržitelný  

 

Lucie Kubalíková: 

 Projekt Podpora sociálního podnikání v ČR (http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-

socialniho-podnikani-v-cr) nabízí exkurze do sociálních podniků – oslovit MAS, 

zaměstnavatele? 

 

Téma PRORODINÁ POLITIKA: 

Lucie Kubalíková: 

 Na Židlochovicku je řada aktivních občanských sdružení, která vedou matky na mateřské, 

často přistěhované, chtějí se zapojovat do chodu v obci, dělat program dětem 

 řada z nich již žádala o podporu z tréninkové výzvy, nepotřebují velké sumy na chod, potřebují 

menší sumy financí na pořádání akcí a především metodickou/administrativní pomoc s projekty 

– nemají na to přehled ani kapacity  MAS je může vést, pomáhat s administrací 

 Uvádí příklad mladých aktivních matek v Holasicích, které se přistěhovaly z Brna a založily 

zde rodiny. Nechtějí se nijak segregovat od starousedlíků a chtějí využívat výhody, které jim 

venkov pro vychovávání dětí přináší.  

 

Ondřej Veselý: 

 MAS by měla sloužit k aktivizaci občanů (např. MAS dá peníze na průlezku, ale nenechá ji 

vytvořit externí dodavatelskou firmou, dá peníze občanům obcí, kteří si ji sami vytvoří a pak 

si jí i budou víc vážit a starat se o ni  

 

Jana Richterová: 

 Vznik projektové kanceláře, která by pomáhala získávat volnočasovým spolkům a 

neziskovkám lehce přístupné dotace, například z kraje 

 Vznik metodického zázemí při přípravě projektů – pomoc vyřizování žádostí apod.   

http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr
http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-socialniho-podnikani-v-cr

