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ZÁPIS 

 

 

Termín:  středa 16. 2. 2022, 15:00 h 

Místo:  Kancelář MAS Lednicko-valtický areál 

Přítomni: Městský úřad Břeclav (OSPOD), YogaClub, HDE & CALLAN Jazykové centrum 

Břeclav, Klubík Břeclav z.s., IQ Roma servis, z.s., Centrum volného času 

Planetka, z.s., Centrum volného času Kostice, z.s., Dobrovolnické centrum 

ADRA Břeclav, Studijní centrum BASIC - Břeclav, z.s., Hájenka Břeclav s.r.o, 

Kamila Zouharová – Baby masáže, Sídlo Dominik, z. s., Městská knihovna 

Břeclav, p. o., REMEDIA PLUS z.ú., Diecézní charita Brno – Oblastní charita 

Břeclav, Dotyk II o. p. s., Domov seniorů Břeclav, p. o., Město Valtice (Domov 

pro seniory Valtice), Město Velké Bílovice (Domov pro seniory), Spolek 

neslyšících Břeclav, z.s., Senior Point Břeclav 

 

1. Zahájení 

Jednání bylo zahájeno v 15:00, a to jako společné pro zástupce seniorů a osob se 

zdravotním postižením a subjekty zabývající se zájmovými aktivitami. 

2. Příprava Akčního plánu programového rámce OPZ+ 

Projektová manažerka MAS Ing. Černá seznámila přítomné s možnostmi získání podpory 

z Operačního programu zaměstnanost plus 2021–2027. MAS musí nejprve sestavit tzv. 

Akční plán na jehož základě bude možné podat žádost o podporu. Diskutovala se 

primárně absence některých služeb v území a rovněž otázka hledání vhodných partnerů 

projektu. Jako možný problém byla řešena otázka velikosti území MAS, které 

nekoresponduje s územím SO ORP Břeclav, v němž někteří poskytovatelé služeb působí. 

Může tak docházet k tomu, že pro řadu z nich nebude zapojení se do projektu MAS 

vhodné, neboť by mohlo docházet ke křížení financování z různých zdrojů. 

Dále Ing. Černá rámcově představila připravovanou výzvu OPZ+ pro MAS: 
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Cílem je podpora a řešení problémů sociálně znevýhodněných obyvatel venkova 

zahrnující: 

- intervence směřují do oblasti soc. začleňování, zaměstnanosti a posilování 

rodinných vazeb (realizace v přirozeném prostředí těchto osob); 

- využití přístupů a nástrojů specifických pro venkovské prostředí s důrazem na 

aktivní zapojování a participace členů místních komunit, posilování a rozvoj 

místních zdrojů a řešení problémů specifických pro venkov; 

- intervence vedeny s cílem posílit soběstačnost venkova, zapojit místní aktéry do 

pomoci potřebným CS, zlepšit kvalitu života na venkově. 

Podporovány budou následující cílové skupiny 

- rodiny s dětmi (děti a dospívající); 

- dospělí se zdravotním či soc. znevýhodněním; 

- osoby v postproduktivním věku a senioři; 

- pečující osoby; 

- osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení; 

- osoby s nízkou soc. úrovní a s vysokou mírou izolace; 

- nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce; 

- odborní pracovníci NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a 

podnikatelů. 

Příklady podporovaných aktivit 

- aktivizace, participace, zapojování se do života v obci/ komunitě; komunitní (soc.) 

práce, komunitní centra; 

- sociální práce na obcích; 

- sociální bydlení; 

- svépomoc, vzájemná pomoc, sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, 

dobrovolnictví, mezigenerační výměna a výpomoc; 

- sdílená a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče; 

- sdílení (pracovníků, prostor, vybavení, pomůcek), flexibilní formy zaměstnávání, 

pracovní mentoring, lokální aktivizační tréninková pracovní místa a stáže 

u zaměstnavatelů, prostupné zaměstnávání, komunitně prospěšné zaměstnávání, 

podnikatelské inkubátory a podpora podnikání na zkoušku; 

- snaha o úzké propojení s PRV – podpora krátkých dodavatelských řetězců, sociální, 

ekologické a komunitou podporované zemědělství a farmaření; 

- podpora rodiny a rodinných vazeb, vrstevnická výpomoc a peer programy, 

komunitní venkovské tábory, dětské kluby, slaďování péče o děti a seniory s prací, 

participace a zapojování seniorů, mezigenerační dialog a soužití. 
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Nebudou podporovány: 

- soc. služby; 

- nástroje aktivní politiky zaměstnanosti; 

- sociální podniky; 

- dětské skupiny; 

- příměstské tábory. 

Dne 19. 11. 2021 proběhlo první jednání s organizací IQ Roma servis, z.s., která patří 

k úspěšným žadatelům a realizátorům projektů v území. Z jednání vyplynula možná 

realizace následujících aktivit: 

1) Komplexní dluhové poradenství pro co největší CS lidí ohrožených zadlužeností 

(poradenství, komunikace s věřiteli, zpracování splátkových kalendářů, podání 

návrhů na vstup do insolvence, příp. doplňkově finanční gramotnost) ; 

2) Prostor a kapacity pro individuální i skupinovou i neorganizovanou práci s dětmi a 

mladými lidmi ohroženými sociálním vyloučením (preventivní aktivity, vzdělávací 

aktivity, seberozvojové i motivační, kariérové poradenství, individuální práce a 

podpora mladých lidí, podpora komunitních aktivit a etnoemancipace). 

Na tomto jednání byla řešena aktuální otázka uzavření dluhové poradny, které působila 

v Břeclavi, ale byla jen pro klienty z Břeclavi. Její služba končí a v území nebude náhrada. 

Většina ostatních služeb je díky kvalitnímu komunitnímu plánování dostupná na slušné 

úrovni.  

Dne 8. 2. 2022 se pak MAS sešla se zástupci obcí, kteří se dohodli na potřebě hledat zdroje 

primárně pro financování služby dluhového poradenství. K tomuto požadavku dnešní 

jednání přidalo potřebu rozšiřovat kapacity předškolního vzdělávání a podporovat 

zařízení, která přijímají děti od 2 let. Dále se řešila možnost rozšíření podpory směnného 

provozu prodloužením otevírací doby u družin a mateřských škol alespoň do 17:00 h. 

S ohledem na požadavek transparentnosti při vyhledávání partnera pro realizaci Akčního 

plánu programového rámce OPZ+ byli všichni přítomní osloveni, aby vyjádřili svůj 

případný zájem zapojit se. Zájem projevila organizace IQ Roma servis, z. s., se kterou již 

dříve probíhala jednání a která by byla schopná realizovat požadavek zástupců obcí na 

zřízení dluhové poradny, s jejímž provozem má zkušenosti. Potřeba obnovit dluhovou 

poradu v území MAS byla potvrzena i dalšími účastníky jednání. 

Ostatní partneři a poskytovatelé obdobných služeb v území se s ohledem na územní 

překryvy a následné složité vykazování neprojevili o účast zájem. V rámci komunitní 

činnosti MAS zahrnuté do projektu však nevyloučili budoucí zapojení.  
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3. Diskuze a závěr 

Závěrem Ing. Černá shrnula výsledek jednání. S organizací IQ Roma servis, z. s., bude MAS 

dále pracovat na vytvoření Akčního plánu a následně na podání projektu, jehož 

prostřednictvím by posléze došlo k realizaci aktivit stanovených Akčním plánem. IQ Roma 

servis, z. s., na základě tohoto jednání tým z dluhové služby dočasně rozvolní do jiných 

projektů, aby jej následně v roce 2023 mohl dát opět dohromady a obnovit provoz 

dluhové poradny. 

Na závěr Ing. Černá poděkovala všem přítomným za účast a aktivní přístup a v 16:25 h 

setkání ukončila. 

 

 

 

……………………………………………… 

zapsala: Ing. Lenka Černá

 


		2022-02-17T14:45:43+0100
	Ing. Lenka Černá




