
 

 

Pracovní skupina pro sociální oblast 

MAS Hanácké Království 

 
Zápis z jednání konaného  

dne 28. 5. 2014 na Obecním úřadě Majetín 

 
Přítomni: Miroslava Zavadilová - starostka obce Majetín, Anna Sléhová - předsedkyně 

sociální komise při OÚ Majetín, Ivoška Nesvadbová - předsedkyně Klubu seniorů 

Rokytnice, Mgr. Alena Ostřanská - předsedkyně sociální komise při OÚ Velký Týnec, 

Stanislava Popelková – místostarostka obce Věrovany, Iveta Konečná - předsedkyně 

sociální komise Věrovany, BcA. Veronika Kozlová - předsedkyně výboru ZO Citov 

 

Jednání zahájeno v 15:00 hodin 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Seznámení s aktuální verzí strategického dokumentu  

3. Řešení témat sociální oblasti na území MAS 

4. Závěr 

 

1. Úvod 

 Miroslava Zavadilová přivítala přítomné a objasnila důvod jednání. 

 

2. Seznámení s aktuální verzí strategického dokumentu  

Členové pracovní skupiny se seznámili s aktuální verzí Strategie komunitě vedeného 

místního rozvoje na období 2014-2020 – „Společně pro Království“. 

 

3. Řešení témat v sociální oblasti na území MAS 

3.1 Popis současného stavu poskytování sociální péče na území MAS 

 

 

Ubytovací zařízení s péčí 

 

Ubytovací zařízení bez 

péče 

 

Terénní služby 

Brodek u Přerova Majetín Charita Olomouc (pobočka 

Věrovany a Tršice), Přerov  

Rokytnice Citov Obce, např.: rozvoz obědů a 

dotace na stravování 

seniorům, finanční 

příspěvky a dárky  při vítání 

nových občánků, 

jubilantům, školákům a 

předškolákům, vzdělávací 

kurzy pro seniory  

Kokory   

   



 

 

Doplnění tabulky z kapitoly 1.8.4. označeno červeně 

 
Název Obec Kapacita Cílové skupiny 

klientů 
Forma 
poskytování 
služby 

Poskytovatel 
služby 

Dům 
s pečovatelskou 
službou  

Brodek u Přerova Byty 
zvláštního 
určení 18 
Terénní 
služba 35 os. 

Osoby se zdravotním 
postižením, senioři 

Pobytová, terénní Městys Brodek u 
Přerova 

Pečovatelská 
služba o.s. AMANS 
- nefunguje 

     

Centrum Dominika Kokory 27 seniorů 
63 ostatní 

Senioři, osoby se 
zdravotním postižením 

pobytová Centrum 
Dominika, p.o. 

Domov na 
Zámečku 
Rokytnice 

Rokytnice 25 seniorů 
127 ostatní 

Osoby s kombinovaným 
a mentálním 
postižením, senioři 

pobytová  

 

Pozitiva současné doby Negativa současné doby 
 

Nabídka bydlení pro sociálně slabé rodiny 

seniory nebo osoby se zdravotním 

postižením v místě bydliště 

(alespoň částečně) 

Pro některé osoby je finančně náročná 

dostupnost služeb Charity 

 

Nabídka terénní služby v domácnostech Jsou omezené možnosti získání finančních 

prostředků na měkké projekty z MAS 

 

Spolupráce s Úřadem práce Špatná dostupnost a konkurenceschopnost 

sociálních služeb 

 

Podpora živnostníků 

 

Sociální problémy u nízkopříjmových skupin 

obyvatel, např. některým dětem nemohou 

rodiče hradit školní stravování, vzdělávací 

kurzy, zájmové vzdělávání 

Osvětové akce, besedy s obecní policií nebo 

externí firmou 

Špatná dostupnost některých služeb 

v menších obcích včetně právního 

poradenství pro seniory 

 Chybí sportoviště pro dospívající mládež, 

např. U rampy 

 Ojedinělý výskyt ohrožených obyvatel – 

bezdomovci, alkoholici 

 Nezaměstnanost – sociální problémy u 

dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel 

 

 

 

 



 

 

3.2 Připomínky ke SWOT analýze 

 

      Školství, zdravotnictví a sociální záležitosti 

Doplnění 

S - Silné stránky 

Fungující komunita 

O – Příležitosti 

Podpora komunitního života 

 

Spolupráce, partnerství a společné projekty 

Doplnění 

W – slabé stránky 

Rozdílné priority obcí 

T – hrozby 

Formálnost 

Ochladnutí zájmu 

 

3.3 Doplnění a připomínky ke stanovení priorit 

Doplnění priority Lepší prostředí 

      2.3.6. Podpora péče o veřejná prostranství před RD 

 

      Připomínka k prioritě Přijeďte k nám 

      3.2.2. Ubytování + 3.2.3. Budování a propagace turistických atraktivit = nutná spolupráce              

      a propojenost mezi obcemi  

      

      Doplnění priority Podnikáme na venkově 

      5.1.4. Podpora lokálních potravin 

      5.1.5. Podpora obcí (finanční i legislativní) ve vytváření pracovních míst s částečnými  

      úvazky v místě 

      Oprava v číslování Podpory podnikání na 5.2. 

      5.2.3. Využití brownfield 

      5.2.4. Budování průmyslových zón – jako poslední možnost  

 

4. Závěr  

Stanovení cílů 

1. Podpora mladých rodin – rodinná centra, vzdělávací kurzy pro rodiče, příspěvky na školní 

stravování, vzdělávací kurzy a zájmové vzdělávání pro děti. 

2. Udržení seniorů v místě bydliště, především ve svých domácnostech. Podpora činnosti 

klubu seniorů. 

3. Hledání pracovních příležitostí, např. zajištění péče o seniory prostřednictvím 

nezaměstnaných žen nebo maminek na mateřské dovolené. 

 

Jednání ukončeno v 17:30 hodin. 

 

V Majetíně dne 29. 5. 2014  

Zapsala Miroslava Zavadilová, vedoucí pracovní skupiny 

 



 


