
 

 
 

Záznam z jednání 

Příprava SCLLD 21+ 

OBLAST SOCIÁLNÍ 

Záznam z jednání  20.10. 2020 14,00 

Kancelář MAS Vyhlídky,z.s.  

Přítomni: G. Čermáková, M. Pánková, K. Stránská, A. Kolářová (kancelář  MAS), Mgr. L. 

Ságnerová, J. Kostolányiová, (Ostrov rodiny,z.s.) 

Podklady  - data  ASZ (Index soc. vyloučení) pro soc. oblast je aktuální rozsah od  str. 28 do 
str. 35, SCLLD 2014+. Jedná se o pracovní podklad, ale mělo by z něj vyplynout, co 
potřebujeme a jak by to šlo řešit. např. posílením kapacit, rozšířením nabídky služeb atd. 
Musíme mít na zřeteli, že podporovatelné budou terénní a ambulantní služby, pobytová 
zařízení přes komunitně vedený místní rozvoj (přes MAS) podpořit nejdou.  

Diskuze: Jednoznačná podpora terénních a ambulantních služeb, zaměření na rodinu, děti 
mládež. Musí se zohlednit praxe současné poptávky a potřeb z OP Zam. Nastaveny okruhy 
intervencí: 
Podpora neúplných rodin  
Podpora a práce s rodinou s hendikepovaným dítětem 
Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem 
Podpora osob na trhu práce 50+ 
Depistáž a poradenství pro osoby ohrožené soc. vyloučením (v obcích) 
Senioři – aktivity směřující proti soc . vyloučení 
Vícegenerační dialog 
 

 

Témata budou rozpracována 

 

Skončeno v 16,30 

Zapsala K. Stránská 



 

 
 

Záznam z jednání 

Příprava SCLLD 21+ 

OBLAST SOCIÁLNÍ 

Záznam z jednání  12.11. 2020  10,00 

Kancelář MAS Vyhlídky,z.s.  

Přítomni: G. Čermáková, K. Stránská, (kancelář  MAS), Mgr. Zdeněk Rameš, Jana Marie Anna 

Němcová 

Podklady  - data  ASZ (Index soc. vyloučení) pro soc. oblast je aktuální rozsah od  str. 28 do 
str. 35, SCLLD 2014+. Jedná se o pracovní podklad, ale mělo by z něj vyplynout, co 
potřebujeme a jak by to šlo řešit. např. posílením kapacit, rozšířením nabídky služeb atd. 
Musíme mít na zřeteli, že podporovatelné budou terénní a ambulantní služby, pobytová 
zařízení přes komunitně vedený místní rozvoj (přes MAS) podpořit nejdou.  

Diskuze: Potřeby konzultujících – možnost podpory soc. práce, nízkoprahové centrum, 
podpora prac. míst pro osoby z CS (duševní a zdravotní). Propojení soc. aktivit s cestovním 
ruchem. 
Bylo dohodnuto, že budou zaslány podklady na zdroje možné podpory, s tím, že budou 
rozpracovány záměry podpory. 
 
Zaznamenala : Galina Čermáková 


