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OPZ+ diskuze - Veřovice 16. 2. 2022, 9:00 – 10:00 

Stručné představení OPZ+, jaké jsou možnosti. 

- Zajíždí sem Charita Kopřivnice, starají se o 10-12 klientů, o kterých starosta ví, jsou spokojení. 

- Starosta sám chodí pomáhat, uklízet. 

- Někteří charitu využívají i 2x denně, někteří ob den. 

- Asi obec je opatrovníkem starší paní s demencí, u které se rozšířily blechy a charita tam, 

logicky, nechtěla chodit, dokud se to nevyřeší. Ale paní neodmítli, jen tam nemohli chodit, kvůli 

šíření dál. Blechy vyřešila obec (za 8 000,-). 

- Větší poptávka ve vesnici není. 

- Většinou se stará rodina, zajistí si službu, popř. se o info zeptají na obci. 

- Hospic Strom života tam taky zajíždí. 

Dluhové poradenství: Milostivé léto - pár lidí z obce toho využilo. Obec to hlásila, dala do 

zpravodaje, a občané i na obec volali a dále osobně paní matrikářka, starosta a další dámy 

některým lidem (asi třem) radili, pomáhali. 

Ospod, pěstouni, sociální poradenství, komunitní centrum: 

- Řeší to obec individuálně finančními příspěvky, poradenstvím. 

- Kulturní zařízení mají, schází se tam důchodci, jsou tam herny pro matky s dětmi, mají spolky 

včelaře, lyžaře…, ti mají klubovny, vše se schází víceméně kolem kulturního domu. 

- Příklad Stará škola Štramberk – v jednom patře lidovka, velkou část jednoho patra zabere 

rozšířená knihovna (už dnes dělá např. přednášky), a dále tam vytváří místnost pro setkávání, 

a zajíždí jim tam, do provizorních prostor, takové sociální poradenství z Armády spásy, vždy 

nějaký den v měsíci, funguje to na principu kontaktního místa, nebo místa, kam jsou lidé zvyklí 

chodit, a je šance, že si to lidé najdou. Město má s AS smlouvu. 

- V obci mají dvě ženy – paní matrikářku a „Romču“, které chodí na školení sociální 

problematiky, případy mají rozdělené na postižené, důchodce, děti a jiné. Chodí co tři měsíce 

cca na ta školení. 

- Obec to řeší individuálně a jsou to cca 2 případy za rok, snaží se pomoct, nasměrovat; např. 

rozvedený nezaměstnaný hráč automatů – poradili, našli mu práci; paní nechodící se snaží 

zajistit důchod 3. třídu a snaží se jí umístit do Hortenzie. 

Nabízí se možnost sdružení vesnici Veřovice – Bordovice – Lichnov a jedna osoba by 

koordinovala problémy v této oblasti. 

Do příštích voleb chtějí vypracovat studii komunitního centra. Chtěli i DPS nebo domov 

důchodců, ale kraj to nechce dotovat, tak od toho opustili, nemají takový rozpočet, aby to utáhli. 
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Článek 20 PRV 

- Ve Veřovicích v tom řešili hasiče. 

- Možnost vybavení spolkových zázemí, např. nákup nábytku apod. Spoluúčast 20 %. 

- Aktivní spolky: Včelaři, lyžaři, myslivci, fotbalisti, orli, zahrádkáři, děti s úsměvem (skauti, dělají 

výlety, zájezdy, dovolené), kynologové… Mají samostatné zázemí v pronájmu od obce, nebo 

jim je obec darovala. 

- Obec dává spolkům finanční příspěvky na provoz, údržbu, úklidy, nákupy (včelaři požádali o 

vybavení kuchyně za 120 000; 20 000 dali ze svého a 100 000 jim dala obec). Lyžaři chtějí 

osvětlení na vlek za 150 000; 50 000 dají ze svého a 100 000 od obce. Můžou si požádat přes 

PRV v MAS Lašsko např. na vybavení kuchyně, 20 % kofinancování. Max na projekt 600 000 

(120 kofinanc). 

- Obec dává na spolky 1 milion, spolky si můžou do konce února podat žádosti a v březnu 

zastupitelstvo rozdělí sumu. 

- Nebo se může domluvit více spolků, pokud mají např. společné prostory a podat jednu žádost 

u MAS do PRV (Ve Štramberku loni Orli požádali u MAS PRV o vybavení své kurnikšopy; 

v Lichnově požádali do kulturáku o dataprojektor). 

Defibrilátor: příklad Hostašovice - na úřadu, vedle hasičárny. Nositel obec, dojezdová vzdálenost 

záchranky je ve Veřovicích větší (12 minut) z Kopru, Frenu, Jičína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve Veřovicích dne 16. 2. 2022                                                                      Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze - Trojanovice 16. 2. 2022, 10:30 – 11:30 

Stručné představení OPZ+, jaké jsou možnosti. 

- Jezdí k nim Charita Fren, hospic Strom života, pobytové služby Hortenzie, terénní pracovníci. 

Dostačující. Senior taxi je mírně využívané taky. 

- Půldenní/denní stacionář řešili i na komunitním plánování ve Frenu, nedojednalo se. 

- Byla by potřeba denního stacionáře. 

- Obec rozváží obědy, půjčuje polohovací postele. 

- Funguje sociální komise, nezjišťují žádná kritéria, obec přispěje potřebným 5 000,- složenkou 

na vyzvednutí. Z velké části to funguje na principu doslechu. Ti potřební si sami neřeknou. 

- Do jisté míry poskytují i poradenství, většinou odkážou na Sociální odbor ve Frenu. 

- Funguje jim vítání občánků, důchodci, jubilanti. 

- Jejich člověk by mohl být členem sociální komise. Paní Vrtalová uvažuje o vedoucí té komise, že 

by to by mohl být ideální člověk pro tyto aktivity. Dělá to X let. Zaměstnanec obce. Schází se co 

čtvrt roku. Každý má pod sebou někoho – děti a rodiny, důchodce. Plánují setkávání důchodců, 

jubilanty, vítání občánků, řeší i příspěvkovou část rozpočtu. Mají nějaké letáčky, aby věděli a 

mohli radit a posílat lidi dál. 

- Případů je málo, občas složité (alkoholik žije s matkou a dokud ji nebije, tak ho z domu 

nedostane), řeší naivní představy (vystěhujte partnera, který je majitel nemovitosti, zbavit 

syna svéprávnosti, poslat do léčebny), které naráží na legislativu. 

- Děti s postižením, ADHD atd. – podporovali finančně, Frenštát má poradenské služby v této 

oblasti, dál pak Ostrava. Zkoušeli zařazení těchto lidí do pracovního procesu. Na obci to moc 

nefungovalo, takoví lidi se musí hlídat, pěkná vize vzít si někoho pod patronát, ale bylo potřeba, 

aby práce odsýpala. 

- Nápady paní Vrtalové: konzultační hodiny, poradny, nějaký den od – do. Leták, stránky typu 

„Kam se obrátit když“. 

Komunitní aktivity: sdělen příklad Rybí – Věžička. 

- Nemají prostor, ale schází se jim důchodci v prostorách hasičky nahoře, kde je aktuálně teď 

dočasně OÚ. Další komunita důchodců je pod Javorníkem, kde mají svůj klub. 

- Mají komunitní plánování na Frenštátsku, kde jsou Veřovice, Bordovice a všichni kolem. 

Představení článku 20 PRV – Matice Radhošťská (půl Dolní Bečva, půl Trojanovice), hasiči, 2 

důchodcovské, myslivci, 2 fotbalisti. 

 

 
V Trojanovicích dne 16. 2. 2022                                                                  Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze - Lichnov 22. 2. 2022, 9:00 – 10:00 

 

- Zajíždí sen Charita Fren, hospic Strom života, Motýlek z Kopru (chce rozšiřovat službu) 

- Obec poskytuje dotaci 25 tis. Ročně charitě 

- Mají klub důchodců, kteří mají klubovnu (1 za měsíc mají schůzi výboru); projekt Senioři 2022 

(podaný na kraj) 

- Matky s dětmi dochází do rodinného centra, schází se v Orlovně, různé aktivity – kafe, 

vyrábění číčovin 

- Nový Polský farář se zatím rozkoukává 

- SPOZ – vede bývalá ředitelka školy paní Dobečková, navštěvují jubilanty 

- Sociální věci dělá pro obec Fren (sociální odbor Květoslava Zemanová z Lichnova – 

bezdomovci a „horší sociální skupiny“; a Mercy/Mersy? Z Lichnova – děti) 

- Jsou součástí komunitního plánu soc. služeb (mikroregion; každá obec přispívá podle počtu 

obyvatel a z toho jsou hrazeny soc. služby) 

- Mají 3-4 soc. byty; ve 2 jsou soc. případy 

- Paní Dobečková vede muzeum, funguje to na principu komunitního centra. Možný kandidát 

na OPZ+ (výstavy, akce pro školu, školy, důchodce, pečení chleba atd.) 

- Spolky: hasiči, zahrádkáři, fotbalisti, včelaři => každý má své zázemí, provázané; taky 

navštěvují jubilanty 

Článek 20: SDH chce muzeum; nebo oblečení (11 hasičů by ještě potřebovalo obléct) 

 

 

 

 

 

 

 
V Lichnově dne 22. 2. 2022                                                                        Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze - Bordovice 8. 3. 2022, 9:00 – 10:00 

 

- Jezdí sem Charita Frenštát p. R., MH Strom života, služby jsou dostačující. 

- Místo setkávání mají spolky a skupinky každý svoje: důchodci, cvičení, jóga, myslivci (chata), 

hasiči, sokoli, fotbalisti (zasedačka). 

- Veřovice x Bordovice x Lichnov => drží se spíš separátně, výjimečně něco spáchají společně 

(když už, tak B+V). 

- Projekt: představa 1 zaměstnance, mají jednoho nemocného a rádi by někoho na údržbu (což 

je mimo projektový záměr), ale rovněž by někoho chtěli na organizování a zařizování 

kulturních akcí, setkávání, poutě, letní kino apod. 

- Článek 20: Klubovna na hřišti (sokol) => teoreticky tam by něco mohli chtít. 

o Dávají 150 000 na spolky, podávají si žádost. 

o Podpora seniorů – zájezdy, které organizuje obec ve spolupráci s důchodci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Bordovicích dne 8. 3. 2022                                                                      Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze – Životice u Nového Jičína 8. 3. 2022, 10:30 – 11:30 

- Teoreticky by se šlo spojit s Žilinou, Mořkovem. Farnost spadá do Hodslavic. 

- Jsou součástí plánu sociálních služeb NJ. 

- Jezdí sem Charita Kopřivnice, MH Strom života a děvčata z NJ jezdí za přestárlými, poradenská 

služba z NJ a soc. péče se sídlem na autobusáku, Centrum pro zdravotně postižené MS kraje 

(NJ, Příbor, Studénka, Kopr, Ostrava). Obec jim přispívá na činnost cca 20 000. AS si starosta 

myslí, že k nim nejezdí. 

- Mají kulturní komisi a tato komise řeší i soc. záležitosti. 

- Obec řeší rozvážky obědů svými lidmi a svou dodávkou, obědy vaří a vakuuje škola. 

- Setkávání: Vítání občánků; akce pro obec typu plesy; setkávání matek v KD, setkávání na faře; 

v šatnách na hřišti, kde je i herní koutek s kuchyňkou; klub důchodců dostává 100 000 

z rozpočtu, vznikl před 4 lety, schází se v KD, dělají výstavky ve spolupráci s kulturním výborem, 

dětský den apod. Jubilanti (ty řeší místostarosta), dostávají poukaz 1000 do Lidlu, kytici za 500,- 

nebo kořalku za 500,-. Dále roční setkání důchodců, kde hrají dechovky, je tam hromada jídla, 

vše zajistí obec a důchodci to mají zdarma. 

- Projekt: Dovedou si představit nějakého člověka na pomoc v obci s různými záležitostmi od 

obědů po zajišťování akcí. 

- Ukrajinci: dítě nastoupilo do 1. třídy, bydlí na faře, práci nabídli firmy v okolí. Financují je 

z peněz co chtěli poslat na Ukrajinu. Ví i o jedné Rusce, která si k sobě vzala Ukrajinky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Životicích u Nového Jičína dne 8. 3. 2022                                               Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze - Příbor 14. 4. 2022, 9:00 – 10:00 

2 pracovní skupiny: 
1) pro seniory 
2) pro matky s dětmi 
 
- vyhodnocují plán soc. služeb 
- rozšířili kom. Plánování o některé obce (Skotnice, Kateřinice, nabídli to všem) 
 
Působící soc. služby: 

- Diakonie (DPS pečovatelská služba, Diakonáček – doprava do nemocnic), AS Kopřivnice, 

Charita, krajský DPS, Včelka (je tu rok; doplňuje služby diakonie, terénní práce, docházka 

k seniorům, nabízí pečovatelské a asistenční služby). 

- SAS (od 8 do 16 hod asistenční služby, z MPSV, osobní asistence). 

- K 8. 9. 2021 mají 9 klientů (Diakonie, příborská pobočka); jsou v nájmu u pana Střelky na 

Jičínské ulici. 

Sociální odbor: 
- paní Mgr. Karolína Najzarová (najzarova@pribor-mesto.cz; Tel.: +420 556 455 470) 

 
Co chtějí: 

- stavět novou MŠ a při té příležitosti žádat u IROP i OPŽP. 
 
PRV, čl. 20: hasiči, fotbalisti (žádají sami). 
 
IROP: tlak na recyklaci materiálů. 
 
OPŽP: málo peněz, 1 ukázkový projekt (modrozelená infrastruktura na veřejné budově). 
 

 

 

 

 

 

 
V Příboře dne 14. 4. 2022                                                                           Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze – Ženklava 14. 4. 2022, 10:30 – 11:30 

- nejezdí k nim charita; Strom života na objednávku. 

- sociální péče => neví. 

- Komise SPOZ: předsedkyně komise se věnuje důchodcům, jubilantům, hlídá výročí. Řeší i 

sociální věci, hlídá vítání občánků. 

o Ing. Pavla Frant – předsedkyně komise 

- Ženklaváček: matky s dětmi, schází se v místnosti ve školce, jezdí na výlety, tábory, hlavně 

s předškolními dětmi. Přes 20 matek, cca 40 dětí, jezdí na Bečvy. 

- Důchodci se schází 1 za měsíc v „Kristián David muzeu“. Jezdí na zájezdy, kdy dopravu platí 

obec. Vše zajišťuje Pavla Frant. 

- Jóga, badbinton, fotbal, sokol, šermíři => využívají tělocvičnu. 

- Nemají obecní byty. 

Přemýšlí o: 
- Vrtech na tepelné čerpadlo na ZŠ, plus asi i fotovoltaiku, budou o tom ještě diskutovat, ale už 

teď si myslí, že se jim to nevyplatí. 
- Komunitní energetice 
- Rekonstrukci školy 
- Rekonstrukcích cest 
- Za hřištěm bude kravín a bude tam složitá doprava, problémy s dopravou. 
- Bude se stavět nových 44 domů, výhledově bude třeba zvýšit kapacity MŠ (teoretická možnost 

je škola, která je 9 letá, ale aktuálně je tam jen 1. stupeň). K domům bude potřeba veřejné 
prostranství. Příští rok budou síťovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Ženklavě dne 14. 4. 2022                                                                        Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze - Závišice 19. 4. 2022, 9:00 – 10:00 

 

- Jezdí se Charita Kopr, Strom života. 

- Sociální poradenství nemají, odkazují zájemce na Kopr na paní Galiovou. 

- Důchodci: Klub důchodců - cca 50 se jich pravidelně schází 1. středu v měsíci. Pořádají si 

aktivity. 

- Mají zaměstnance na propojování složek; nevyužili by zaměstnance z projektu OPZ+. 

- Spolupracují s Věžičkou Rybí, ale nic moc extra, spíš o sobě ví, vyvěšují v obci plakáty akcí ve 

Věžičce apod. 

PRV, čl. 20: nechcou nic. 

 

Energetika: výhledově mají zájem o fotovoltaiku, možná v kombinaci s tepelným čerpadlem. 

 

Chtějí: 

- Stavět novou hasičku 

- Rozšířit školku (ale ještě tak 5 let to je OK) 

- Ordinace půjde do pronájmu. Teď je ladem. Možnost i sdíleně (např. pedikér + masér apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Závišicích dne 19. 4. 2022                                                                       Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze – Mobilní hospic Strom života, Nový Jičín 29. 4. 2022, 10:30 – 11:45 

 

- Do projektu OPZ+ by se rádi zapojili prostřednictvím podpory pečujících osob. 

- Jednalo by se o člověka, který by ideálně na ¾ úvazku edukoval pečující osoby. 

- Náklady na pracovníka by byly 418 000,- Kč/rok. 

- Nebrání se ani zapojení do projektu prostřednictvím fakturovaných služeb nebo partnera 

s finančním příspěvkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Novém Jičíně dne 29. 4. 2022                                                                 Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze – Charita Kopřivnice 2. 5. 2022, 9:00 – 10:00 

 

- Zajíždí do 16 obcí; ošetřovatelské a pečovatelské služby. 

 

Pečovatelské služby: 

- Jezdí do nasmlouvaných obcí, kde mají uzavřené smlouvy (5-6 obcí => Příbor, Kopřivnice, 

Štramberk, Závišice…). 

- Ne všechny obce mají zájem. 

 
- Lidé i obce nejvíce poptávají osobní asistenci. 
- Více zájemců než je kapacita => mají pořadníky na přijímaní klientů a i delší čekací lhůty. 
- Neplánují navýšit kapacity. 
- Kopřivnice chystá nový sociální dům (DPS). 
- Provádí i edukace. 
- Myslí si, že obce neví o ošetřovatelských službách, resp. jejich občané. 

 
- Představa MAS je 9-10 informačních schůzek, kterých se účastní zaměstnanec Charity, 

Charita bude poskytovat poradenství a edukaci. 
 

- Charita vidí svůj potenciál spíše v ošetřovatelství, ale zkusili by v projektu MASce poskytovat 
svoje poradenské služby. Mají představu smlouvy se zkušební dobou, potřebují si to 
vyzkoušet. 

 
  
 
 

 

 

 

 
V Kopřivnici dne 2. 5. 2022                                               Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
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OPZ+ diskuze – Charita Nový Jičín 30. 5. 2022, 9:00 – 10:00 

 

- Poskytují terénní, ambulantní, pobytové práce a činnosti. 

- Poskytují pomoc – sprcha, šaty, noclehárna, jídlo, apod. 

- Terénní pomoc (chodí např. pod mosty atd. k bezdomovcům) v rámci denního centra. 

- Poskytují poradenství. 

- Provozují azylový dům (2 patra) + Straník. => muži a ženy zvlášť, rodiny s dětmi (ženy i muži 

s dětmi). 

- Fungují pro NJ a jeho místní části. 

- Ocenili by rozvozce jídla např. pro matky s dětmi. Jídlo jim daruje Tesco a vše je okamžitě pryč. 

- Ocenili by i jídlo jako takové, aktuálně ho nakupují, cca +/- 50 tisíc/týden. 

- Mají rodinný klub Hnízdo (přednášky, akce preventivního rázu, manželské večery apod.). 

- Už pozorují 5. generaci azylových turistů. V této souvislosti by ocenili a chtěli sociální byty na 

následnou pomoc po opuštění azylového domu. Představa by byla něco jako sociální byty 

s dozorem, kde by sem tam docházel sociální poradce. 

- Návrh projektu se jim líbí a rádi by se zapojili, poskytli by i poradenství, školení našim 

komunitním pracovníkům. 

  

 

 

 

 

 
V Novém Jičíně dne 30. 5. 2022                                                                 Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 

 



 

MAS Lašsko, z. s.        

Dolní Bašta 269 

742 66 Štramberk 

www.maslassko.cz 

 

OPZ+ diskuze – Sociální oddělení MěÚ Nový Jičín 30. 5. 2022, 11:00 – 12:00 

 

- Bojí se, že jim projekt naruší stávající systém. 

- Mají otevřené skupiny, kterých se můžeme my, plánovaní komunitní pracovníci i garant 

sociální práce, účastnit. 

- Chtěli by ještě před startem projektu nebo těsně po startu společné velké setkání hlavně se 

starosty zapojených obcí a zástupci zapojených sociálních služeb, aby se starostům vysvětlil 

rozdíl mezi sociální a komunitní prací (z naší zkušenosti během objíždění území a z diskuzí 

k projektu OPZ+ starostové rozdíl znají a uvědomují si, co která práce dělá a čemu se věnuje, 

ale na velké setkání přistoupíme). Ideál jaro 2023. Chtějí ať nás starostové vidí souběžně. 

- Se starosty se schází 1x ročně. 

- Setkání komunitního plánování bývá 3-4x ročně. Když se chystá nový plán, tak 1x za měsíc. 

- Město má svou pečovatelskou službu. A od letošního roku mají novou službu pro ORP Funny 

DK, trošku pomáhá OÁZA. 

- Začali pečovat i o pečující osoby ještě před Covid-19 a chtějí v tom pokračovat. 

- Spolupracují s mobilním hospicem Strom Života. 

- Chtějí obnovit den sociálních služeb, který by chtěli hlavně pro jejich poskytovatele. 

- Zapojeno mají 12 obcí z 15, ročně přináší na poplatcích kraji cca 2 miliony. 

 

 

 

 

 

 
V Novém Jičíně dne 30. 5. 2022                                                                 Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 



 

MAS Lašsko, z. s.        

Dolní Bašta 269 

742 66 Štramberk 

www.maslassko.cz 

 

 

OPZ+ diskuze – Starý Jičín, 12. 1. 2022, 8:30 – 9:30 

 

Zamýšlený projekt se jim velice líbí a rádi by se do něj zapojili a mají i představu o pracovníkovi, který 

by na projektu byl zaměstnán na cca 0,4 úvazku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve Starém Jičíně dne 12. 1. 2022                                                              Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 

 



 

MAS Lašsko, z. s.        

Dolní Bašta 269 

742 66 Štramberk 

www.maslassko.cz 

 

 

OPZ+ diskuze – Tichá, Hodslavice, Rybí, 8. 2. 2022 

 

Obce se se zamýšleným projektem seznámily na Radě MAS 8. 2. 2022, kde probíhala i diskuze. Rádi by 

se do něj zapojili. Obec Hodslavice a Rybí už mají i představu o pracovníkovi, který by na projektu byl 

zaměstnán na cca 0,4 úvazku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve Štramberku dne 8. 2. 2022                                                                    Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 
 



 

MAS Lašsko, z. s.        

Dolní Bašta 269 

742 66 Štramberk 

www.maslassko.cz 

 

 

OPZ+ diskuze - Sociální oddělení MěÚ Kopřivnice, asi 16. 3. 2022, 16:30 – 17:30 

 

- projekt se jim líbí a budou s námi moc rádi spolupracovat 

- rádi nás přizvou na plánování sociálních služeb 

- jsou rádi za naše velké zapojení při koordinaci Ukrajiny, za distribuci potravinové pomoci, za zapojení 

se v Ukrajinském centru, za koordinaci ubytování v soukromí, za sponzorské dary od Allianz, které se 

distribuovaly přes nás 

- dali nám informaci ke krajskému projektu, který je zaměřený na komunitní plánování na obcích a 

předali nám kontakt, ať můžeme zjistit více informací  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Kopřivnici dne 16. 3. 2022                                                                       Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 

 



 

MAS Lašsko, z. s.        

Dolní Bašta 269 

742 66 Štramberk 

www.maslassko.cz 

 

OPZ+ diskuze Armáda spásy 26. 4. 2022, 14:00 – 14:30 

 

co dělají: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád, sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi, prevence bezdomovectví 

- zapojení do našeho projektu se jim líbí, rádi budou nápomocni 

- jsou ochotni určit jednoho pracovníka, který s námi bude aktivně spolupracovat a bud se účastnit 

našich pravidelných setkání s celým realizačním týmem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Kopřivnici dne 26. 4. 2022                                                                       Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 

 



 

MAS Lašsko, z. s.        

Dolní Bašta 269 

742 66 Štramberk 

www.maslassko.cz 

 

 

OPZ+ diskuze - Sociální oddělení MěÚ Frenštát pod Radhoštěm, 16. 5. 2022, 14:00 – 15:00 

 

- Informovali nás o projektu z Kraje, který by se měl týkat obcí a komunitního plánování na obcích (kvůli 

možnému dublování) 

- Rádi by hned na začátku projektu pozvali všechny zapojené pracovníky k nim a informovali nás o 

sociálních službách, které na jejich území fungují, představili nám jejich práci a věci, které se povedli 

- Nemají problém s účastí nás na plánování sociálních služeb, ale na dalším setkání, která mají se 

starosty přilehlých obcí, tak tam asi nebudeme moct být přítomní (naše účast by musela být 

odsouhlasena všemi zúčastněnými, tak jsme předali informace, že se také pravidelně potkáváme jako 

MAS Lašsko se starostmi přilehlých obcí) 

-  V případě potřeby můžou poskytnout i nějaké prostory pro setkávání na MěÚ 

- Informovali nás o potřebě financování sociálního bydlení a opravy domova pro seniory, kde by 
prostory mohly sloužit k různorodým aktivitám 
  
 
 

 

 

 

 
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 16. 5. 2022                                            Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 

 



 

MAS Lašsko, z. s.        

Dolní Bašta 269 

742 66 Štramberk 

www.maslassko.cz 

 

OPZ+ diskuze - Charita Frenštát pod Radhoštěm 16. 5. 2022, 13:00 – 14:00 

 

co poskytují: ošetřovatelské a pečovatelské služby, asistenční služby, půjčovna zdravotních a 

kompenzačních pomůcek, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, penzion pro seniory, senior 

přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením a podpora pečujících 

- paní ředitelka s nadšením vyslechla náš projekt, moc rádi pomůžou a zapojí se 

- budou rádi hned ze startu za osobní schůzku s celým naším realizačním týmem, kde nám podají 

veškeré informace o fungování Charity a o službách, které zajištují 

- poskytují zdarma poradenství a pomoc neformálně pečujícím osobám, tuhle službu mají v nabídce 

více než rok a není o ni vůbec zájem (za celou dobu využili asi 2 lidé) 

- snaží se navázat spolupráci se základními školami, kvůli podchycení potřebných lidí již v útlém věku, 

bohužel se spolupráce nedaří 

- byli rádi, že jim již přes MAS Lašsko vyšel projekt na koupi skútrů, které jsou u nich velice využívané a 

jsou velkým plusem v území, a to kvůli lepší dostupnosti parkování 

- informovali nás o zapojení se do pomoci Ukrajině – potravinová banka, kde vydávají i čerstvé 

potraviny a Ukrajinci jezdí z širšího okolí  

 

 

 

 

 

 
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 16. 5. 2022                                            Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 

 



 

MAS Lašsko, z. s.        

Dolní Bašta 269 

742 66 Štramberk 

www.maslassko.cz 

 

OPZ+ diskuze – MS KRAJ, schůzka s panem Hančinem 13.6.2022, 10:00 – 11:00 

 

- Projekt z kraje je podpora jedničkových obcí – jak plánovat, předat jim více informací o sociálních 

službách a jejich plánování a zároveň jak co nejlépe zmapovat potřeby území 

- z našeho území MAS Laška se žádná obec nezapojila do projektu z Kraje 

- představili jsme jim náš projekt, vysvětlili cíle, priority a popsali realizační tým – stanovisko nám v klidu 

vydají 

- informovali nás o možnosti školení pro komunitní pracovníky, které rozjeli ve spolupráci s Ostravskou 

univerzitou (školení cca na 6 měsíců, cca 15 000 Kč, schůzky cca 2 dny v měsíci,  cca 100 hodin). Mohl 

by to být startovací kurz pro náš projekt – pro celý realizační tým 

- pan Hančin nás také odkázal na jejich stránky, ať je sledujeme, že tam mají dobré materiály ohledně 

komunitní práce (videa, články….), teď jsou stránky trochu neaktivní, ale na konci roku se vše zase 

rozjede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Ostravě dne 13. 6. 2022                                                                         Ing. Dalibor Kvita 

předseda MAS Lašsko 

 


