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Setkání k projednání akčního plánu a projektu OPZ+ 
konaného dne 6.6.2022 od 10:30 v Sezemicích, kancelář MAS 

 
Přítomní: Jana Machová, Pavlína Neumannová, Pavel Valenta, Lucie Křivková, Kristýna Holečková  
 

Program:  

1. Úvod 
2. Výstupy z kulatých stolů  
3. Diskuze k akčnímu plánu a projektu OPZ+ 
4. Shrnutí 

    

Úvod  

Zapisovatel zápisu: Kristýna Holečková 
 
K. Holečková přivítala přítomné a seznámila je s programem a cíli setkání Výstupy z tohoto setkání budou zapracovány do 
Akčního plánu OPZ + MAS Region Kunětické hory (dále jen „AP“), který je součástí Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje MAS RKH na programové období 21-27 (dále jen „SCLLD“) a do projektu OPZ+. Výstupy z tohoto 
kulatého stolu nejsou jediným podkladem pro zpracování AP a projektu OPZ+.  
 

Výstupy z kulatých stolů 

K. Holečková seznámila přítomné z výstupy kulatých stolů, na které toto setkání bude navazovat a rozšiřovat je. J. Machová 
se zeptala, co by obnášelo partnerství s fin. příspěvkem. K. Holečková sdělila informace k podmínkám, principům a 
povinnostem partnera, možnostem financování aktivit.  
 

Diskuze k akčnímu plánu a projektu OPZ+ 

Proběhla diskuze k současnému neuspokojivému stavu území z hlediska komunitních aktivit a jeho možnému řešení. L. 
Křivková hovořila o zkušenostech s dobrovolnictvím a o aktivitách, které v rámci dobrovolnictví realizují (legalizace 
dobrovolníků, zaškolování dobrovolníků, nefinanční oceňování dobrovolníků, koordinace dobrovolníků). Dobrovolníky 
vysílají např. do škol v rámci doučování nebo mezigenerační spolupráce, farmy Apolenky, podařily se zorganizovat i úspěšné 
akce s Pestrým Polabím na environmentální aktivity. Přítomní se shodli, že právě environmentální aktivity by mohly být tím 
správným klíčem, jak zaktivizovat komunit, protože tyto aktivity jsou celkem populární. P. Valenta sdělil, že taková aktivita 
se pořádala i v obci Němčice a měla poměrně slušnou odezvu, přestože nebyla ani moc propagovaná. Na příští jednání bude 
osloven p. Trávníček z Pestrého Polabí k předání informací k této oblasti. Další aktivity, která by mohly zaktivizovat 
komunitu, jsou dobrovolnické doučování a mezigenerační aktivita – vyšleme babičku a dědečka do školy, kde by senioři 
mohli číst dětem. P. Neumannová se ptala na podmínky komunitních táborů a klubů, a zda by z projektu šly realizovat, např. 
aktivity pro seniory. 
 

Shrnutí 

K. Holečková přislíbila zjištění odpovědí na dotaz, zda jsou zaměstnanci podporovanou CS z hlediska zaměstnanostních 
aktivit (pokud ne, nemá smysl se v území do těchto aktivit pouštět) a způsobilost nákladů vč. cestovních náhrad na exkurze 
seniorů a dětí, nadregionální akce (pokud ano, budou implementovány do AP a projektu). 
L. Křivková přislíbila zkontaktování p. Trávníčka.  
V komunitních aktivitách je podstatnou složkou dobrovolnictví. Aktivizovat komunitu lze přes environmentální aktivity, 
doučování a mezigenerační aktivity. Budou zapracovány do AP a v případě vhodných partnerů s fin. příspěvkem i do 
projektu. 
Proběhne dotazníkové šetření zaměřené na dobrovolnictví. 
Další setkání proběhne nejlépe 29.6.2022, kdy bude po konzultaci návrhu AP ze strany MPSV. 
 
K. Holečková všem přítomným poděkovala za spolupráci a ukončila setkání.  
 
  
Přílohy: 
Prezenční listina 
 
 
Dne: 6.6.2022 
Zapsala: K. Holečková 
 
 
       


