
  
 

 

 
Zápis 

z 
JEDNÁNÍ S POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 
v rámci přípravy Akčních plánů OPZ+ a IROP 21+  

na území MAS Rozvoj Krnovska  
 
 

Datum:    25.5.2022 

Čas:   14:00 hodin 

Místo:    bistro Fáje To, Hlubčická 147/8, Krnov 

Program: 

1. Akční plán OPZ + 
2. Akční plán IROP 21+ 
3. Různé, diskuse, závěr 

Vedoucí zaměstnankyně pro CLLD přivítala přítomné, jednání se zúčastnili 5 účastníků, 3 z řad poskytovatelů 
sociálních služeb a 2 provozovatelé sociálních podniků. 

Ad 1. 
Zúčastnění byli informováni o přípravách akčního plánu OPZ+, o způsobu čerpání prostředků z OPZ+ na území 
MAS Rozvoj Krnovska a byli seznámeni s aktivitami, které bude MAS moci financovat. Potřeby v území 
vyplývají z analytických podkladů při tvorbě strategie. 
Nastavené podmínky pro poskytování dotace z OPZ + nejsou pro potřeby přítomných poskytovatelů 
sociálních služeb tak, jak by potřebovali. V dotazníkovém šetření, které proběhla na jaře letošního roku se 
vrátily jen tři dotazníky, rozeslány byly všem poskytovatelům soc. služeb v území. Aktivity v oblasti podpory 
dobrovolnictví a podpory sdílené a neformální péče jsou v současné době dostatečně zajištěny a není v zájmu 
poskytovatelů měnit zaběhnuté činnosti. Zájem by měli o vzdělávací programy pro své zaměstnance, 
dobrovolníky i pečující osoby, ale tyto nejdou řešit samostatnou aktivitou (lze jen v kombinaci). Co se týká 
aktivity pro podporu rodinných vazeb (komunitní tábory) – nejsou známy podrobné podmínky, aktivita bude 
zařazena jen v případě vhodných podmínek ze strany řídícího orgánu.  
V oblasti podpory zaměstnanosti jsou v území připraveny projekty vhodné k financování. 
 
Ad 2.  
Přítomní byli informování o přípravách akčního plánu IROP 21+, o způsobu vyhlašování výzev. Dle dotazníku 
pro MAS, který byl zaslán na podzim 2021 jsou připravené projekty poskytovatelů sociálních služeb, bohužel 
nebude možné podporovat projekty pro pobytové služby – tyto budou nově financovány z Národního plánu 
obnovy, poskytovatelé byli informováni. 
 
Ad 3. 
 
Přítomní diskutovali o svých aktivitách a vyměňovali si své zkušenosti. Také vyslovili politování, že se 
účastnilo málo poskytovatelů, i když byli osloveni všichni z území MAS. 
 
Komunitní projednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. 
 
 
Zapsala: 
Martina Jalamasová 

 


