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Záznam z jednání 

Datum | čas 4. 3. 2022, 12.30 hod. 
Forma osobní 

Místo Městský úřad Velké Hamry, zasedací místnost 

Účastníci 

Dle prezenční listiny 

Stručný záznam řešené problematiky 

Jednání o obsahu a územním rozložení aktivit AP OPZ+ s klíčovými aktéry v oblasti významným výskytem 

sociálního vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením. Jednání se zúčastnili zástupci obcí, sociální a 

komunitní pracovníci města Velké Hamry, zástupce Agentury pro sociální začleňování a zástupce 

Mikroregionu Tanvaldsko. Manažer OPZ prezentoval návrhy aktivit pro oblasti územní působnosti MAS 

Rozvoj Tanvaldska – zaměření na primární sociální prostředí - komunitní sociální práce, sociální práce obcí. 

MAS Rozvoj Tanvaldska bude navazovat na úspěšné projekty z předchozího programového období a 

rozšiřovat aktivity i v dalších oblastech. Dále prezentoval závěry z předchozích projednávání akčního plánu 

OPZ+ (jednání s potenciálními partnery, zástupci pomáhajících neziskových subjektů, zástupci sociálních 

služeb a cílových skupin). Informoval též o provázanosti zamýšlených aktivit AP s opatřeními aktuálně 

schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Tanvald a potvrdil 

provázanost se Strategií sociálního začleňování města Velké Hamry.  

Účastníci projednání v diskusi potvrdili zásadní potřebnost ve všech navrhovaných oblastech s důrazem na 

dluhového poradenství a podporu soustavné a dlouhodobé aktivity komunitní sociální práce, shodli se na 

prospěšnosti aktivit podporujících rozvoj komunity a preventivní programy s vazbou na předcházení 

sociálnímu vyloučení. Účastníci zdůrazňují potřebu podpory osob ohrožených sociálním vyloučením a to 

zejména CS rodiny s dětmi a nízkopříjmoví senioři, a to i v širších souvislostech, které nelze AP OPZ+ pokrýt. 

Komunitní sociální práci a návazné aktivity zaměřené na děti v době prázdnin považují účastníci projednání 

za naprosto zásadní a přínosné. Účastníci vyslovili obavu z malého objemu finančních prostředků 

alokovaných v rámci OPZ+ na MAS Rozvoj Tanvaldska. Zástupce ASZ potvrdil možnost jiného zdroje 

financování aktivit SVL. Účastníci se dohodli o vhodnosti využití vícezdrojového financování a v této oblasti 

budou vzájemně spolupracovat. 

Související úkoly 

Zadání úkolu Zodpovědnost Termín 

   

   

   

Další schůzka 

Další schůzka bude svolána dle potřeby 

Zapsal 

Ing. Petr Ponikelský, manažer OPZ, MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s. 

4. 3. 2022 


