
 

 

 

 

 

 

PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČOVATELŮ 

v území MAS ORLICKO, z.s. 

 

Vážená paní, vážený pane,  

 

dovolte mi pozvat Vás v rámci připravovaného projektu „Podpora neformálních 

pečovatelů v území MAS ORLICKO, z.s.“ k prezentaci projektu „Obce blíže lidem“, který 

by dle šetření problémů a potřeb, provedeným MAS, mohl představovat případ dobré 

praxe pro řešení potřeb některých obcí / aktivity podpořenou MAS (dle finančních 

možností). 

 

Dne: 13.1.2022 od 9:30 hod. distanční formou  

 

Program: 
9:30-10:00 Připojování účastníků zde:  

 Join Zoom Meeting:  https://us02web.zoom.us/j/83795762012  

 Meeting ID: 837 9576 2012 

 

10:00-11:00  Zahájení, představení projektu 

 

11:00-cca 12:00 Diskuse, dotazy  

 

Organizační informace: 

Z organizačních důvodů prosíme o přihlášení na e-mail kancelar@mas.orlicko.cz 

(prosíme o potvrzení již dříve přihlášené) 

V případě zájmu nabízíme účastníkům možnost sledování z kanceláře MAS (prosíme o 

nahlášení). V případě, že máte zájem o otestování připojení, můžete se obrátit na Bc. 

Kateřinu Peškovou (kancelar@mas.orlicko.cz). 

 

Ing. Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO, z.s. 

https://us02web.zoom.us/j/83795762012
mailto:kancelar@mas.orlicko.cz
mailto:kancelar@mas.orlicko.cz


 

Proč představení tohoto projektu? 

Starostové – výstupy z terénních šetření → Potřeba pomoci se postarat o spoluobčany 

(především seniory, ale i další skupiny – dovoz léků, doprava k lékaři, na úřady, pomoc 

s řešením akutní situace).  

Poskytovatelé sociálních služeb – zkušenosti z terénu → Potřeba poskytnou pomoc a 

radu při nalezení vhodného řešení/služby (problém při orientaci v systému služeb, 

jejich dostupnost a kapacita, na koho se mám obrátit nejdřív, co teď a co poté, … - často 

řeší pracovníci jednotlivých služeb nad rámec činnosti, na kterou mají úvazek = časový 

problém, lze pouze v omezené míře). 

 

Projekt „Obce blíže lidem“ byl v tomto programovém období pilotně realizován na 

území MAS Posázaví. V rámci projektu jsou řešeny tyto záležitosti: 

- Poradenství – pomoc zorientovat se v situaci, pojmenovat problémy, navrhnout 

možnosti řešení. 

- Doprovázení – na úřady, k lékaři, …. 

- Pravidelný kontakt – pomoc s vyřešením problému „do konce“ (tj. nejen 

poskytnout informaci o vhodné sociální službě, ale pomáhat najít např. takovou, 

která má volnou kapacitu…). 

- Pomoc s vyhledáním, kontaktováním a spoluprací se všemi možnými 

organizacemi.  

MAS Posázaví projekt realizuje pro celkem 24 obcí ve své územní působnosti. Zapojení 

obcí spočívá především v pověření pracovníka projektu k výkonu sociální práce na 

území obce a případně v participaci na nákladech projektu (pokud jsou). Pro 

programové období 2021+ se předpokládá dotace 95-100 %. Samotná práce v terénu 

je zpravidla realizována ve spolupráci s místními poskytovateli sociálních služeb, 

kteří mají v dané oblasti dostatečné zkušenosti a kvalifikaci.  

Více o projektu: www.obceblizelidem.cz  

V rámci prezentace bude projekt představen přímo pracovníky projektu. V rámci 

diskuse bude možné vznést dotazy: 

- k pracovníkům projektu na konkrétní činnosti, které jsou (nejsou) poskytovány,  

- k manažerům projektu (organizační zajištění projektu a odpovědnost pro obce). 

http://www.obceblizelidem.cz/

