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V Náměšti na Hané        Datum: dne 11. 9. 2015 
 
 

Zápis z pracovního setkání poskytovatelů sociálních služeb a pracovní skupina 
Sociální služby MAS Region HANÁ, z. s.  

11.9.2015 v Náměšti na Hané od 9:00 hod. 
 
 

Přítomni: viz. Prezenční listina, prezenční listina je přílohou zápisu 

 

Program jednání: 

1) Informace o MAS Region HANÁ, z.s.   
2) Zásobník projektů sociálních služeb 
3) Podpora z Operačních programů v období 2016 - 2020 
4) Doplnění strategie MAS CLLD  

 

Ad 1.: 

Ing. Jaroslav Brzák přivítal zúčastněné a zahájil jednání. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 

Představil MAS Region HANÁ (informace o MAS, území MAS), informace o strategii komunitně 

vedeného místního rozvoje (ISU 2020), která je připravována.  

Strategie ISU je připravována i v oblasti sociální (podpora na základě OP Zaměstnanost, IROP). MAS má 

k dispozici 10 mil. Kč z OPZ. MAS se bude snažit pomáhat i iniciovat samozřejmě i individuální projekty. 

Konicko je jediné území, kde komunitní plánování probíhá, je vzorem.  

Ad 2.:  

J. Brzák představil přítomným současný stav zásobníku projektů. Ten byl na schůzce aktualizován. 

Ostatní poskytovatelé, kteří se neúčastnili pracovního jednání, budou vyzváni k doplnění zásobníku 

projektů a jeho aktualizaci e-mailem.  

Ad 3.: 

OPZ – měkké peníze 

IROP – tvrdé peníze, možnost podporavat registrované i neregistrované sociální služby. Registrovaní  
uživatelé - jaké typy projektů chtějí realizovat v letech 2016 – 2020? DZR Bílsko má hodně záměrů. Co 
charita Konice, a co ostatní poskytovatelé? 

Azylové domy – individuální projekty, noclehárny, denní centra,  

Ol. Kraj – DZR, domov pro seniory, hospic,  

DZR Bílsko – rozšířit, vytvořit společenskou místnost, navyšování kapacity je nějaká rezerva,  
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Ad 4.: 

 

Pracovní skupina na závěr jednání zkontrolovala průběh zpracování kapitoly sociální služby v rámci 
SCLLD.  

 

Úkol: Do příštího jednání aktualizovat anylatickou část strategie, SWOT a analýzu problémů a potřeb.  

 

 

 

Příloha č. 1 Prezenční listina s kontakty 

 

 

 

Zapsala dne 11.9.2015 Ing. Kateřina Vičarová 
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