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1.  Cílové skupiny a jejich problémy a potřeby v oblasti aktivního 
začleňování, na jejichž řešení se chce MAS v rámci realizace 
akčního plánu zaměřit  

•  Komunitní centrum pro děti a dospívající, osoby v postproduktivním věku, pečující 
osoby, osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení případně i odborní pracovníci 
místních NNO, obcí spolků a participující členové komunity 

V našem regionu dosud není žádné komunitní centrum. Komunitní aktivity jsou poskytovány 
různými organizacemi roztříštěně bez návaznosti na potřeby CS. Místní samosprávy 
zapůjčovaly své prostory v jednotlivých obcích k poskytování vzdělávacích, kulturních, 
řemeslných nebo sportovních akcí, které realizovaly převážně místní spolky.  
Město Strakonice v současné době dokončuje přestavbu nevyužitých budov ve vlastnictví 
města na komunitní centrum. Plánované dokončení je září 2022. Po ukončení přestavby zde 
budou realizovány aktivity podporující komunitní život. K rozvoji života v obci přispěje rozvoj 
spolkových činností, udržování tradic a zvyků. Komunitní centrum bude sloužit jako společné 
zázemí pro činnost spolkových aktivit, společné zázemí pro realizaci kroužků s různorodou 
činností, společné aktivity pro cílové skupiny a zároveň jako zázemí pro sociální a občanské 
služby. Strakonice se nachází v centru území MAS Strakonicko a jsou tedy přirozenou 
spádovou oblastí s dobrou dostupností, proto je umístění komunitního centra ideální. 
Komunitní centrum je především centrem setkávání CS se smysluplným trávením volného 
času. Jeho činnosti omezují rizika a napomáhají řešit problémy CS. Děti a dospívající jsou 
ohrožování patologickými vlivy, kterým je potřeba předcházet. V důsledku pandemie COVID-
19 došlo u nich, stejně jako u osob v postproduktivním věku k sociální izolaci. Pečující osoby 
často trpí velkou izolovaností od okolní společnosti, jsou permanentně ve službě člověku, o 
kterého pečují, a jejich okolí to obvykle považuje za samozřejmé. Pečující však bývají velmi 
často vyčerpaní a vyhořelí, nemají žádný kontakt s vlastními potřebami, nemají se samy o co 
opírat a z čeho čerpat. Ještě výrazněji se tato izolace pečujících objevuje právě na venkově a 
zejména v odlehlých obcích. Osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení případně i 
odborní pracovníci místních NNO, obcí, spolků a participující členové komunity potřebují 
možnost dalšího vzdělávání nebo sdílení svých zkušeností a znalostí.  
V komunitním centru budou probíhat aktivity pro CS např.: 

- výchovně/ vzdělávací a edukační aktivity pro cílové skupiny a pro laickou i odbornou veřejnost 
s cílem posilovat vzdělávání v informační společnosti a přispívat k rozvíjení schopnosti dobře 
se orientovat v rychle měnícím se světě (komunitní knihovny, doučování, motivační semináře 
pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce, výchova k občanství, podpora 
zvyšování dovedností pracovat s místní komunitou, přednášky a besedy s odborníky s cílem 
informovat o možnostech, diskutovat o účinných vylepšeních či místních inovacích, podvečerní 
kluby, promítání filmů, točení dokumentů apod.)  

- kulturní/ multikulturní aktivity realizované „samosprávně“, tj. sebeorganizované členy komunity 
(např. divadelní představení či výstavy, filmové kluby,) 
Opatření akčního plánu, navazuje na řešení jednotlivých problémů CS v oblasti aktivního 

začleňování: 1.1 Programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin a zvyšující 

jejich zapojování se do života v obci/ komunitě 

Cílový stav: Komunitní centrum jako neutrální a otevřený prostoru, který umožňuje lidem 

scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy. Se členy komunity, kteří se 

aktivně účastní fungování komunitního centra. Zapojení CS do komunitního života. 
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• Činnost domácího hospice 

Cílovými skupinami pro činnost domácího hospice jsou zejména - dospělí se zdravotním 
či sociálním znevýhodněním (typicky pacienti a klienti odlehčovací služby) a - pečující osoby 
(ti kteří se o předchozí skupinu v domácnosti starají), ale dotčené skupiny lze řadit také mezi 
- děti a dospívající (většina pečujících rodin má členy v dětském věku, kteří právě díky 
přítomnosti umírající blízké osoby potřebují také naši pomoc podobně jako jejich pečující) a - 
osoby v postproduktivním věku a senioři (pacienti, klienti sociálních služeb, pečující osoby, 
případně další osoby v domácnosti – manžel/ka, děti také v seniorském věku, kdy pečující je 
již vnuk/vnučka, rodiče pacienta apod.) Vedlejší cílovou skupinou jsou také personál hospice, 
- „odborní pracovníci místních NNO“ který potřebuje vhodné prostředí, podmínky a materiál 
pro poskytování vysoce náročných sociálně-zdravotních služeb. 
 
Začleňování se týká CS osob pečujících o paliativně nemocné a umírající, jejich rodiny a 
blízké, případně truchlící. Pečující osoby často trpí velkou izolovaností od okolní společnosti, 
jsou permanentně ve službě člověku, o kterého pečují, a jejich okolí to obvykle považuje za 
samozřejmé. Pečující však bývají velmi často vyčerpaní a vyhořelí, nemají žádný kontakt 
s vlastními potřebami, nemají se samy o co opírat a z čeho čerpat. Ještě výrazněji se tato 
izolace pečujících objevuje právě na venkově a zejména v odlehlých obcích. Pečující zde 
mnohdy žijí i celé roky zcela odděleně od okolního světa, často mají velmi zkreslený obraz 
reality a zkreslenou představu o mezilidských vztazích. V roce 2021 využilo služeb Domácího 
hospice sv. Markéty 51 klientů a pacientů. 
Těmto osobám umožňuje hospic svou sdílenou péčí, aktivní pomocí i poradenstvím vrátit se 
do společenského života. U každé osoby v paliativní péči v domácím prostředí, případně v 
odlehčovací péči se jedná minimálně o pečující osobu, ale v praxi jde průměrně o tři osoby 
(blízkou rodinu). Potenciálními příjemci – cílovou skupinou), v oblasti aktivního začleňování 
jsou tedy všichni blízcí paliativních pacientů a osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, na území MAS. 
Nejzávažnější bariérou je neznalost možností péče hospice o cílovou skupinu jak ze strany 
veřejnosti, tak ze strany odborníků. Hospic sv. Jana N. Neumanna se daří naplnit kapacitně 
potřeby obyvatel území MAS Strakonice, a cílenou propagací se podařilo představit možnosti 
hospicové péče obvodním lékařům, primariátu nemocnice i široké veřejnosti. Dosud však 
přetrvává neochota lékařů sdělovat pacientům včas nepříznivou diagnózu (neléčitelnost 
nemoci a brzký konec života) tak aby byla včas řešena jejich situace. Ze strany cílové skupiny 
je to především stud, případně smíření se s konečnou situací blízké osoby, který brání včasné 
přijetí péče hospice. V některých případech cílové skupině brání přijetí domácí hospicové péče 
neochota podílet se na sdílené péči o umírajícího.  
Hospic sv. Jana N. Neumanna poskytuje na území MAS prostřednictvím svého pracoviště 
Domácího hospice sv. Markéty celou řadu vzájemně se doplňujících zdravotně-sociálních         
a sociálních služeb. Především na podporu cílových skupin poskytuje domácí hospicovou péči, 
určenou pacientům v terminálním stádiu nemoci. Péče je komplexní, včetně péče o rodinu 
nebo pečující pacienta, poskytovaná multidisciplinárním týmem zahrnujícím sociální 
pracovníky, lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatele, terapeuty psychologické pracovníky a další. 
Hospic poskytuje pacientům a rodině vysoce odbornou zdravotní, sociální i duchovní péči          
v domácím prostředí, potřebnými členy týmu, poskytne potřebný pečovatelský nábytek, 
zdravotní, pečovatelské i kompenzační pomůcky, základní i odborné sociální poradenství.        
V blízkosti smrti pacienta se péče zintenzivní a v době smrti a po ní zajišťuje hospic veškerou 
potřebnou pomoc rodině a blízkým. Pomoc pokračuje i v období truchlení, dokud je potřebná. 
Pro rodiny pečující o osoby se sníženou soběstačností poskytuje hospic odlehčovací (respitní) 
služby, odborné sociální poradenství a zapůjčení pomůcek. Cílovým skupinám – rodinám, 
umožní sdílenou péčí o klienta možnost odpočinku, získán volného času pro vyřízení jak 
nezbytných záležitostí, tak pro společenské vyžití. Na základě dohody na podkladě sociálního 
šetření poskytne péči jak o postižené osoby, tak i o jejich pečující a rodiny. Pomůže jim 
zvládnout všechny základní činnosti podle § 44 zákona o soc. službách a díky 
multidisciplinárním týmům navíc může poskytnout i vysoce odbornou zdravotní péči, 
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psychologickou pomoc případně duchovní podporu. Odborným sociálním poradenstvím, 
poskytovaným samostatně bez dalších služeb řeší hospic problémy cílové skupiny zaměřené 
především na problematiku péče o paliativní pacienty a pacienty s těžkým zdravotním 
postižením. Ochota podílet se ze strany obcí na hospicové a sociální péči o vlastní občany se 
liší v každé obci. Ze strany měst na území MAS se jedná často o sliby, které v praxi 
nedosáhnou v přepočtu na obyvatele ani zlomku průměru, ze strany menších obcí dochází při 
podpoře této péče někdy i k překvapivé štědrosti a spolupráci. Podnikatelské subjekty 
prokazují střídavý, spíše pozitivní zájem o problematiku a většinou si uvědomují její význam a 
přínos. Ochotni jsou především přispět finančně na řešení problematiky, v menší míře 
nabídnou i materiální nebo dokonce personální pomoc. 
V případě nerealizování domácí hospicové péče nebude schopna cílová skupina pečovat          
o paliativní, umírající pacienty v domácím prostředí a tito skončí v lepším případě v lůžkovém 
hospici, většinou však v nemocnici na interně, případně v sociálních lůžkových zařízeních bez 
lékařské péče. Dojde tím k výraznému narušení funkce rodin a vztahů v těchto rodinách.            
V případě využití nemocniční péče dojde k navýšené finanční potřebě této násobně dražší 
varianty péče. V případě nerealizování sociálních služeb hospice, odlehčovací služby, 
odborného sociálního poradenství, případně poskytování pečovatelského nábytku a 
pečovatelských a kompenzačních pomůcek, dojde opět k neschopnosti cílové skupiny 
pečujících a blízkých (rodiny) klienta postarat se o něj v domácím, přirozeném prostředí a 
dojde k potřebě využít nákladnějších lůžkových zdravotních a sociálních zařízení. Rodiny si 
nebudou moci odpočinout od péče se všemi sociálními důsledky. V souhrnu při nerealizování 
hospicové sociální zdravotní péče dojde ke zvýšenému čerpání veřejných prostředků na 
zajištění náhradních řešení, k narušení rodinných vztahů v cílové skupině a ke zvýšenému 
nebezpečí sociálního vyloučení členů těchto skupin. U pečujících může dojít k opuštění 
zaměstnání, opuštění koníčků a společenských organizací. 
Zdrojem samotné péče o cílovou skupinu je Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. potažmo 
jeho pracoviště Domácí hospic sv. Markéty. Na území MAS je jediným poskytovatelem této 
péče. Do území MAS zasahuje dojezdem ještě Domácí hospic Athelas z Písku, jeho případnou 
péči na území MAS však nemáme zmapovanou. Finančními zdroji péče jsou z 15,7 % platby 
za zdravotní výkony, 6,3 % hradí kraj za sociální služby, 1,5 % hradí pacient (častěji jeho 
rodina), 1,6 % hradí klienti sociálních služeb, 1,1 % poskytnou dárci, 4 % jsou z dotace kraje, 
8 % z dotací ministerstev, 48,5 % z fondů EU. Zbylé náklady hradí hospic z provozních 
prostředků získaných činností jiných pracovišť. Personálními zdroji jsou zejména zaměstnanci 
pracoviště Domácího hospice sv. Markéty. Další personální zdroje zajišťující vedení, 
administrativu a údržbu pracoviště sídlí v Prachaticích. Silnými stránkami území je poměrně 
dobrá dopravní dostupnost celého území MAS, kvalitní dostupná nemocnice. Silnou stránkou 
je existence domácího hospice s komplexní zdravotně-sociální péčí a zejména jeho začlenění 
v organizaci poskytující širší péči na přilehlých územích (větší odborná, technická i finanční 
podpora pracoviště). 
Konkrétní opatření akčního plánu, navazuje na řešení jednotlivých problémů CS v oblasti 
aktivního začleňování: 1.6 Posilování rodinných vazeb podpora sociálně či zdravotně 
znevýhodněných osob v rodinách včetně podpory dalších pečujících členů rodiny při 
naplňování jejich specifických potřeb a 1.4 Podpora sdílené a neformální péče, včetně 
paliativní a domácí hospicové péče a zajištění její dostupnosti i v malých obcích a                       
v odlehlých venkovských regionech 
Popis cílového stavu 
Poskytnutí uvedených zdravotně-sociálních služeb co nejvyššímu počtu obyvatel území MAS 
(v ideálním případě všem indikovaným příjemcům) v co nejvyšší kvalitě. Usnadnit pečujícím 
osobám návrat do pracovního procesu, posílit prorodinné vazby. 
Dostupná kvalitní paliativní péče. Lepší životní situace osob z CS s ohledem na jejich potřeby, 
zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v přirozeném prostředí.  
- Soběstačný venkov a zapojení místních aktérů do pomoci osobám sociálně či zdravotně 
znevýhodněným a zvýšit tak jejich šance na plnohodnotnější uplatnění a začlenění v místě, 
kde žijí. 
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CS rodiny s dětmi   
Na území MAS Strakonicko, z. s. žije velké množství rodin s dětmi, jejich největším problémem 
je skloubit rodinný a pracovní život. Pracovní doba rodičů není shodná se školní docházkou 
dětí. Rodiče řeší, jak zajistit umístění dětí po skončení vyučování. Ne všechny děti mohou být 
umístěny ve školní družině, která nemívá dostatečnou kapacitu. Péči o mladší školní děti může 
zajistit dětský klub. Dětský klub využívalo v uplynulém programovacím období 15 dětí. 
Zajištění péče o dítě po ukončení vyučování je pro rodiče stěžejní. Jeden z rodičů si obvykle 
musí přizpůsobit pracovní dobu z důvodu péče o dítě, a tudíž často nemůže vykonávat svou 
práci v takovém pracovním nasazení a na takové pozici, jako tomu bylo před nástupem dítěte 
do základní školy. Prarodiče jsou v dnešní době ekonomicky aktivní do vyššího věku, 
s vyzvedáváním dětí obvykle také pomoci nemohou. 
Problémem cílové skupiny je zajištění dohledu nad dětmi mladšího školního věku, a to po 
vyučování. Rodiče by uvítali i hlídání dětí předškolního věku (mladší sourozenci školního 
dítěte). Zajištění hlídání pouze jednoho dítěte jim neřeší situaci. Potřeba hlídání do večerních 
hodin, pokud rodič pracuje do 18:00 (provozní doba dětského klubu je nutná do 18:30). Školní 
družiny končí v 16:00, takže pracující rodič nestíhá dítě vyzvednout. Krátká otevírací doba 
školních družin a nízká kapacita školních družin neumožňuje rodičům pracovat déle. 
Řešením daného problému CS je zajistit dozor dětem po uzavření školních družin a vytvořit 
kapacitu zařízeních zajišťujících dohled nad dětmi mimo provoz školních družin.  
Pokud nemá rodič kam umístit dítě po vyučování, není schopen si najít nebo udržet práci. 
Hlídání v klubu hojně využívají i samoživitelky. 
Přestože je o uvedené služby zájem, nenabízí je žádná další organizace než RC Beruška, 
která službu realizovala z projektu OPZ a po ukončení realizace projektu nebude mít finanční 
prostředky, aby mohla službu dále poskytovat. 
Se zánikem dětského klubu dojde k riziku vzniku patologického a rizikového chování dětí, které 
nebudou trávit smysluplně svůj čas nebo k snížení pracovního uplatnění rodičů s dětmi, kteří 
budou muset pracovat na zkrácený úvazek případně budou nuceni si jinak upravovat pracovní 
dobu, aby mohli zajistit péči o své děti. Nepodaří-li se pokračovat v realizace projektu, vzniká 
riziko vyšší nezaměstnanosti rodičů, obzvláště samoživitelek a postižení rodin chudobou. 
V území působí organizace, které mohou na zajištění služeb spolupracovat, např. RC 
Beruška, která má s uvedenou aktivitou již bohaté zkušenosti. RC Beruška bude zajišťovat ze 
svých zdrojů i doprovody dětí ze/ do zařízení, proto je vhodné umístění dětského klubu pro 
mladší školní děti v prostorech RC. 
Opatření akčního plánu, navazuje na řešení jednotlivých problémů CS v oblasti aktivního 

začleňování: Posilování rodinných vazeb 

Cílový stav: Lepší životní situace rodin s dětmi s ohledem na jejich potřeby, zvýšení jejich 

pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v přirozeném prostředí. Bezpečné prostředí pro 

děti.  
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2. Aktivity realizované v rámci akčního plánu v přímé vazbě na zjištěné 
potřeby CS  

Požadovaná alokace je 16 000 000 Kč. Na první projekt bude použito 50% alokace. 

Popis jednotlivých aktivit: 

Činnost komunitního centra – vazba na aktivitu 1.1 
V rámci nového komunitního centra budou poskytovány služby a aktivity, které povedou ke 
zlepšení komunitních a společenských činností a vyšší podpoře sociálního začlenění. Pro 
cílové skupiny budou v komunitním centru k dispozici i volnočasové aktivity a možnost využití 
spolkových aktivit. 
Činnost bude zajišťovat 1 pracovník na 0,75 úvazku, HM 25 000 Kč/měsíc 
Možnosti využití: 

1. Zajištění stálého zázemí pro poradenství pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
(např. dluhové poradenství) vzdělávání 

2. Vytvoření zázemí pro aktivní trávení volného času vymezených cílových skupin, 
setkávání cílových skupin 

3. Zajištění stálých prostor pro místní spolkovou činnost 
4. Zajištění možnosti vzdělávání, kurzů a školení pro cílové skupiny s cílem získání mj. 

kompetencí pro řešení běžných životních situací a problémů 

Časový rámec: po celou dobu realizace (leden 2023 - prosinec 2025) 
Finanční nákladnost:  
HM 25 000 Kč/ měsíc, úvazek 0,75, SP + ZP 8500 Kč (Kooperativa) celkem – 33 500 Kč 
Celkem za 36 měsíců …………….1 206 000 Kč 
Paušální náklady……………………  482 400 Kč 
Paušální náklady budou použity na nájem, pojištění, telefon, lektorování 
 
Způsob realizace a zajištění jednotlivých aktivit 

o MAS projektové aktivity zrealizuje sama (pracovníky MAS v rámci realizačního 
týmu), byla předjednána spolupráce s NNO – Suncab a Ostrov 1415, sociální 
službu bude provozovat Prevent, jehož pracovník bude pravidelně do KC 
docházet 

Náhradní řešení – provozování aktivit KC dobrovolníky v omezeném rozsahu 

Dětský klub vazba na aktivitu 1.6 

Dětský klub jako možnosti péče o děti s cílem zajistit podporu ve slaďování péče o děti s prací 
a výkonem své profese. Pracovní doba od 12:30 do 18:30 
Činnost budou zajišťovat 2 pracovníci na 0,75 úvazku, HM 26 000 Kč/měsíc – provoz mimo 
letních prázdnin 
Plánované aktivity: 
Časový rámec: po celou dobu realizace (leden 2023 - prosinec 2025 -mimo letních prázdnin) 
Finanční nákladnost: 
1. pracovník – PS, úvazek 0,75 , HM 26000 Kč/měsíc, SP + ZP 8840 – celkem 34 840 Kč 
2. pracovník – PS, úvazek 0,75 , HM 26000 Kč/měsíc, SP + ZP 8840 – celkem 34 840 Kč 
Celkem za 30 měsíců …………….    2 090 400 Kč 
Paušální náklady……………………     836 160 Kč 
Paušální náklady budou použity na nájem, pojištění, telefon, lektorování 
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Způsob realizace a zajištění jednotlivých aktivit 
o MAS projektové aktivity zrealizuje sama (pracovníky MAS v rámci realizačního 

týmu), byla předjednána spolupráce s NNO – RC Beruška Strakonice 

Náhradní řešení – provozování aktivit pracovníky RC plně hrazené rodiči 

Paliativní a domácí hospicová péče vazba na aktivitu 1.4 

Poskytování domácí hospicové paliativní péče na Strakonicku, zejména podpora rodin formou 
podpory domácích pečujících o své umírající blízké. Sociální pracovnice bude zajišťovat 
sociální poradenství nad rámec zákona 108/2000 Sb. pozůstalým s truchlícím, edukaci 
pečujících, psychoterapeutickou podporu a další související činnosti. 
Časový rámec: po celou dobu realizace 
Finanční nákladnost: 
Osobní náklady sociální pracovnice – úvazek 1,0 
HM 30 000 Kč/ měsíčně, odvody 10 200 Kč – celkem 40 200 Kč 
Celkem za 36 měsíců …………….1 543 680 Kč 
Paušální náklady……………………  617.472 Kč 
Paušální náklady budou použity na nájem, pojištění, telefon, vzdělávání 
 
 
Způsob realizace a zajištění jednotlivých aktivit 

o MAS do realizace projektové aktivity zapojuje partnera s finanční účastí; 

Na území existuje pouze jeden poskytovatel této služby – Domácí hospic sv. Markéty ve 
Strakonicích, proto nebude probíhat výběrové řízení na dodavatele služby. S Domácím 
hospicem bude uzavřena smlouva o partnerství. 

Náhradní řešení: pokud nedojde k zapojení partnera do projektu aktivita nebude realizována 
z důvodu neexistujícího dalšího poskytovatele sociální služby. 

3. Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti 
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale 
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu  

• Komunitní tábory pro děti a dospívající 

Celoročně u nás probíhají aktivity pro děti a dospívající, jedná se například o zapojování dětí 
a mládeže do spolkové činnosti SDH, včelařů nebo dalších spolkových, sportovních a 
vzdělávacích organizací. Tato činnost probíhá převážně po dobo školního roku. O prázdninách 
tato aktivita většinou nepokračuje. Některé organizace pořádají o prázdninách realizují tábory 
nebo soustředění pro děti a mládež, na kterých děti a mládež rozvíjí své získané dovednosti. 
Tábory hradí rodiče, někteří rodiče bohužel nemají dostatek finančních prostředků, a proto se 
jejich děti nemohou tábora zúčastnit. Snížení finanční náročnosti táborů a rozšíření jejich 
realizace by přispělo k většímu zapojení dětí a mládeže do zájmové činnosti i o prázdninách a 
jejich aktivnímu začleňování do komunitního života. 

 

• Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí 
v přístupu k sociálně slabším a znevýhodněným občanům a zvýšení míry zapojení a 
aktivní participace obcí na řešení jejich situace 

Na území MAS se nacházejí 4 menší DSO, které se dlouhodobě zapojují do projektů se 
zaměřením na sociální oblasti. Členské obce DSO mohou zavést či posílit sociální práce na 
obcích tam, kde to situace vyžaduje. Meziobecní spolupráce v oblasti sociální práce na území 
DSO či MAS může zajistit např. sdílený sociální pracovník pro více obcí, mobilní týmy 
zajišťující výpomoc starším a osamělým občanům apod. Počet starých a osamělých lidí se 
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stále zvyšuje. Obce mohou zajistit rozvozy obědů, doprovody k lékaři a další služby, tam kde 
nejsou dostupné jiné sociální služby, protože nejlépe znají své obyvatele a jejich potřeby 
zejména v malých obcích. 
V majetku obcí jsou nevyužívané objekty, které lze přestavět na sociální/ dostupné/ 
podporované/ prostupné bydlení nebo krizového bydlení (ve smyslu komplexní individuálně 
cílené podpory pro osoby žijící v takovém typu bydlení). Nově vzniklé bydlení může být využito 
na startovací bydlení nebo bydlení pro seniory. Nebude tak docházet k odlivu obyvatel 
převážně mladých lidí. Ve Volyni se nachází Dětský domov, proto by bylo vhodné vybudovat 
pro mladé lidi opouštějící DD Dům na půl cestě. Tito mladí lidé jsou s regionem sžití a mají 
zde své vazby. Dům na půl cesty by jim ulehčil start do života. 
DSO a jejich členské obce spolu dlouhodobě spolupracují a účinně komunikují. Komunikace 
probíhá i s dalšími aktéry/ organizacemi/ službami v území. Obce společně řeší různou 
problematiku, např. zajištění dopravní obslužnosti, odpadové hospodářství, školství a další. 
Jedná se o různé formy spolupráce a komunikace. Vzniklé platformy/ skupiny přispívají 
dlouhodobě k rozvoji celého regionu a řešení dané problematiky. Spolupráce mezi obcemi 
zefektivňuje a urychluje jednání a řešení problémů. 

• Prorodinné aktivity 
Na území MAS Strakonicko, z. s. žije velké množství rodin s dětmi, jejich největším problémem 
je skloubit rodinný a pracovní život. Rodiče chtějí rozvíjet potenciál svých dětí a smysluplné 
trávení volného času dětí, a proto jim zajišťují volnočasové aktivity/kroužky, zároveň musí sami 
být zapojeni do pracovního procesu. Pracovní doba rodičů není shodná se školní docházkou 
dětí. Rodiče řeší, jak zajistit doprovod dětí do vzdálenějších vzdělávacích zařízení po skončení 
vyučování. Děti mají své volnočasové aktivity, na které musí docházet nebo je nemá kdo 
„hlídat“. Doprovody dětí využívalo v uplynulém programovacím období 60 rodin.  
Většina volnočasových aktivit/kroužků pro dětí probíhá v brzkých odpoledních hodinách a pro 
pracující rodiče je téměř nemožné děti vyzvednout a dopravit je na kroužek. Jeden z rodičů si 
obvykle musí přizpůsobit pracovní dobu z důvodu péče o dítě, a tudíž často nemůže vykonávat 
svou práci v takovém pracovním nasazení a na takové pozici, jako tomu bylo před nástupem 
dítěte do základní školy. Prarodiče jsou v dnešní době ekonomicky aktivní do vyššího věku, 
s vyzvedáváním dětí obvykle také pomoci nemohou. Řešením je zajištění služby doprovodů 
dětí z /do zařízení. 
 

• Sdílení, výměny zkušeností, mezigenerační dialog 
Ve venkovských oblastech je dlouhodobě nedostatek činností pro děti a mládež Pro rodiče je 
časově a finančně náročné zajistit sportovní aktivity pro děti a žáky ve městě – mimo bydliště 
rodiny. Mladí lidé tráví čas většinou u počítače a vzniká tak sociální izolace. Je důležité navrátit 
děti a mládež do aktivního života a navázat opět na sociální kontakty v místní komunitě. 
V případě nezapojení se do smysluplných aktivit, se zvyšuje riziko působení negativních 
patologických jevů působících na mládež, a tomu je nutné předcházet. Zároveň je nutné 
posilovat vazbu na místní komunitu a vytvořit aktivity, které podpoří aktivní život v obci. 
V území MAS žijí aktivní senioři, kteří mají velké životní a odborné zkušenosti v 
různých oblastech. Tyto zkušenosti mohou dále předávat mladším generacím formou vedení 
např. sportovních, kulturní a volnočasových aktivit.  
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4. Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území 
na realizaci akčního plánu  

 

Příprava zpracování akčního plánu probíhala za pomoci fokusní skupiny, která byla složena 
za členů Rada MAS. Proběhlo síťování aktérů působících v jednotlivých oblastech AP, 
partnerství bylo navázáno již v předešlých letech činnosti MAS Strakonicko, z. s. především 
prostřednictvím velkého počtu členů MAS anebo spoluprací při realizaci jednotlivých projektů 
realizovanými MAS. Na webových stránkách https://www.strakonicko.net/mas/aktuality.asp 
 https://www.strakonicko.net/mas/zapisy.asp  a https://www.strakonicko.net/mas/clld2021-
pripravaprojektu.asp jsou uveřejněny zápisy z jednání o přípravě SCLLD a jednotlivých 
programů. Dále probíhala individuální setkání s aktéry v území, dle možnosti s pandemií 
COVID -19 osobně nebo online. MAS informovala o přípravě strategie na setkání DSO 
v regionu nebo na shromáždění členů JHK. Vše bylo doplnění animační činností MAS. 
Animace je činnost, která pomáhá k lepšímu naplňování strategie MAS Strakonicko, z. s. 
prostřednictvím komunikace s místními aktéry, potenciálními žadateli, různými zájmovými 
skupinami v území a s veřejností. Zajišťuje zvýšení informovanosti veřejnosti a místních 
aktérů. Animační aktivity zahrnují všechny činnosti MAS v rámci CLLD mimo administraci 
projektů konečných žadatelů/příjemců 
Cílem animace je zvyšování úspěšnosti využívání integrovaného nástroje SCLLD 
prostřednictvím zvýšení zájmu veřejnosti o zapojení do realizace strategie a do aktivit na 
podporu rozvoje území. Součástí animačních aktivit je podpora a další rozvoj partnerství, 
zajištění relevantní informovanosti o SCLLD formou besed, pořádání vzdělávacích akcí, 
aktivity k seznámení veřejnosti se stavem realizace SCLLD, motivace k tvorbě projektových 
záměrů naplňujících cíle SCLLD, které mohou být realizovány ze zdrojů CLLD nebo z jiných 
zdrojů, vyhledávání příležitostí ke spolupráci, koordinace komunitního projednávání, vzájemná 
výměna informací a sdílení dobré praxe s ostatními subjekty. 
Animace přispívá k tomu, aby se MAS stala důležitým komunikačním uzlem ve svém 
zájmovém území. Komunikačním zdrojem MAS jsou webové stránky www.strakonicko.net, 
zpravodaj HLAS MAS v elektronické podobě na webových stránkách 
https://www.strakonicko.net/mas/hlasmas.asp. MAS dále využívá facebookové stránky 
https://www.facebook.com/people/Mas-Strakonicko/100010602635988 k propagaci své 
činnosti a ke komunikaci s veřejností. 
Činnost MAS bude především propagována na jejích webových stránkách 
www.strakonicko.net, kde budou zveřejněny všechny předepsané dokumenty a doklady a 
nadále zde budou informace o akcích, které bude MAS organizovat nebo se jich účastnit 
(workshopy, semináře, komunitní akce, výstavy, atd.). MAS dále ke své propagaci a 
informování veřejnosti bude nadále využívat facebookové stránky. Aktivity MAS budou shrnuty 
ve Výroční zprávě MAS, zveřejňované na webu MAS, 
https://www.strakonicko.net/mas/vyrocnizpravy.asp. MAS se bude podílet, tak jako dosud, na 
tvorbě textových částí propagačních a informačních tištěných materiálů a grafických 
prezentací. Veřejnost, zájmové skupiny, potencionální žadatelé, oborová sdružení, dobrovolné 
svazky budou i nadále informováni prostřednictvím regionálního tisku, zpravodaje HLAS MAS, 
propagačními letáky, osobními kontakty, účastí na veřejných akcích a valných hromadách 
svazků obcí. K propagaci a informování zahraničních partnerů bude MAS používat osobní 
kontakty, elektronickou korespondenci a uspořádaná vzájemná setkání. Zároveň MAS i nadále 
využije své zapojení do regionálních a národních struktur a sítí. Výše zmíněné činnosti 
povedou ke stále většímu povědomí o práci MAS v regionu i mimo něj. Při propagaci bude 
MAS dodržovat pravidla povinné publicity. 
 

https://www.strakonicko.net/mas/aktuality.asp
https://www.strakonicko.net/mas/zapisy.asp
https://www.strakonicko.net/mas/clld2021-pripravaprojektu.asp
https://www.strakonicko.net/mas/clld2021-pripravaprojektu.asp
http://www.strakonicko.net/
https://www.strakonicko.net/mas/hlasmas.asp
https://www.facebook.com/people/Mas-Strakonicko/100010602635988
http://www.strakonicko.net/
https://www.strakonicko.net/mas/vyrocnizpravy.asp
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5. Příprava projektu MAS4 

Na základě zjištěných potřeb v území a získaných zkušeností z minulého programovacího 
období, ve kterém MAS Strakonicko, z. s. podpořila prorodinné aktivity a dále rozvoj sociálních 
služeb – vznik Domácího hospice sv. Markéty a půjčovny kompenzačních pomůcek, byl výběr 
aktivit uzpůsoben zájmu o služby Domácího hospice sv. Markéty a poptávce po činnosti 
komunitního centra, které v území doposud chybělo. 

Rada MAS podrobně prostudovala možnosti realizace podporovaných aktivit z OP 
Zaměstnanost+. A nejprve vybrala cílové skupiny, které budou v projektu podporovány. 
S podporou cílových skupin byla následně seznámena Valná hromada MAS na svém 
zasedání dne 9.12.2021. Následně Rada MAS vybrala aktivity, kterými budou cílové skupiny 
podpořeny, a o které je v území zájem, případně je jich v území nedostatek. Aktivity byly 
vybrány s ohledem na možnosti realizace zajištění přímo pracovníky MAS. Následně probíhala 
osobní setkání s jednotlivými realizátory aktivit v území. Bylo osloveno především Suncab, RC 
Beruška a Domácí hospic sv. Markéty, kteří mají bohaté zkušenosti s realizací vybraných 
aktivit. 

Realizace domácí hospicové péče je velice odborná aktivita, kterou není možné realizovat 
přímo pracovníky MAS Strakonicko, z. s. pro vysoké nároky na odbornost personálního 
zajištění domácího hospice a nutnost poskytovatele sociální služby - být zařazen do sítě 
poskytovatelů sociálních služeb. Z tohoto důvodu byl osloven Domácí hospic sv. Markéty ve 
Strakonicích, které potřebné podmínky splňuje, s žádostí o zapojení se do projektu ve formě 
partnera s finanční účastí. Domácí hospic sv. Markéty je jediným poskytovatelem této služby 
v území MAS Strakonicko, z. s., proto bylo jeho oslovení logickým řešením.  

Činnost komunitního centra a provoz dětského klubu bude zajišťována přímo pracovníky MAS 
Strakonicko, z. s. Sociální práci v komunitním centru bude zajišťovat pracovník Preventu, který 
bude pravidelně do KC docházet. 
Výběr aktivit formou veřejné zakázky zvolen nebyl.  

 

6. Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % 
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního 
plánu  

▪ stručný popis způsobu přípravy, projednávání a schvalování zbývajících            30 
– 50 % alokace (s kým, jakou formou, za jakých podmínek). 

Na první část akčního plánu je plánováno využít 50% alokace, zbývajících 50% alokace bude 
využito pravděpodobně na podporu služeb domácího hospice a na realizaci aktuálních potřeb 
území. V průběhu realizace aktivit první části projektu bude pravidelně prováděná evaluace 
probíhajících činnosti a zapojení cílových skupin do projektu. Následně budou zhodnoceny 
přínosy a dopady realizace aktivit pro území MAS Strakonicko, z. s.  
Výsledky šetření budou předloženy fokusní skupině - Radě MAS, která provede výběr dalších 
aktivit odpovídajících zaměření podporovaných aktivit OP Z+. Následně proběhnou setkání 
s aktéry poskytujícími dané aktivity o možnostech případné spolupráce. Současně bude MAS 
o přípravě informovat veřejnost a členy MAS na svých webových stránkách. Informace budou 
předány zástupcům obcí prostřednictvím DSO.  
Bude sestaven návrh průběhu činností a jejich rozpočet. Rada MAS bude následně schvalovat 
náplň činností a jejich rozpočet.  
S výsledky přípravy schvalování a projednávání bude seznámena Valná hromada MAS. 
 

 
4 Projekt v rámci 1. výzvy ŘO OPZ+ pro MAS ve výši min. 50 % a max. 70 % alokace na akční plán. 
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7. Komplexní vyčíslení nákladů na realizaci akčního plánu  

 

Tabulka – náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na 
finanční plán SCLLD 

NÁZEV PROJEKTU MAS 
CELKEM CZV PROJEKTU MAS  

(v KČ) 

PROCENTUÁLNÍ PODÍL 
PROJEKTU MAS NA CELKOVÉ 

ALOKACI  NA  AP  
(v %) 

projekt MAS č. 1: Živé 
Strakonicko  

8 000 000 50 

projekt MAS č. 2: Živé 
Strakonicko 2 

8 000 000 50 

CELKEM ALOKACE NA AP 16 000 000 X 

 
 

8. Indikátory akčního plánu 

▪ Každá z uvedených aktivit má stanoveny indikátory (ukazatele), které jsou dány jejím 

charakterem, a je potřeba na ně klást důraz již při přípravě AP. Tyto indikátory, slouží 

ke sledování (vyhodnocení) konkrétních aktivit prováděných v rámci dotovaného 
projektu. Naplnění takto vymezených indikátorů je nejdůležitějším závazkem projektu a 

pro poskytovatele dotace dokladem o tom, že dotace byly využity účelně.  
▪ Cílová hodnota indikátoru bude odpovídat plánovaným intervencím a podpořeným CS. 

Je chápána jako závazek žadatele, kterého má být díky realizace aktivit/projektu 
dosaženo 

▪ Pro výčet indikátorů pro akční plán byly použity indikátory uvedené v textu OPZ+ 
u specifického cíle 2.1 Posílit aktivní začleňování občanů, podpořit tak jejich rovné 
příležitosti a aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost,  

Ukazatel výstupu KC 

ID ukazatel měrná jednotka hodnota 

60000 Celkový počet účastníků účastníci/osoby  

67001 Kapacita podpořených služeb Místa 20 

55102 Počet podpořených komunitních 
center 

Počet podpořených 
komunitních center 

1 

Ukazatel výsledku 

ID ukazatel měrná jednotka hodnota 

67010 Využívání podpořených služeb Osoby 1 

x 

    ukazatel výstupu Domácí hospic 

ID ukazatel měrná jednotka hodnota 

60000 Celkový počet účastníků účastníci 50 
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67001 Kapacita podpořených služeb místa 1 

ukazatel výsledku Domácí hospic 

ID ukazatel měrná jednotka hodnota 

67010 Využívání podpořených služeb osoby Využívání podpořených služeb 
osoby 

50 

 
Dětský klub 
 

ID ukazatel měrná jednotka hodnota 

60000 Celkový počet účastníků účastníci 15 

67001 Kapacita podpořených služeb místa 15 

 
 
 

9. Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu  

Evaluátor projektu bude provádět monitoring a průběžně vyhodnocovat naplňování indikátorů 
a dosahování cílů jednotlivých činnosti uvedených v akčním plánu. Bude monitorovat činnosti 
pro jednotlivé cílové skupiny a dopady na celé území MAS. 
Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových 
vyhodnocení (osobní rozhovor, dotazníkové šetření..) budou zjišťovány přínosy a bude 
vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje komunitního partnerství. 
Vyhodnocováno bude také naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit 
naplánovaných v akčním plánu a následně vyhodnocení akčních plánů zpracovaných 
v prvním projektu OP Z+, jejich přínosy pro SCLLD. Evaluační zprávy musí vždy obsahovat 
závěrečná doporučení pro další činnost 
Témata a cíle evaluací: 

 • naplňování aktivit, výsledků a dopadů realizace aktivit naplánovaných v akčním plánu OP 
Z+, jejich přínosy na strategii CLLD 

 • zjišťování přínosů, vyhodnocení úspěšnosti procesů fungování a rozvoje komunitního 
partnerství  

• vyhodnocování realizace projektu 

 

10. Prohlášení 

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou 
MMR. 

Datum 

Podpis statutárního zástupce MAS 


