
 

 
 

 

Zápis 
 

z individuálních konzultací k přípravě Akčního plánu OPZ+ 

 

Datum a čas konání: průběžně 

Místo konání: osobní schůzky, e-mailová a telefonická komunikace 

 
Účastníci:  Ing. Marie Ponížilová 

  Bc. Alena Rasochová 

  Ing. Pavel Elšík 

 

Program jednání: 

●  Seznámení s podporovanými aktivitami OPZ+ 

●  Diskuze k možnosti realizace aktivit na území MAS 

 

Seznámení s podporovanými aktivitami OPZ+ 

Na úvod každého jednání Ing. Marie Ponížilová ve spolupráci s Bc. Alenou Rasochovou 

seznámily zúčastněné s přípravou Operačního programu zaměstnanost pro nové 

programové období 2021–2027. Následně představily charakter podporovaných aktivit, 

základní oblasti a příklady aktivit v CLLD. 

 

Diskuze k možnosti realizace aktivit na území MAS 

Mateřské centrum Kašava (p. Vyvlečková) 

- osobní schůzka dne 18. 1. 2022 

Téma jednání - Rozvoj aktivit klubu maminek v Kašavě 

Centrum pro rodinu Vizovice, z.s. (Hana Radoňová, Hana Puype) 

- osobní schůzka dne 8. 2. 2022, průběžná telefonická a e-mailová komunikace 

Téma jednání - Rozvoj aktivit Komunitního centra Vizovice, venkovské komunitní 

tábory a možnosti partnerství v projektu 

 

Naděje - středisko Vizovice (Renata Gabrhelíková, František Georgiadis) 

- osobní schůzka dne 16. 2. 2022 

Téma jednání: Rozvoj aktivit nízkoprahového centra Vizovice, venkovské komunitní 

tábory 

 

Dotek z.ú. (Veronika Malinová) 

- osobní schůzka dne 26. 4. 2022 

Téma jednání: Podpora osob ohrožených sociálním vyloučení, představení aktivity 

sepisování biografií seniorů a možnosti partnerství v projektu 

 



 

 
 

 

DDM Zvonek Vizovice (Martin Malina, Yvette Polanská) 

- osobních schůzka dne 11. 5. 2022 a 8. 7. 2022  

Téma jednání: Venkovské komunitní tábory a možnosti partnerství v projektu 

 

Komunitní škola Kašava z.s. (Kateřina Maděrová) 

- osobních schůzka dne 8. 7. 2022, průběžná telefonická a e-mailová komunikace 

Téma konzultace: Venkovské komunitní tábory, komunitní klub a možnosti partnerství 

v projektu 

 

Orel Jednota Vizovice (Ondřej Štach) 

- osobních schůzka dne 26. 7. 2022 

Téma jednání: Venkovské komunitní tábory a možnosti partnerství v projektu 

 

Komunitní škola Neubuz z.s. (Kamila Garguláková) 

- průběžná telefonická a e-mailová komunikace 

Téma konzultace: Rozvoj aktivit Komunitního centra Neubuz, venkovské komunitní 

tábory 

 

ZŠ Slušovice (Rostislav Šarman) 

- průběžná telefonická a e-mailová komunikace 

Téma konzultace: Venkovské komunitní tábory 

 

ZŠ Neubuz (Petra Výchopňová) 

- průběžná telefonická a e-mailová komunikace 

Téma konzultace: Venkovské komunitní tábory 

 

ZŠ Veselá (Petra Slováčková, Martina Juříková) 

- průběžná telefonická a e-mailová komunikace 

Téma konzultace: Venkovské komunitní tábory, komunitní klub 

 

 

Vizovice, 4. 8. 2022 

 

Zapsala: v.r. Ing. Marie Ponížilová 


