
Zápis 
 

ze Snídaně se starosty 

 zapojení MAS do Operačního programu zaměstnanost v novém programovém období 

2021-2027 

 

Datum a čas konání: 7. 12. 2021 od 8:30 hodin 

Místo konání: Komunitním centru Vizovice 

 
 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Seznámení s podporovanými aktivitami OPZ+ 

3. Diskuze k možnosti realizace aktivit na území MAS 

4. Závěr 

 

1. Úvodní slovo  

Úvodní slovo pronesl Ing. Pavel Elšík, který přivítal na jednání všechny přítomné a 

seznámil je s programem. 

 

2. Seznámení s podporovanými aktivitami OPZ+ 

Ing. Marie Ponížilová seznámila zúčastněné zástupce obcí s přípravou Operačního 

programu zaměstnanost pro nové programové období 2021–2027. Následně představila 

charakter podporovaných aktivit a základní oblasti a příklady aktivit v CLLD. 

 

3. Diskuze k možnosti realizace aktivit na území MAS 

V některých obcích pozorují starostové problém se zvyšujícím se počtem obyvatel, kteří 

žijí osamotě. Rodina nežije v místě jejich bydliště, a proto se o ně nemá kdo starat a 

pomoci jim s činnostmi, na které z důvodu svého zdraví či vysokého věku nestačí. Zvyšuje 

se tím riziko sociálního vyloučení. V celém území MAS VaS prakticky nefunguje 

dobrovolnictví a aktivity k posílení mezigeneračních vazeb. Tito obyvatelé na druhou 

stranu disponují bohatými životními zkušenostmi a znalostmi, které by mohli předávat 

mladším generacím (tradiční řemesla, vaření, apod). Proto je nutné zvýšit nabídku 

vhodných aktivit, pro aktivizaci této cílové skupiny a motivovat je k zapojení se do života 

v obci. Čímž dojde k posílení vlastní sebedůvěry a zvýšení pocitu užitečnosti. V rámci 

mezigeneračního propojení by také mladší generace mohla učit starší spoluobčany o 

moderních technologiích (smartphone, tablet, pc, aj.) nebo kybernetické bezpečnosti.  

Starostové se během diskuze shodli, že k výše uvedenému problému přispívá také fakt, 

že celkově komunitní život v obcích se dostal do úpadku a poklesl zájem občanů zapojit 

se do veřejného dění. Mezi hlavní příčiny patří zejména přerušené společenské vazby 

způsobené pandemií Covid 19, nedostatečná nabídka a informovanost o aktivitách, 

nesmělost a ostych občanů a absence místních lídrů, kteří by motivovali občany k 



zapojení do života v obci. Příčinou je také nedostatek finančních prostředků na zajištění 

kvalitních činností (služeb), které by problémy pomohly řešit. Některé obce také zcela 

postrádají vhodné prostory pro setkávání obyvatel. Komunitně zaměřená centra v 

pravém slova smyslu prakticky existují pouze v Neubuzi, Vizovicích a Kašavě. Další vzniká 

ve Všemině. 

Část starostů především z mikroregionu Vizovicko se vyjádřilo, že by uvítalo službu ve 

formě senior taxi, které by však sloužilo i jiným cílovým skupinám (zdravotně postižení, 

matky samoživitelky, atd.). 

Na území některých obcí (např. Kašava, Veselá, Neubuz, Slušovice, Vizovice, aj.) v 

minulosti probíhaly příměstské tábory či letní kempy, které z ohlasů rodičů měly velký 

přínos z důvodu nižší finanční náročnosti a dobré časové dostupnosti. Ve Vizovicích také 

fungovaly mikrojesle, které však musely ukončit svou činnost z důvodu přísnějších 

podmínek MPSV a transformace na dětské skupiny. V případě, že by podobné aktivity 

mohly být realizovány významně by se přispělo ke sladění pracovních povinností rodičů 

s péčí o děti.  

V obcích Neubuz, Jasenná či Kašava by si starostové dovedli představit také projekty, 

které by vedli ke vzniku komunitních zahrad, sdílení dílen nebo kuchyní. Zde by 

docházelo k mezigeneračnímu propojování, sdílení a výměně zkušeností. 

 

 

Vizovice, 7. 12. 2021 

 

Zapsala: Ing. Marie Ponížilová 


