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ZÁPIS 

z jednání k OPZ+  

Pracovní skupiny senioři a osoby zdravotně postižené 

 

Datum a čas: 22. března 2022 od 9:30 hodin 

Místo setkání: Zasedací místnost kanceláře MAS VaS, nad restaurací Retro,  
   Masarykovo náměstí 650, 763 12 Vizovice  

Program: 

1. Zahájení a úvodní slovo  

2. Aktuální situace partnerů 

3. Představení projektu OPZ+ 

4. Stanovení aktivit 

5. Diskuze 

 

1. Úvodní slovo 

Úvodní slovo pronesla Ing. Marie Ponížilová, která přivítala na jednání všechny 

přítomné a seznámila je s programem. 

2. Aktuální situace partnerů 

Zástupci Střediska rané péče EDUCO Zlín, Doteku Vizovice ale také zástupce 

sociálního odboru Vizovice si vzájemně sdělili radosti i strasti spojené s pandemii 

COVID 19. 

3. Představení projektu OPZ+ 

Ing. Marie Ponížilová seznámila zúčastněné s přípravou Operačního programu 

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

podporovaných aktivit, základní oblasti a příklady aktivit v CLLD. 

4. Diskuse nad případnými aktivitami 

Pandemie zapříčinila narušení a přerušení mnoha vazeb, a to jak rodinných, tak 

sousedských. Zvyšuje se počet obyvatel, zejména seniorů, kteří žijí samostatně a mají 

rodinu mimo bydliště nebo vůbec. Těmto seniorům chybí denní kontakt s jinou 

osobou, což má negativní vliv na jejich psychické zdraví. Často se tito lidé cítí 
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neužiteční a bez sebedůvěry, prevencí tohoto stavu by se mohlo stát využití potenciálu 

pro komunitní život ve formě předávání bohatých životních zkušeností a znalostí, jako 

jsou tradiční řemesla, vaření, pečení a jiné dovednosti.  

Významnou roli pro seniory má využívání pobytových sociálních služeb (Dotek, 

Topas). Ústavní prostředí je však pro seniory stresující, pobyt zde nezvládají nebo jej 

odmítají. Proto je důležité udržet seniory co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.  

  

Vizovice, 22. 3. 2022 

Zapsala: Ing. Marie Ponížilová 
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