Zápis
k výsledkům dotazníkového šetření OPZ+ na období 2021-2027
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příprava SCLLD 21+, akčního plánu OPZ+
Google formulář
emailem
7.3.2022
20.3.2022

V rámci přípravy SCLLD 21+ a zejména Akčního plánu v rámci OPZ+ na období 2021–2027 bylo potřeba zjistit
aktuální potřeby v sociální oblasti na území MAS Pošembeří.
Do území, tj. organizacím a obcím, byl emailem zaslán dotazník s uvedenými podporovanými cílovými
skupinami a aktivitami. Cílem bylo zjistit, jaké cílové skupiny a jaké aktivity v souvislosti s vybranými osobami
jsou v území a v obcích považovány za důležité.
Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. V první tabulce jsou zobrazeny
výsledky vybraných cílových skupin. Z tabulky je patrné, že v území je považováno za důležité nejvíce věnovat
pozornost rodinám s dětmi, dětem a dospívajícím, osobám v postproduktivním věku a seniorům.
Tabulka č. 1 – cílové skupiny
Cílová skupina
rodiny s dětmi

Počet
Procenta
odpovědí
%
9
52,9

děti a dospívající

9

52,9

dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním

4

23,5

osoby v postproduktivním věku a senioři

11

64,7

pečující osoby

3

17,6

osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení

5

29,4

osoby s nízkou soc. úrovní a s vysokou mírou izolace

2

11,8

nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce

3

17,6

odborní pracovníci NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů

2

11,8

V druhé tabulce jsou zobrazeny výsledky vybraných aktivit. Červeně jsou vyznačeny aktivity, které byly
v dotazníku voleny nejčastěji. Za nejdůležitější aktivitu je v území považováno zejména posilování rodinných
vazeb, kam spadají i komunitní tábory, které ačkoliv byly zvoleny pouze jednou, jejich potřeba je v území
rovněž důležitá, což potvrdila organizace Dokolečka, která stále zaznamenává velký zájem nejen o odpolední
klub nebo družinu, ale i o příměstské tábory. Uvádí, že bez finanční podpory na tyto aktivity nedosáhnou
sociálně slabší či vícečetné rodiny. Stejně tak je problém sehnat lektory a zaměstnance, pokud nedostanou
adekvátní mzdu, je zde i možný prostor pro nabídku pracovních míst. Zároveň jsou v území projekty, které
budou v roce 2022 ukončeny a rádi by ve svých aktivitách pokračovali dál.

Tabulka č. 2 - aktivity
Aktivity
aktivizace, participace, zapojování se do života v obci/ komunitě
komunitní (sociální) práce a komunitních center
vzdělávací a edukační aktivity (např. besedy, přednášky, workshopy s odborníky,
vzdělávání pracovníků obcí, místních dobrovolných spolků atd. s cílem posilovat
jejich kompetence v oblasti vzájemné spolupráce či aktivizace místních občanů
sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí
svépomoc, vzájemná pomoc, sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností,
dobrovolnictví a mezigenerační výměna a výpomoc
sdílená a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče a zajištění její
dostupnosti i v malých obcích a v odlehlých venkovských regionech
zaměstnanostní programy (s výjimkou programů aktivní politiky zaměstnanosti
realizovaných úřady práce)
posilování rodinných vazeb (podpora sociálně či zdravotně znevýhodněných osob a
pečujících členů rodiny, vrstevnická výpomoc a peer programy, aktivní zapojování
seniorů do života v místní komunitě)
komunitní tábory

Zapsáno: 22.3.2022
Zapsala: Samira Goldšmídová

Počet
Procenta
odpovědí
%
8
47,1
3
17,6
7

41,2

3

17,6

7

41,2

5

29,4

4

23,5

10

58,8

1

5,9

