ZÁPIS
ze setkání zájemců o spolupráci v rámci spolupráce v OPZ+ na období 2021-2027
Příprava Akčního plánu
Datum konání:

středa 7.4.2022 15:30-18:00 hod.

Místo konání:

nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod

Přítomni:

Ing. Šárka Pučálková, Ing. Samira Goldšmídová (MAS Region Pošembeří)
Iveta Librová (SK Český Brod z.s.)
Ing. arch. Linda Pačesová (DOKOLEČKA z.s.)
Mgr. Jana Kratochvílová (LECCOS, z.s.)

Zápis z jednání:
Schůzka byla uskutečněna za účelem projednání spolupráce s organizacemi v území. MAS Pošembeří
představila účastníkům setkání, které cílové skupiny a které aktivity na základě průzkumu území chce
podporovat. Zároveň sdělila, že MAS nyní zpracovává akční plán a následně projekt, jehož bude
nositelem.
Cílové skupiny, které byly vyhodnoceny jako nejvíce potřebné, jsou osoby v postproduktivním věku a
senioři (62,5%), děti a dospívající (56,3%), rodiny s dětmi (50%), dále pak osoby se zdravotním či sociálním
znevýhodněním,, osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení a další.
Mezi aktivity, které je potřeba v území podpořit, patří zejména posilování rodinných vazeb, aktivizace,
participace, zapojování se do života v obci a komunitě, vzdělávací aktivity, dále také aktivity posilující
mezigenerační soužití, paliativní a domácí hospicová péče atd.
Účastníci setkání uvedli následující:
1. I. Librová – v současné době mají projekt na dětský klub Kutilka a příměstské tábory, který končí
v červnu tohoto roku a rádi by dětský klub zachovali i dále, jelikož o tuto službu je v Českém Brodě
a okolí stále velký zájem. Stále přetrvává a zvyšuje se v území potřeba sladit péči o děti s prací
rodičů, protože většina rodičů dojíždí za prací do hlavního města a tím většinou nemůžou děti
vyzvednout po ukončení jejich školní docházky a odvést je na kroužky. Mají zájem o spolupráci
s tím, že MAS by vedla dětský klub příp. tábory sama za pomoci SK Český Brod. Pro převod dětí ze
školy do klubu by bylo zajímavé zainteresovat aktivního důchodce.
2. L. Pačesová – mají nyní projekt na dětský klub i příměstské tábory, který končí na konci tohoto
roku. Rádi by také klub zachovali a pokryli tak potřebnost zajištění péče o děti, když jsou jejich
rodiče v zaměstnání, nejen v Doubravčicích, ale i v širokém okolí, protože jejich komunitní školu
navštěvuje mnoho dětí ze vzdálenějších obcí (komunitní setkávání z poloviny území MAS – dětský
klub navštěvují např. děti až z Poříčan). V obci Doubravčice mají aktivitní seniory, kteří by se mohli
setkávat s jejich dětmi a společně např. něco tvořit. Rádi by s MAS Pošembeří navázali spolupráci
a preferují partnerství s finanční účastí.
L. Pačesová i I. Librová se shodly na tom, že bez finanční podpory by kluby fungovat nemohly,
protože měsíční částka za tyto služby by byla pro rodiče příliš vysoká.

3. J. Kratochvílová – v území je potřeba stále podporovat sanaci rodin, což jsou sociální práce
zaměřené na fungování a sanaci rodiny. Rádi by tuto službu podpořili. Zároveň nabízí služby jako
vzdělávání rodin a dětí a další terénní a sociální práce. Měli projekt se Zvonicí a Domovem Anna v
Českém Brodě (domov pro seniory) – děti natáčely v místech, kde se senioři narodili, děti z
hudebních kroužků vystupovaly v domově seniorů, dílničky atd., rádi by tuto činnost dělali i
nadále. Vzdělávání rodin s dětmi – již probíhá (financováno z jiného programu).
Závěr:
Zástupci MAS Pošembeří a účastníci se shodli, že v území je stále potřeba podporovat posilování
rodinných vazeb (aktivita 1.6 OPZ+), a to podporovat aktivní zapojování seniorů do života v místní
komunitě (např. vyzvedáváním dětí ze školy a doprovázení do klubu, různé aktivity dětí a senioů,
docházení dětí do domova důchodců další mezigenerační projekty), podporovat přirozené vazby v
komunitě a podporovat slaďování péče o děti s prací a výkonem své profese (dětské kluby příp.
komunitní tábory a další možnosti péče o děti). Na území by bylo vhodné zaměřit se na děti z finančně
slabších rodin nebo na děti z Ukrajiny.
Účastníci setkání přislíbili zaslání návrhu rozpočtu. MAS má za úkol zpracovat dotazy/body, které po
účastnících budou potřebovat k vypracování AP a projektu.

Zapsala Ing. Samira Goldšmídová, Ing. Šárka Pučálková

V Českém Brodě dne 8.4.2022

