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Formulář AP MAS pro OPZ+
  Verze: 1.0  Stav: Uveřejněno

Vyplňte název akčního plánu MAS pro OPZ+
Akční plán MAS Krušné hory

1 Cílové skupiny

1.1 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby v postproduktivním věku a senioři

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Senioři jsou v České republice považováni za jednu z nejvíce ohrožených skupin obyvatel, a to 
hned z několika důvodů: · pro svoji důvěřivost jsou snadnou obětí různých podvodných jednání, 
nabídek podomních prodejců, předváděcích akcí a jiných nekalých praktik, · mají pocit nejistoty 
díky rychlému vývoji komunikačních technologií, s nimiž mnozí z nich neumějí pracovat, nestačí 
rychlému tempu dnešní doby, · neznají dobře svá práva, neboť mnohdy nemají dostatečný 
přístup k informacím a sami je dokáží jen těžko hájit, · jejich děti žijí „v jiném světě“, mají své 
rodiny, svoji práci a často málo času na své rodiče, sami mají mnohdy problém se smířit s tím, 
že rodiče nezvládají to, co dřív a potřebují péči. Tyto skutečnosti často u seniorů vedou k 
pocitům osamocenosti nebo dokonce zbytečnosti.

Mnoho seniorů se obává ztráty soběstačnosti, neschopnosti využívat moderní komunikační 
technologie, z podvodníků, osamělosti, ztráty sociálních kontaktů.

Na území MAS je tato cílová skupina významně zastoupena, co se týče její velikosti. Žije zde 
přibližně 45 tis obyvatel, z toho je cca 20 % seniorů, tedy přibližně 9 tis.

Vzhledem k náročnosti života na území MAS – horské prostředí, malé obce, nedostatek 
pracovních příležitostí, dochází k odlivu mladých lidí, mladých rodin do atraktivnějších míst a 
tím dochází ke stárnutí populace. Je tedy nutné se této skupině věnovat, pokud chceme naše 
území zachovat co nejdéle atraktivní pro život a jeho obyvatelům pomoci ke kvalitnímu a 
naplněnému životu.

Ve městech bývá nabídka aktivit pro seniory dostatečná, jedná se však především o aktivity, 
které jsou pro tuto CS připraveny a senior se jí pouze zúčastní za finanční poplatek, který je 
však od účasti odrazuje. Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na aktivizaci této CS.
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Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Zjištěné problémy CS a bariéry k jejich řešení se týkají z velké části proběhlé pandemické situaci 
v zemi, kdy došlo k určitému dělení společnosti na „očkované“ a „neočkované“, obavy z 
onemocnění. Mnoho lidí si zvyklo, že lze trávit čas doma a prostřednictvím PC si zařídí nákup, 
shlédne film a najdou si zde i zábavu.  

Dnešní doba také nahrává rozdělení generací, kdy většina seniorů žije odděleně od svých rodin. 
Zvětšují se tak rozdílné pohledy na život, což se může odrazit i ve kvalitě společného života ve 
městě/obci. Města, obce, knihovny, různé spolky i organizace, mají zájem o mobilizaci těchto 
lidí, snaží se připravovat nové akce, ovšem zájem o ně je minimální, jednorázový, zvlášť když se 
jedná o aktivity, kde je nutné uhradit, byť jen minimální finanční částku v rámci např. vstupu.

Je nutná dlouhodobá systematická práce s touto CS, která podnítí zájem o život a vlastní 
aktivizaci.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Vedení obcí/měst, místní organizace a spolky vnímají potřebu zapojit seniory do života v obci. 
Hledají témata, nabízí různé aktivity, které ale sami občas vnímají již jako „okoukané“, nemají 
však kapacity na hledání nových, nebo chybí finanční prostředky. Pracují tedy v režimu, jaký je 
zaběhlý. Pro nově příchozí obyvatele, ať přechodné či s potenciálem zůstat (tímto jsou myšleny 
osoby z řad uprchlíků, se kterými je nutné počítat), jsou připravovány a realizovány adaptační 
aktivity. 

Obecně fungují služby pro seniory např. senior taxi, nákupy, odvozy, kulturní a vzdělávací akce 
zaměřené na tuto CS. Scházejí se neformální spolky, které jsou složené ze seniorů, chybí však 
aktivity, impuls, na rozšíření jejich činnosti

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Pokud se nepodaří nebo nebude možné realizovat podněcující aktivity pro uvedenou CS hrozí 
stagnace života ve městě/ obci. Město/obec nežije pouze mladými lidmi, ale důležitou součástí 
jsou i občané vyššího věku, kteří mají zkušenosti, babičky a dědečkové sem prostě patří a měli 
by se podílet na životě a chodu města/obce.

Dalším rizikem je sociální vyloučení CS, samota jednotlivců, ohrožení vlastního života. Ztráta 
sebevědomí, nezájem o dění kolem. Některé osoby z CS mohou trpět pocitem zbytečnosti, 
přesto, že mají mladší generaci co předat. 

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Při svých jednáních se naše MAS setkávala se vstřícností oslovených subjektů např. měst a obcí, 
knihoven i neformálních spolků při realizaci projektových aktivit zaměřených na CS. Subjekty 
nabízejí své zázemí, zkušenosti, osoby, které se projektově budou CS systematicky věnovat. 
Jsou ochotny spolupracovat v návazných činnostech i mimo projektové finanční plnění i když 
s omezenou kapacitou. Důležité je vnímání současného stavu a chuť změnit ho.



ID formuláře: 2022/93 Datum a čas: 12.9.2022 11:35 [3/38]

Na území MAS probíhají adaptační aktivity pro uprchlíky, mezi kterými jsou taktéž senioři, 
snahou je začlenit je do života v našem území.

Místa, kde by mohly probíhat aktivizující projekty jsou vybírána tak, aby byla dostupná CS bez 
větších komplikací.

1.1.1 Opatření

Název opatření
Lidé a komunita - senioři

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření Akčního plánu vychází ze zjištěných potřeb dané CS s potřebou řešit výše 
uvedené problémy. Jedná se především o aktivizaci CS prostřednictvím MAS ve spolupráci 
s místními spolky a organizacemi pracujícími s touto skupinou osob, ve smyslu zapojení se 
do aktivního života ve městě či obci. Ať už svojí účastí a přímým zapojením na různých 
společných setkáních trvalejšího charakteru, účastí v soutěžích, práce s mladou generací, 
tedy především dětmi, přípravou a tvorbou výstupů, které budou dále prezentovány nejen 
ve svých rodinách, ale také veřejnosti.

Opatření bude nalněno především aktivitami 1, 2 a částečně 3, pro projekt 2023 – 2025, 
které jsou v souladu s opatřením Koncepční části Strategie CLLD 5.1.2  - Rozvoj spolkové 
činnosti a místních aktivit.

Pro následující období je počítáno s obdobnými aktivitami, kdy bude tato CS aktivně 
zapojena do vlastní aktivizace.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Tato aktivita nemusí mít nutně hmatatelný výstup. Jedná se především o aktivizaci CS, 
posílení sebevědomí a vědomí, že senior je stále plnohodnotným občanem. Dále posílení 
vztahu mezi seniory a mládeží, úcty ke stáří, a naopak pozitivní náhled na mládež, 
nahlédnutí do světa generací a podpora vzájemného soužití.

Dosažení cíle bude ověřeno evaluací. Na začátku projektu bude s konkrétní CS zjišťován 
stav (názory, pocity apod, který bude porovnán se stavem ke konci projektu. Ideálně za 
použití těch samých, případně lehce aktualizovaných evaluačních otázek. V rámci realizace 
AP chceme zaktivizovat minimálně 105 osob z CS. 

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty
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600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 1
V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 105

Hodnota indikátoru byla stanovena konzultací na 
místech, kde bude aktivita probíhat. Hodnota 
vychází ze součtu předpokládané minimální účasti 
CS na aktivitě č. 1 a 2 a návazného projektu za 
dobu realizace AP. Předpokládáme i "nárazovou " 
účast, z tohoto důvodu je zvolen tento indikátor.

1.1.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Aktivita 1 - SENIOŘI SPOLU

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Aktivita je zaměřena na aktivizaci CS ve městech a obcích.

Chceme podpořit setkávání seniorů, kteří byli zvyklí být aktivní. Pandemie Covid -19 
však, přinesla mnohým zjištění, že se dá žít doma, nákup si mohou objednat přes PC. 
K zábavě postačí televize případně kontakt s rodinou. Připojil se strach před 
onemocněním a došlo k omezení sociálních kontaktů. Dochází k pocitu samoty, 
opuštěnosti, ztráty elánu a chuti do života. K rezignaci.

Cílem aktivity je „rozpohybovat“ tyto lidi, znovu je zapojit do společenského života, do 
života v obci či městě a přilákat i ty méně aktivní.

Prostřednictvím kom.pracovníka chceme vtáhnout CS do příprav aktivit, 
spoluorganizovat a dokumentovat je. Dát CS pocit zodpovědnosti, důležitosti a 
možnost realizovat vlastní návrhy.

Aktivita bude probíhat v období 2023 - 2025. Obdobnou aktivitu předpokládáme i v 
návazném projektu do konce platnosti progr.rámce OPZ+.
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Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady:  Komunitní pracovník – 2 osoby, DPP

CZV: 238 000,- (170 000,- PN, 68 000,- P)

Možné náklady hrazené paušálem: např. honorář (autorské čtení, cestovatelské 
besedy, čajování), nákup materiálu na ruční práce, notebook, doprava na akce, 
občerstvení, technické a materiální zajištění výstavky prací apod.

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
Aktivita bude realizována po dobu 34 měsíců projektu v období 2023 - 2025. V 
navazujícím projektu je, v případě uspěšné realizace, plánována obdobná aktivita 
umístěna na jiné místo v území MAS Krušné hory. CS v této aktivitě jsou 
především senioři a  osoby v postproduktivním věku. Aktivita je v souladu s výzvou 
OPZ+ č. 03_22_008 vyhlášenou 1. 7. 2022.

1.1.1.2 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Aktivita 2 - POZNEJ MŮJ ŽIVOT

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce
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Aktivita má přinést vzájemné porozumění a pochopení generací,senioři a děti/mládež.

Mnoho seniorů vidí v mládeži a dětech nevychované osobnosti nebo je obecně 
přehlížejí a svým jednáním vzbuzují v mladé generaci opovržení či nezájem. Naopak 
mladí v seniorech vidí staré lidi, kteří jim nerozumí, nechápou je, zlobí se na ně za 
jejich energii a jiným přístupem k životu. Samy děti mnohdy nemají úctu ke stáří.

Aktivitou chceme alespoň částečně propojit smýšlení seniorů a dětí a společnou 
komunikací a prací vytvořit společný výstup. Obě CS (senioři, děti MŠ a žáci ZŠ) si 
budou na společných setkáních vyprávět o svém životě,nahlížet do minulosti a 
porovnávat současnost, vzájemně se učit, vnímat své potřeby, názory a společně 
plánovat a připravovat dílčí činnosti.

Aktivita bude probíhat v období 2023-2025. Obdobnou aktivitu předpokládáme i v 
návazném projektu do konce platnosti progr.rámce OPZ+.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady:

Senioři + žáci ZŠ

Komunitní pracovník –5 osob –, DPP

Senioři + děti MŠ

Komunitní pracovník 2 osoby – DPP

CZV = 658 000,-Kč (470 000,- PN, 188 000,- P)

Možné náklady hrazené z paušálu: např. materiál (vaření, tvoření), tisk knihy 
(fotoknihy), práce s fotkou, notebook, vstupné, vycházky

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
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Aktivita bude realizována po dobu 34 měsíců projektu v období 2023 - 2025. 
Výstupem aktivity je soubor vzpomínek, dokumentace spol. práce, spol. setkání 
nejen ve vytvořené skupině, ale také pro veřejnost.

V navazujícím projektu je, v případě uspěšné realizace, plánována obdobná 
aktivita umístěna na jiné místo v území MAS Krušné hory.

CS v této aktivitě jsou především senioři a  osoby v postproduktivním věku a děti 
MŠ a ZŠ.

Aktivita je v souladu s výzvou OPZ+ č. 03_22_008 vyhlášenou 1. 7. 2022.

1.2 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Děti a dospívající

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Ze získaných informací vyplývá, že stále častěji se objevuje neschopnost či neochota CS do 
začleňování se do spol. aktivit v komunitě, ve které žije. 

V mnohém napomohla „covidová“ doba, kdy bylo nutné omezit spol. aktivity, školní docházku, 
výuka probíhala online z prostředí domova, což pro mnohé přineslo určitý návyk a zjištění, že 
komunikovat s vrstevníky je možné prostřednictvím technologií. Na izolaci CS se mnohdy podílí 
i rozdílné soc. a finanční prostředí rodin.

Tato CS je velmi důležitou částí komunity každého města či obce a je nutné s ní včas pracovat a 
věnovat se jí. Z celkového počtu cca 45 tis. obyvatel na území MAS KH je přibližně 9 tis obyvatel 
ve věku 0 -19 let, což je cca 20 %.

Z jednání vyvstalo několik základních potřeb, např.  potřeba zapojit do života v obci místní 
mládež, pomoci rodičům s dětmi s povinnou školní docházkou v době školních prázdnin, kdy 
rodiče chodí do zaměstnání a jejich děti tráví volný čas bez programu nebo jen nejsou schopné 
se díky nízkému věku o sebe postarat. Posílit vztah dětí a mládeže k seniorům a úctu ke stáří 
obecně.

Velmi silně je vnímána potřeba naučit se respektu mezi dětmi z rozdílných sociálně 
postavených rodin, respektu k handicapu a také posílit hodnoty rodiny a mezigeneračních 
vztahů. Je důležité věnovat se dětem s odlišnostmi, jakými jsou např. autismus, hyperaktivita. 
V rámci běžné činnosti škol, dětských center není potřebný čas ani prostředky na realizaci 
aktivit,které by byly zaměřeny právě na tyto děti. Je vhodné provést děti zážitkovou a 
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prožitkovou formou k vnímání jednoho k druhému, naučit se respektovat a spolupracovat mezi 
sebou již od útlého věku, aby se toto stalo automatickým a přirozeným. Je vhodné se na tuto CS 
zaměřit také z pohledu budoucího zařazení se na trh práce a věnovat jí čas i v této rovině.

 

 

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Bariérou může být nedostatečná osvěta mezi dětmi a mládeží, postoj rodin k odlišnostem, 
nedostatek času rodičů vůči dětem a zároveň jejich neochota či nemožnost zajistit jim vhodný 
program nebo vhodnou náplň volného času.

Omezená nabídka dostupných aktivit pro CS - velká skupina rodičů na ně nedosáhne finančně 
nebo naopak děti a dospívající jsou přehlceni kroužky, moderními technologiemi a 
vymoženostmi doby, že ztrácejí zájem o běžní činnosti a vlastní aktivitu.

Rozdíl v trávení volného času je také viditelný u dětí žijících na malých obcích a ve městech. 
Také u dětí, které navštěvují dvoustupňovou školu a malotřídku, kterých je na území MAS hned 
několik.

Chybí zapálení lidé, kteří se chtějí CS věnovat nad rámec povinností. 

Vzhledem k tomu, že do CS vstupují děti a dospívající z řad uprchlíků, může se jako 
problematická jevit jazyková bariéra, kulturní rozdíly či emoční zážitky.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

V době školních prázdnin v území MAS fungují příměstské tábory, které realizují různé 
organizace, MDDM, obce apod, které reagují na potřebu rodičů dětí se školní docházkou. 
Nabídka však zcela nepokryje potřebu a zájem rodičů, navíc účast na některých táborech bývá 
finančně nákladná.

Města/obce hledají cesty, jak CS zaměstnat, přivést je k posílení vztahu k místu, kde žijí, ke 
svému okolí i dalším obyvatelům.

Vzhledem k tomu, že na území MAS jsou plně funkční organizace, které se věnují dětem, 
mládeži i rodinám jak po odborné stránce, tak v rámci volnočasových aktivit, cjce se MSS 
zaměřit na podporu této CS ve smyslu práce s komunitou, komunitním a dobrovolnickým 
aktivitám, péčí na komunitních táborech, podpoře mezigeneračních vztahů apod.

 

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS
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Děti a dospívající mládež jsou důležitou CS a jsou také důležitou skupinou obyvatel našeho 
území ať už v ranném věku tak v době dospívání. Bez péče o ni může hrozit, že vyroste skupina 
obyvatel bez zájmu, cíle, vztahu k místu, kde žijí, k okolí a lidem kolem sebe.

Toto je také ovlivněno odlivem aktivních mladých rodin do větších měst, kde nacházejí 
jednodušší podmínky pro život. V malých obcích tak zůstává skupina, která hůře hledá možné 
vyžití a naplnění volného času. Hrozí nárust kriminality, vandalství, užívání návykových látek.

Důsledkem může být také možná šikana odlišných dětí, osamělost a nízké společenské 
sebevědomí těchto dětí, záškoláctví, nezájem o život v obci, nezaměstnanost v době dospělosti.

Riziko nepřijetí nově příchozí CS z řad uprchlíků, jejich selekce a nezačlenění se jak do CS, tak do 
života v místě, kde dočasně, případně trvale budou žít.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

V území MAS jsou organizace, které se věnují této CS, např.různé NNO, školy, spolky. Ty mají 
zmapovány potřeby CS, umí s ní komunikovat.

Obce samy mají zájem o kvalitní naplnění života CS. MAS již třetím rokem realizuje např. 
Příměstské tábory, má tedy zkušenosti s prací s CS.

Z jednání, které MAS realizovala pro zjištění potřeb v území, je znatelná snaha něco změnit, 
věnovat se CS, chybí však lidé i finanční prostředky. S pomocí dotací a odlehčení administrativy, 
území nabízí možnost realizace aktivit navíc, které tuto CS budou aktivizovat, vést a 
podporovat kvalitu jejího života nejen nyní, ale i do budoucna.

V území MAS fungují adaptační aktivity zaměřené na uprchlíky, v souč. době z Ukrajiny, které 
mimo jiné pořádá i MAS KH. Obecně je zkušenost s prací s touto CS a chuť se jí věnovat i do 
budoucna, neboť výhledově i v dalších letech bude tato CS pravděpodobně na naše území 
přicházet.

1.2.1 Opatření

Název opatření
Lidé a komunita - děti a dospívající

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Aktivity navržené v tmto AP pro naplnění Opatření AP, reagují na potřeby CS a jsou 
zaměřeny především na realizaci komunitních táborů, mezigenerační spolupráci a zapojení 
se do života v obci. Jedná se především o aktivity č. 2, 3, 4 pro projekt 2023 – 2025. 

Navržené aktivity jsou v souladu s OPatřením koncepční části Strategie CLLD MAS KH - 
5.1.2 - Rozvoj spolkové činnosti a místních aktivit a Opatření 5.1.3 - Rozvoj prorodinných 
opatření. 
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V dalším období budou podporovány obdobné aktivity s doplněním o dobrovolnické 
aktivity, případně práci s uprchlíky.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Vhodným přístupem k této CS a nastavením vhodného vzorce chování můžeme dosáhnout 
vnímání a respektu CS k sobě samé a okolí. 

Posílení úcty ke stáří a jeho zkušenostem, usnadnění života rodičů, kteří v době školních 
prázdnin chodí do zaměstnání a děti mají zajištěný vhodný program.

Získání vztahu k hodnotám a k místu, kde CS žije.

Vybudování vzorce chování, který bude dále přenášen na další generaci.

Cílový stav bude ověřen prostřednictvím evaluace, kdy dojde k porovnání stavu CS, jejích 
názorů před realizací aktivity a po ní. V rámci realizace AP chceme pracovat se skupinou o 
velikosti minimálně 600 dětí a mládeže. Do tohoto počtu jsou počítány i děti, které se 
účastní i komunitních táborů nebo fotosoutěže, ty však nejsou součástí indikátoru.

 

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 60

Hodnota nastavena na základě konzultace v 
místech, kde bude realizována aktivita č. 2, jedná 
se o děti zapojené do činnosti se seniory. 
Vzhledem k tomu, že není počítáno s bagatelní 
podporou, je zvolen tento typ indikátoru.

1.2.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
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popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
KA 2 - POZNEJ MŮJ ŽIVOT

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce
Aktivita popsána v rámci CS - senioři

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)
Aktivita popsána v rámci CS - senioři

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
Práce s CS děti a dospívající, v tomto případě především dětí, je součástí aktivity č. 
2 - Poznej můj život, která je podrobněji popsána u CS Senoři. jedná se o navázání 
mezigeneračného vztahu, jehož výstupem je vzájemné pochopení, úcta a respekt 
mezi generací seniorů a dětí

1.3 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Participující členové komunity, veřejnost

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění
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Jedná se o širokou veřejnost - všechny obyvatele měst a obcí ať už organizovaných v nějakých 
spolcích, klubech nebo bez organizace. Osoby, které žijí běžný život, osoby, které se potýkají se 
sociálními či jinými problémy, senioři.

Do této CS lze zahrnout všechny osoby na území MAS. Komunita vytváří mimo jiné tvář obce a 
život v ní. Pokud města a obce chtějí být atraktivním místem pro život, je nutné komunitu 
aktivizovat, propojit ji a podnítit v ní zájem o místo, kde žijí, podílet se na jeho rozvoji a učit se 
respektu nejen k okolí, ale také k těm, kteří se na vedení měst a obcí podílí.

Na jednáních vyplynula potřeba zapojení této CS do aktivit, jedná se především o mládež, která 
se v mnohých případech nemá čím zabavit, nebo naopak má příliš velké nároky, které ale 
nejdou naplnit. Dále to jsou lidé bez zájmu o dění v obci či městě, „konzumenti života“, bez 
vztahu k místu, kde žijí nebo naopak jsou příliš kritičtí k tomu co je a není, bez vlastního 
přičinění k nápravě.

Chybí aktivní, zapálení lidé, kteří by uměli ostatní vyprovokovat k činnosti.

Vzhledem k dění ve světě a nárustu počtu osob, které hledají na území ČR, potažmo i na území 
naší MAS, azyl, je nutné počítat do této CS i osoby z řad uprchlíků, především z Ukrajiny a 
pracovat s nimi, aby se co nejdříve, efektivně a plynule začlenili do života v místech svého 
pobytu.

Je vhodné a důležité setkávání osob, které nemají existenční problémy s těmi, které prožívají 
nelehké období, ať z důvodů zdravotních, sociálních, etnických.

V rámci OPZ+ chceme podpořit i vzájemnou spolupráci a pomoc mezi komunitou, kdy lidé jsou 
ochotni navzájem si pomoci např. s drobnými opravami, nárazovou pomocí např. v době 
nemoci či nenadálé události.

Podporovány budou dobrovolnické aktivity různého druhu.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Chybí ochota komunity se zapojit do aktivního života v místě kde žijí, pohodlnost, chybí 
motivace, vedení, zajímavé aktivity, nedostatek finančních prostředků k zajištění aktivit.

Může to být již také zvyk, ostych, případně dřívější zkušenost, kdy na činnost téměř nikdo 
nereagoval.

Aktivní mladí lidé či rodiny, pokud nenajdou v místě bydliště potřebné naplnění, odcházejí do 
větších měst nebo zajímavějších lokalit, tím pádem osoby, které zůstávají, se dále více 
propadají do nečinnosti a nezájmu.

Dalším problémem je to, že pokud funguje např. místní klub, jedná se téměř vždy o uzavřenou 
komunitu lidí např. zájmové kluby, které pracují v uzavřeném kruhu a nemají potřebu rozvíjet 
svoji činnost směrem ven a naopak, lidé z venku mají určitý ostych přidat se nebo jen 
jednoduše nemají zájem.

Problémem může být jazyková bariéra, kulturní rozdíly osob na jednom místě či emoční zážitky.
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Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Na území MAS fungují různé spolky, kluby, knihovny, jsou města a obce, které chystají pro své 
obyvatele různé aktivity, nicméně jedná se ve většině případů o přípravu činnosti, které se 
komunita účastní bez vlastního přičinění.

Snahou je CS zapojit do hledání možností, návrhů a následné přípravy a realizace aktivit, jichž 
se sami také zúčastní.

Dále na území MAS probíhají adaptační aktivity, které mají pomoci uprchlíkům v jejich zařazení 
se do života v komunitě, ve které současně, případně trvale nacházejí azyl a budoucí domov. Je 
nutné s touto částí CS do budoucna počítat.

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Nezájmem o obyvatele, tedy o komunitu měst a obcí, hrozí vznik a rozšíření stávajících 
problémových lokalit, kriminalita, následný odliv lidí z obcí – ti hledají vyžití ve městech, 
zhoršují se sousedské vztahy.

Dochází ke zhoršení mezilidských vztahů a nezájmu mezi sebou. V konečném důsledku mladí 
lidé odcházejí z venkovského prostředí do měst, kde mají větší šanci na nalezení zaměstnání a 
možná i pohodlnější život, tím dochází ke stárnutí populace a také hrozí riziko, že ze zbylých 
obyvatel se mohou stát osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu špatné dostupnosti 
služeb, zaměstnání a snižováním životní úrovně.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Na většině území MAS Krušné hory fungují jak místní samosprávy, tak různé spolky, kluby, které 
mají zájem o aktivizaci vlastní komunity. Cítí potřebu posílení vztahu k místu, ohleduplnosti a 
respektu jednoho k druhému i k jeho práci, vzájemné pomoci a celkovému posílení 
mezilidských vztahů.

Část obyvatel vytváří přátelské vztahy a rozvíjí přátelské vazby, které pojí společný zájem a 
ochota si nezištně pomáhat. Je potřeba takové vazby podporovat a rozvíjet, napomáhat 
setkávání různých generací. S aktivními občany lze realizovat různé akce a vytvářet tak 
příjemné místo pro život. Je potřebná podpora činnosti občanských aktivit, spolků a místních 
zájmových uskupení, které ve své vlastní aktivitě pomáhají udržovat místní tradice a zvyky.

Potřebná je také podpora místních kulturních sportovních a veřejných akcí, které si obyvatelé 
organizují sami, což vede k posílení vztahu k obci.

1.3.1 Opatření

Název opatření
Lidé a komunita - Participující členové komunity
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Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Aktivity, které jsou v AP navrženy pro naplnění Opatření AP, vycházejí právě z aktuálního 
stavu CS a jejích potřeb, které jejich realizací zároveň uspokojí potřebu jednotlivých měst a 
obcí, které chtějí mít aktivní obyvatele.

Navržené aktivity jsou zaměřeny na aktivizaci a vzájemnou pomoc osob mezi sebou v rámci 
komunity, ve které žijí. Ať už aktivně nebo pasivně. Aktivity, které přímo reagují na potřeby 
CS- č. 1, 2, 3 pro projekt 2023 – 2025 jsou v souladu se Strategií CLLD MAS KH, Opatření 
- 5.1.2 - Rozvoj spolkové činnosti a místních aktivit.

V případě úspěšné realizace těchto aktivit chceme v jejich zaměření pokračovat včetně 
rozšíření o činnosti podporující vzájemnou pomoc mezi komunitou v případech nenadálých 
událostí, pomoci např. s drobnými opravami apod. případně budou navrženy další 
v podobě např. dobrovolnických aktivit.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Zapojení komunity a spolupodílení se na životě v obci.

Vnímání a respekt k potřebám jiných lidí.

Vzájemná pomoc, spolupráce.

Posílení vztahu k místu, kde lidé žijí a respekt k práci jiných.

Zabránění odlivu obyvatelstva posílením mezilidských vztahů a zapojením se do života 
v obci.

V rámci realizace AP chceme zaktivizovat minimálně 150 osob. 

 

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

Hodnota vychází z konzultace v místě realizace 
aktivity a tvoří ji především účastníci aktivity č. 3 a 
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670102 Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 150 případná další návazná aktivita v druhé fázi 
realizace AP. Vzhledem k tomu, že v rámci této 
aktivity nepředpokládáme pravidelnou účast 
jedince, je zvolen právě tento druh indikátoru.

1.3.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
KA 3 - FOTOSOUTĚŽ - POHLEDNICE MĚSTA

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Myšlenka aktivity vychází z potřeby posílit vztah občanů města/obce k místu, kde žijí.

Vidět to hezké, i to méně hezké, všímat si drobností, upozornit na to, co je možné 
změnit, komunikovat s vedením města, nebát se zapojit se do života obce, města. 
Umět navázat kontakt mezi sebou, spolupracovat a zapojit se do společné aktivity.

Lidé jsou velmi často lhostejní ke svému okolí, vidí, co je jinde hezčí a lepší, přitom si 
nevšimnou, že vedle sebe je něco,na co mohou být hrdí.

Aktivita má za úkol zmobilizovat CS a podnítit zájem o své okolí. Zapojit se může 
kdokoli, bez ohledu na věk či jakékoli omezení.

Cílem není jednoznačně určení výherce soutěže, ale chuť zapojit se, sdílet, být spolu, 
všímat si a navázat užší kontakt s vedením měst a obcí.

Do aktivity se mohou zapojit obce, knihovny, spolky, kdokoli, kdo má zájem o 
spolupráci komunity a její zapojení se do života v obci.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady: Komunitní pracovník, 2 osoby, 

CZV: 252 000,- (180 000,-PN, 72 000,- P)

Možné náklady hrazené z paušálu: např. notebook, minikurz fotografie, práce 
s fotografií na PC, materiál, příprava výstavy, doprava, fotokniha, tisk pohlednice
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Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Aktivita bude realizována po dobu 24 měsíců, během projektu realizovaného 
v období 2023 – 2025, tak aby byl prostor na pořízení fotografií v každé roční 
době, průběžná a finální vyhodnocení a realizaci výstavy fotografií. CS je 
především komunita, veřejnost bez rozdílu věku. Aktivita je v souladu s výzvou 
OPZ+ č. 03_22_008 vyhlášenou 1. 7. 2022.

Další možnou aktivitou na podporu této CS může být spolupráce CS při vzájemné 
pomoci na bázi dobrovolnictví. 

1.4 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby pečující o malé děti, rodiny s dětmi

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Jedná se o rozsáhlou CS, kdy z počtu 45 tis obyvatel na území naší MAS je ve věku 25 - 50 let 
cca 17 tis obyvatel. U této skupiny se dá předpokládat, že se skládá z rodin s dětmi různého 
věku.

Na základě zjištění MAS jsou rodiny, které se nacházejí ve složité krizové situaci, podchyceny a 
aktivně je s nimi pracováno. Lze konstatovat, že ne všechny takové rodiny jsou ochotné a 
schopné samy si pomoc vyhledat, a tak se do systému dostávají náhodně.

V této CS jsou také rodiny s dětmi, které žijí běžný život, nejsou závislé na systému či pomoci 
odborných organizací, potřebují jen pomoci např. v době školních prázdnin.
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Vzhledem k funkčnosti organizací a jejich záběru činností na našem území, vidí MAS potřebu 
této CS především v jejich podpoře v době školních prázdnin, kdy chce rodičům usnadnit 
sladění pracovních povinností s volným časem jejich dítěte – tedy pomoci s péčí o dětí 
s předškolní a povinnou školní docházkou Toto se také týká rodičů v evidenci ÚP, kdy tak 
získávají prostor k vyhledávání nového zaměstnání, případně účasti na rekvalifikaci apod.

Další podpora by měla být směřována do posílení mezigeneračních vztahů, a nemusí se nutně 
jednat o vztahy v rodině, ale obecně, kdy je nutné zlepšit vnímání generací vzájemně mezi 
sebou. Možnou aktivitou je také podpora dětských komunitních klubů a center, které svojí 
činností podporují rozvoj přirozených vazeb v komunitě a prevenci sociálního vyloučení. 

Své místo v práci s touto CS mají určitě i komunitní či dobrovolnická centra, která pracují 
s rodiči samoživiteli, pomáhají jim v nelehké situaci nejen materiálně, ale také psychologicky a 
odborně. 

Vzhledem k dění ve světě a nárustu počtu osob, které hledají na území ČR, tedy i na území naší 
MAS, azyl, je nutné počítat do této CS i osoby z řad uprchlíků, především z Ukrajiny.

 

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Podchycení rodin v nepříznivé sociální situaci není jednoduché, pokud rodina sama nechce 
nebo nepřijde impuls z venku.

Nelze říci, že by byly jasně definovány konkrétní bariéry k řešení problémů CS. Spíše se jedná o 
nedostatečnou kapacitu zařízení, ostych některých rodičů, nezájem o společnou činnost, 
zapojení se do života v komunitě.

Jako bariéra se může jevit i fakt, že některé rodiny přijmou svoji situaci jako standart a nechtějí 
řešit změnu. Už jen proto, že musí spolupracovat.

Určitou bariérou může být finanční nákladnost aktivity, kdy si mnoho rodičů nemůže dovolit 
vynaložit potřebné finanční prostředky např. k absenci finančních rezerv.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Na území MAS fungují organizace, které pracují s touto CS. Jedná se např. o MěÚ Ostrov, 
rodinná centra, Člověk v tísni, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov, Náhradním 
rodinám, o. p. s, MDDM, Centrum Nádech na podporu rodičů samoživitelů.

V území jsou realizovány příměstské tábory, o které je velký zájem, především o ty levnější. 
Nabídka však zcela nepokryje potřebu a zájem rodičů.

MAS realizuje tyto tábory již třetím rokem a pro své zkušenosti  a zájem CS chce v této činnosti 
pokračovat.

Prostřednictvím dotací s OPZ jsou také realizovány příměstské tábory v Hroznětíně a Merklíně, 
kde zájem o tuto aktivitu pokračuje i do nového programovacího období.
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Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Aktivity realizované prostřednictvím činnosti organizací, budou pokračovat v nastaveném 
systému, avšak pokud rodič nemá kam umístit své dítě v době školních prázdnin, hrozí zvýšení 
jak nezaměstnanosti rodičů, tak ohrožení dítěte nevhodným trávením volného času.

Nabízí se i fakt, že právě z důvodu nedostatečné nabídky aktivit pro děti, budou rodiče zvažovat 
stěhování do větších měst, které přinášejí možností více. Jak trávení vhodného času, tak širší 
nabídkou pracovních příležitostí.  Venkovské oblasti se tak budou stávat neatraktivní pro mladé 
rodiny.

Rodiče, kteří dlouhodobě žijí v nepříznivých sociálních podmínkách, bez zaměstnání, bez zájmu 
o život svůj i okolí, ohrožují své děti získáním vzorce chování, kdy je standart být závislý na 
pomoci společnosti.

Každou možnou aktivitu však ohrožuje nedostatek financí, které mohou činnost přibrzdit či 
zcela zastavit.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Organizace, které na území MAS fungují, a práci s rodinami a dětmi se věnují již dlouhou dobu, 
mají zkušenosti, a především odborné pracovníky. Znají potřeby CS a mají odborné prostředky 
pro cílenou práci s CS.

MAS má zkušenosti s realizací příměstských táborů, stejně jako jiné organizace či obce, které se 
táborům již několik let věnují.

Nepřímo může být tato CS podpořena např. prostřednictvím vytvoření pracovního místa na 
zkoušku v organizaci, ve které původně vyhledala pomoc. Nejen že získá finanční prostředky 
pro svůj život, ale naučí se či obnoví pracovní návyky a lépe se bude orientovat v oblasti práce.

Práce s touto CS umožní navázání spolupráce či doporučení na organizace, které mohou CS 
kdykoli pomoci.

1.4.1 Opatření

Název opatření
Podpora rodin a posilování rodinných vazeb

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Aktivity, které jsou v AP navrženy pro naplnění Opatření AP, vycházejí ze zjištěných potřeb 
CS a návrhů na jejich řešení.
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Pro období  2023 2025 jsou zaměřeny především narealizaci komunitních táborů, zapojení 
široké veřejnosti či mezigenerační aktivity.

Všechny jsou v souladu se Strategií mAS KH, Opatření - 5.1.3 - Rozvoj prorodinných 
opatření.

V rámci projektu v období 202 - 2025 se jedná o aktivitu č. 4, Pro další období budou 
plánovány obdobné aktivity zaměřené na tuto CS.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Zajištění podpory ve slaďování péče o děti s prací a výkonem své funkce.

Zapojení se do života v obci/městě, posílení vztahu k místu, kde CS žije, lepší vnímání 
potřeb osob žijících ve složitých životních situací.

Cílový stav bude ověřen prostřednictvím evaluace, kdy dojde k porovnání stavu CS před 
realizací aktivity a po ní.

V rámci realizace AP chceme podpořit minimálně 500 osob.

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 500

Hodnota stanovena konzultací s realizátory 
táborů a zkušeností z již dříve proběhlých přím. 
táborů. Jedná se o rodičem kteří mohou díky 
umístění dítěte na tábor chodit do zaměstnání, 
aniž by se museli obávat o své dítě. Hodnota 
vychází z KA 4 a je nutné počítat s tím, že rodič 
může umístit dítě na tábor opakovaně.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

1.4.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS
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Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
KA 4 - KOMUNITNÍ TÁBORY

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

V období 2023 -2025 budou komunitní tábory probíhat na několika místech na území 
MAS KH.

Realizovány budou prostřednictvím MAS I partnery s finanční účastí.

Aktivita má za cíl usnadnit především pracujícím rodičům v období školních prázdnin, 
kdy tábory nabízejí aktivní a smysluplné využití volného času dětí školou povinných a 
zároveň se bude soustředit na společné aktivity dětí, na činnosti vedoucí ke 
vzájemném respektu k jednotlivci a ikolektivu a vzájemné pomoci.

Skupiny dětí budou sestavovány bez ohledu na sociání zázemí rodiny, do činností 
budou zapojovány různě staré děti.

Vzhledem k situaci, kdy na našem území nacházejí azyl uprchlící z Ukrajiny, je nutné 
počítat i s touto skupinou rodičů a umožnit jim účast jejich dětí na táboře. Zaměření 
tábora tak může pomoci nejen k adaptaci dětí v ČR, ale také ke vnímání národnostních 
odlišností, zvyků a vzájemnému repspektu.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

celkem 44 turnusů (2 MAS KH, 9 Obec Merklín, 9 Město hroznětín, 3 TJ tenis a 
odbíjená Merklín)

Přímé náklady: DPP

Pečující osoby: Pečující osoby - 19 osob 

CZV: 2 181 495,12- (1 558 210,80,- PN, 623 284,32 P)

Možné náklady hrazené z paušálu: např. program pro děti, besedy, sportovní potřeby, 
pojištění, zdravotní zajištění - lékárnička, kurz první pomoci

 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity
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MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Část aktivity bude realizována prostřednictvím partnerů s fin. účastí. Důraz bude 
kladen na sestavení různorodé skupiny dětí ve věku 5 - 15 let a aktivity budou 
zaměřeny na vz. respektu a spolupráci dětí.

Realizaci aktivity předpokládáme i v následném projektu po dobu trvání AP.

CS v této aktivitě jsou zaměstnaní rodiče, uchazeči o zaměstnání,..

Aktivita je v souladu s výzvou OPZ+ č. 03_22_08 vyhlášenou 1.7.2022.

1.5 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání, 
neaktivní osoby, osoby s kumulací hendikepů, osoby vracející se na trh práce z mateřské
/rodičovské dovolené a jiné

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Karlovarský kraj a s ním související území MAS Krušné hory, patří obecně mezi nejvíce postižené 
kraje nezaměstnaností a nízkou vzdělanostní a kvalifikační úrovní obyvatel. Ta je, kromě jiného, 
zapříčiněna nízkou úrovní vzdělanosti obyvatelstva, nízkým počtem kvalifikované pracovní síly 
ve specifických oblastech.

Část území se také nachází v horských oblastech, která jsou komplikovaná z pohledu dopravní 
obslužnosti a možnosti dojíždění za prací. Z celkového počtu cca 45 tis obyvatel je přibližně 950 
nezaměstnaných, což je cca 2 %.
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Problematická je skupina obyvatel, kterým se pracovní trh neumí přizpůsobit. Jedná se 
především o nezkušené absolventy, matky s dětmi vyžadující příznivější pracovní dobu, rodiče 
po mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé 50+, zdravotně a tělesně postižení.

Snahou MAS v rámci AP OPZ+ je např. podpora tvorby pracovních míst, podpora prorodinných 
opatření, která umožní rodičům malých dětí začlenění na trh práce, podpora prací na zkoušku a 
další aktivity, které nabízejí CS jakoukoli pracovní příležitost.

Může jimi být i vzdělávání této CS v místním prostředí bez potřeby nákladů CS na dopravu

Vzhledem k dění ve světě a nárustu počtu osob, které hledají na území ČR, potažmo i na území 
naší MAS, azyl, je nutné počítat do této CS i osoby z řad uprchlíků, především z Ukrajiny.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Problémem této CS je nízká úroveň vzdělanosti a nedostatek pracovních příležitostí.

Bariérou v mnohých případech je neochota svůj stav měnit. Někteří si zvykli být odkázáni na 
systém, který je finančně zabezpečí. Naopak jsou tací, kteří by pracovat chtěli, ale z nějakých 
důvodů nemohou. Jsou to různá zdravotní nebo časová omezení, chybějící dopravní spojení do 
zaměstnání, omezená nabídka volných pracovních míst nebo vysoké kvalifikační požadavky na 
zaměstnance.

Malé obce nabízí jen velmi omezenou nabídku pracovních míst, která by umožnila zájemcům 
nalézt zaměstnání v místě.

Na území MAS KH přicházejí uprchlíci, kteří by mohli být platnou pracovní silou, problémem 
však může být jazyková bariéra, kulturní rozdíly a fakt, že ve větší míře přicházejí ženy, které se 
starají o malé děti, potřebují tedy jiný pracovní režim. Taktéž ve většině případů nemají 
potřebnou kvalifikaci.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Dle zjištění se místní samosprávy snaží v rámci svých finančních možností zaměstnat alespoň po 
určitou dobu občany obce z řad CS, kteří vykonávají jednodušší práce ve prospěch obcí ve 
smyslu údržby zeleně, chodníků a celkově veřejných prostranství. Nejedná se vždy o pracovní 
místa podpořená prostřednictvím ÚP, ale jsou financovaná přímo z rozpočtu obcí, což je pro ně 
zatěžující.

V některých případech tam, kde fungují mezilidské vztahy v obcích, funguje společná doprava 
osob do zaměstnání, nejedná se však o pravidlo, na které se lze spolehnout.

MAS KH v předchozím období prostřednictvím programového rámce OPZ podpořila finančně 
žadatele poskytující rekvalifikace CS a zprostředkování zaměstnání na území MAS.

Již na ZŠ dostávají žáci informace potřebné ke vhodnému výběru studia v návaznosti na potřeby 
trhu práce. S CS z řad uprchlíků pracuje především ÚP.
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Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Pokud nebude cíleně a systematicky pracováno s CS, bude docházet k nárustu stagnace na 
hledání zaměstnání, využívání a mnohdy zneužívání sociálních dávek, ztráta již tak nízkých 
pracovních návyků.

Zvýšení počtu sociálně slabých rodin a prohloubení krize v ohrožených a sociálně slabých 
rodinách.

Růst mladé generace, která je ovlivněna vzorem nepracujících rodičů.

Ztráta sebevědomí.

Společensky hrozí zvýšení nezaměstnanosti v území, navýšení čerpání sociálních dávek, možný 
růst kriminality, nárůst sociálně vyloučených lokalit.

Obecně lze říci, že hrozí zhoršení kvality života na území MAS, snížení jeho atraktivnosti pro 
život.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Města a obce se snaží o řešení situace, kdy hledají různé možnosti, jak na svých územích 
podporovat podnikatele a drobné živnostníky.

Na území MAS se nachází hned několik soukromých zemědělců, kteří by například sezonně 
mohli nabídnout pracovní místo, které však pro mnohé je málo atraktivní.

Nabízí se aktivity vedoucí k větší informovanosti o možných nabídkách práce, třeba jen 
krátkodobých, ale přiblížit je CS, ukázat práci z atraktivního úhlu pohledu.

Výhodou je stabilní vztah MAS s úřadem práce, zkušenost s organizacemi, které poskytují 
rekvalifikační kurzy či zprostředkovávají pracovní místa.

Největším potenciálem je však vědomí, že je nutné s CS pracovat a chuť hledat možnosti, jak ji 
dovést k tomu, že pracovat je normální.

1.5.1 Opatření

Název opatření
Rozvoj pracovních příležitostí

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Aktivity navržené v AP pro naplnění Opatření AP vycházejí z potřeb CS a mají napomoci 
k jejich řešení.
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Jedná se především o práci na zkoušku, tedy aktivita č. 5, která je navržena pro období 
2023 – 2025 a je v souladu se Strategií CLLD MAS Krušné hory - opatření 4.1.4 - Rozvoj 
pracovních příležitostí.  

Lze předpokládat, že aktivita je pro území MAS zajímavá a přínosná a bude tedy 
zpracována i pro navazující fázi AP, dále je možné pracovat s rekvalifikačními kurzy 
s následným umístěním osob na trh práce, představení práce (řemesla) zábavnou formou 
např. v rámci komunitních besed či různých setkáních.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Cílem je snížení lokální nezaměstnanosti,

zvýšení uplatnitelnost osob na trhu práce,

udržení či zvýšení sebevědomí a finanční jistoty,

začlenění osob do systému, kde práce je „normální stav“.

Aktivizace CS z pohledu vlastního zájmu o vyhledání vhodného zaměstnání. Nastavení 
vhodného vzorce chování nejen pro dospělé osoby, ale také pro vyrůstající generaci.

Dosažený cíl bude vyhodnocen v rámci evaluace projektu, porovnáním stavu a postojů 
zúčastněných osob z CS. V rámci realizace AP chceme zaktivizovat a podpořit minimálně 
8 osob.

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 8

Hodnota stanovena konzultací na místě realizace, 
zapojení osob na pracovním místě na zkoušku. V 
rámci celého AP se jedná o 11 osob účastnících se 
této aktivity (KA 5 + další v návazném projektu) s 
nimiž bude uzavřena PS a bude jim poskytnuta 
psychosociální podpora.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.
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1.5.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
KA 5 - PRACOVNÍ MÍSTO NA ZKOUŠKU

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Vytvoření 4 pracovních míst v období 2023 – 2025 a dalších 7 v období následujícím.

Bude se jednat o osoby uvedené v popisu CS, především o osoby, které hůře hledají 
pracovní zařazení ať z důvodu zdravotního či sociálního.

V první fázi realizace AP bude aktivita probíhat ve dvou obcích. Později, v návazném 
projektu zapojíme i NNO.

Realizací chceme aktivizovat CS a umožnit jí vyzkoušení konkrétní práce a poznat pocit 
zodpovědnosti za odvedenou práci. Zároveň tak posílit vztah k místu, kde žijí.

Zaměstnancům bude poskytnuta psychosociální podpora, pracovní místo bude 
podpořeno po dobu max 5 měsíců.

Pokud se zaměstnanec osvědčí, a pokud to finanční situace obce či NNO umožní, může 
být s ním uzavřen pracovněprávní vztah.

Obce budou partnerem s finanční účastí a pracovníky zajistí prostřednictvím ÚP či 
napřímo dle charakteru CS.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Přímé náklady: DPP

Psychosociální pracovník (psychosociální podpora, právník),2 osoby, DPP uzavřena 
s partnerem projektu

Mentor  – 2 osoby, DPP uzavřena s partnerem projektu, 

Celkem: 884 300,-  (234 000,- PN, 93 600,- P + mzdový příspěvek ve výši 556 700,- pro 
4 osoby.)

Mzdový příspěvek vychází z fixní částky dané výzvou pro rok 2023 - 2025 - 1 391,75 na 
0, 05 úvazku. V projektu je počítáno vždy s 1,0 úvazkem.
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Možné náklady hrazené z paušálu: pracovní a ochranné pomůcky, drobné nářadí, 
materiál

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Aktivita bude realizována partnery s finanční účastí.

Bude se vždy jednat o PS uzavřenou na dobu určitou - 5 měsíců.

Zaměstnavatel zajistí školení BOZP, přidělení práce a kontrolu jejího provedení, 
zajistí poskytnutí psychosoc. podpory zaměstnancům.

Zaměstnanci budou osoby z uvedené CS.

Aktivita je v souladu s výzvou OPZ+ č. 03_22_008 vyhlášenou 1. 7. 2022. 

Pokud bude aktivita úspěšná, bude  vní pokračováno i v návazném projektu.

1.6 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Pečující osoby

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění



ID formuláře: 2022/93 Datum a čas: 12.9.2022 11:35 [27/38]

Pečující osoby podstupují nelehkou službu v péči o nemocné, handicapované, velmi náročná a 
vyčerpávající v kontextu každodennosti, hrozí syndrom vyhoření, vyčerpání, riziko zanedbávání 
péče nebo v extrémním případě týrání a neadekvátní péče. Pečující osoby potřebují ve své 
nelehké úloze podpořit nejen psychicky, ale také možnostmi vzdělávání a účastí na různých 
podpůrných či svépomocných skupinách. Vzdělávání jim dodá obecné informace, aby se v 
pečování o blízkého lépe orientovali a poskytovali kvalitní péči. Podpůrné skupiny jim dávají 
možnost sdílení a úlevy od tíživých emocí.

CS neformálně pečujících může být různorodá, může jít např. o pečující rodiče dospělých 
autistických, nebo nějak mentálně, zdravotně, kombinovaně postižených dětí i dospělých, kteří 
potřebují nepřetržitou a velmi vyčerpávající péči.

Mohou to být i děti seniorů odkázaných na lůžko nebo jinou péči, kterou kloubí se svým 
zaměstnáním.

Mohou to být i lidé, kteří zatím nepečují, ale u jejich blízkého se objevila závažná diagnóza a je 
reálný předpoklad, že brzy pečovat budou.

Všichni zmínění potřebují především informace, aby se zorientovali zdravotně-sociálním 
systému a dokázali vyhodnotit, jaký typ služby nebo péče bude zrovna pro ně vhodný.

V územním obvodě Karlovy Vary, do kterého spadá i území naší MAS, bylo v první polovině 
roku 2022 vyplaceno 2 064 příspěvků na péči. Z tohoto počtu je odvoditelné, že CS pečujících 
osob je rozsáhlá a významně zastoupená.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Pečující osoby jsou často opomíjenou součástí systému zdravotně-sociálních služeb. Tak nějak 
tiše se předpokládá, že vše zvládnou a vyřídí, i když je péče o blízkého stojí mnoho energie, 
mylně se předpokládá, že ji mají stále odkud brát.

Na práci s CS chybí finanční prostředky, čas, kapacita.

Je to ostych pečujících, obavy, že by byli bráni jako „že si stěžují“, když by si měli žádat o 
pomoc. Malá informovanost a podpora veřejnosti, stigma nemoci a handicapu, potřeba 
odpočinku, dovolené.

Navíc současná doba existence covidu a různých opatření napomohla tomu, že se lidé izolují, 
mnoho věcí se dá řešit elektronicky, telefonicky, chybí tedy osobní kontakt, který v mnoha 
případech dokáže odhalit lidskou potřebu.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

V rámci poskytování sociálních služeb (pečovatelská služba, osobní asistence) je sledována 
účinnost a efektivita. Přímo ze strany organizací poskytujících tuto službu zaznívá potřeba 
vyššího rozměru přímé pomoci pečujícím osobám. Poukazuje na toto např. strategický 
dokument KVK, kde je vyjádřená potřeba a rozvíjení podpory neformálních pečujících. 
V klasických sociálních službách je pro to vymezeno minimum prostoru, nedá se vše stíhat.

Projektové aktivity jsou pro podporu neformálních pečujících ideální.
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Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

V případě, že nebude smysluplně a cíleně pracováno s CS, může se stát, že se o osoby, které 
tuto péči potřebují, nebude mít kdo starat.

Jak již bylo řečeno, pečující osoby často chodí do zaměstnání, nemohou si dovolit zaměstnání 
opustit a práce kolem opečovávané osoby je velmi časově i psychicky náročná. Tento stav je 
udržitelný jen krátkodobě. Hrozí vyhoření, únava, ztráta zaměstnání, emoční problémy. 
V důsledku toho může být péče o potřebnou osobu nedostatečná, nekvalitní a někdy může i 
ohrožovat na životě nenejn osoby , která péči potřebuje, ale i osoby, která péči poskytuje.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Potenciál práce s CS je v návaznosti na spolupráci se sociálními službami a místní samosprávou 
v lokální, ale i působnosti krajské prevence sociálně nežádoucích jevů, podpora pečujících, 
podpora vyšší kvality života občanů.

Území MAS disponuje organizacemi, které jsou schopné s touto CS pracovat, avšak v rámci 
omezených finančních prostředků.

1.6.1 Opatření

Název opatření
Podpora pečujících osob

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Navržená aktivita AP  pro naplnění tohoto opatření vychází z potřeby práce s CS, kdy je 
zaměřená na podporu neformálních pečujících formou pomoci a poskytování informací 
těm, kteří pomoc poskytují svým blízkým. 

Svým zaměřením je v souladu se Strategií CLLD MAS Krušné hory opatření 1.2.2 - Zvýšení 
kvality a dostupnosti sociálních služeb - v ohledu podpory terénní práce dotýkající se 
pečujících osob, které dostanou podporu nejen skupinově, ale především v prostředí, ve 
kterém svoji činnost vykonávají.

Aktivita pracující s touto CS bude připravena v druhé fázi AP.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Neformální pečující se budou cítit více podpořeni veřejností.
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Posílení pocitu, že jejich problémy někoho zajímají a dostane se jim informací, které pro 
kvalitní péči potřebují.

Získání povědomí, na koho se obrátit v případě komplexnější a hlubší pomoci, kde např. 
žádat o pomoc a návazné služby, budou také vědět, jaké služby jsou místně dostupné, pro 
koho a kdy jsou vhodné atp.

Důležitým výstupem je také uvědomění si, že i oni potřebují odpočinek, naučí se sdílet své 
potřeby, vnímat sami sebe.

Cílový stav bude ověřen prostřednictvím evaluace, kdy dojde k porovnání stavu CS před 
realizací aktivity a po ní.

V rámci realizace AP chceme podpořit minimálně 15 osob.

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 15

Hodnota nastavena na základě konzultace v místě 
možné realizace aktivity. Jedná se o pečující 
osoby, kterým byla poskytnuta podpora formou 
poradenství, konzultací, vzdělávání, relaxace

1.6.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora pečujících osob

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce
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Jedná se o inovativní podporu služby pro neformální pečující starající se o blízké 
osoby, které jsou dlouhodobě nemocné, handicapované apod.

Je to nelehká služba, která přináší stres, únavu, vyčerpání, vyhoření, potřebu nových 
informací, podporujících aktivit.

Aktivita se liší od aktivit v sociální službě především tím, že bude zaměřena na pomoc a 
informace těm, kdo pomoc poskytují, tedy blízkých pečujících a také veřejnosti, která 
se do této situace může dostat.

Pokud by někdo potřeboval komplexnější a hlubší podporu na individuální bázi, bylo 
by řešeno přesměrováním na poskytovatele sociální služby.

Předpokládáme zapojení 15 pečujících osob. Aktivita bude připravena pro druhou část 
realizace AP.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Náklady na tuto aktivitu se budou odvíjet od její délky a budou postaveny především 
na činnosti osoby, která bude pomoc pečujícím osobám poskytovat.

Předpoklad: 

1 osoba, 34 měsíců, DPČ

CZV: 1 020 544,-Kč  (728 960,- PN, 291 584,- P)

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Aktivita je plánována pro druhou část realizace Akčního plánu.

V současné době je diskutována s organizací, která v Karlovarském kraji poskytuje 
sociální péči pro seniory a osoby se sníženou soběstačností a tuto problemtaiku 
velmi dobře zná.
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Plánovaná aktivita je v souladu s výzvou OPZ+ č. 03_22_008 vyhlášenou 1. 7. 2022.

1.7 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Migranti a azylanti

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

V souvislosti s děním ve světě, především válka na Ukrajině zadává potřebu počítat i s touto 
početnou skupinou osob, která na území ČR, tedy i na území MAS Krušné hory žije. Ať už 
dočasně či s úmyslem zůstat zde natrvalo.

V březnu 2022 kraj registroval 13 tis. uprchlíků, z nichž cca 8 tis postupně nalezlo práci  a lze 
předpokládat, že počet zaměstnaných nebo těch, kteří práci hledají, bude stoupat. Děti 
nastupují postupně do škol a pomalu se začleňují do života na našem území. J

e nutné s nimi počítat a nepřehlížet jejich potřeby.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Z dosavadních zkušeností, kdy MAS realizuje letní adaptační skupiny, je velkou bariérou 
rozdílnost kultur, samozřejmě jazyková rozdílnost, emoční zážitky.

Mnozí z nich se setkávají s určitou nevraživostí místních občanů, odtažitostí, která postupně 
přichází. Někteří z řad CS stále využívají nabízenou pomoc a dá se říci, že někteří ji i zneužívají. 
Je nutné, aby pochopili, že je potřeba se zařadit do života stejně jako místní občané a být 
platnou součástí místních komunit.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

MAS Krušné hory ve spolupráci s Městem Ostrov realizuje letní adaptační skupiny, ve kterých 
pracuje s dětmi školou povinnými. Ve své činnosti se setkává nejen s dětmi, ale také s jejich 
rodiči a má tak možnost poznávat jejich potřeby, životy i proměny, kterými po příchodu na naše 
území prochází. 

MAS není sama, která se touto CS zabývá, jsou to MŠ, ZŠ, charity apod. Nelze v tuto chvíli 
odhadnout, jak dlouho bude potřeba s touto CS pracovat, je však nutné s ní počítat, protože 
začlenění se do života na jiném území, jiné komunity, může být různě dlouhé a každý člověk 
potřebuje svůj čas.
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Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS
Nepřijetím osob z řad migrantů a azylantů může přinést nesoulad v komunitách měst a obcí, 
nárůst šikany, kriminality, záškoláctví, nezájem o život v místě, které jim poskytlo útočiště. 

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS
Otevřenost území k začlenění osob z CS, nabídka aktivit týkající se adaptace, otevřené školy pro 
umožnění školní docházky, zkušenost MAS s touto CS v rámci přípravy adatačních skupin pro 
děti uprchlíků - komunikace s rodiči, řešení běžných záležitostí, setkávání se s nimi

1.7.1 Opatření

Název opatření
Adaptace migrantů a azylantů

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

MAS Krušné hory počítá s CS Migranti a azylanti jako platnými občany našeho území a 
proto je otevřená i k řešení jejich problémů, především v oblasti jejiho začleňování do 
života v území. Pokud bude potřeba, bude s nimi pracovat především na rovině 
zaměstnanosti, komunitní práce, podpory prorodinných opatření apod.

Tyto aktivity jsou v souladu se Strategií CLLD MAS Krušné hory, Opatření 4.1.4 -  Rozvoj 
pracovních příležitostí, Opatření 5.1.2 - Rozvoj spolkové činnosti a místních komunit nebo 
5.1.3 - Rozvoj prorodinných opatření.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS
Cílem aktivit směřujících k CS je především její adaptace a následné začlenění mezi místní 
komunity tak, aby byla jejími plnohodnotnými členy.

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V období realizace projektu 2023 - 2025 nebude 
tento indikátor sledován, je však možné, že v 
navazujícím projektu sledován bude. Z tohoto 
důvodu je zadána minimální hodnota.

670102

Využívání 
podpořených Ano 50

Hodnota indikátoru byla nastavena orientačně. 
Není zcela jisté, zda bude nutné s touto CS 
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služeb pracovat a v jakém rozsahu.

1.7.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora Migrantů a azylantů

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

V rámci této aktivity se může promítnout zřízení konzultačního místa pro CS, může se 
týkat realizace komunitního tábora, kterého se zúčastní jak děti z této CS tak místní 
děti a bude zaměřena na vzájemnou spolupráci, pomoc i poznávání se v rámci 
odlišností kultur. Může se jednat o vzdělávací a zaměstnanostní aktivity apod.

Případná realizace těchto aktivit bude probíhat v druhé části realizace Akčního plánu a 
bude v souladu s výzvou OPZ+ č. 03_22_008 vyhlášenou 1. 7. 2022.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Náklady na aktivitu budou spočívat v nákladech na osoby, které budou poskytovat 
poradenství pro CS, na pečující osoby na komunitních táborech apod.

Budou vycházet z možností finanční alokace určené pro tento AP a již vyčerpaných 
prostředků z projektu pro období 2023 -2025.

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne



ID formuláře: 2022/93 Datum a čas: 12.9.2022 11:35 [34/38]

Komentář
V tuto chvíli není možné aktivitu přesně nastavit. V současné době se CS věnují 
organizace, které svojí činností mají k problematice CS mnohem blíže. MAS KH je 
tedy spíše v postavení, kdy je ochotná být nápomocná k práci s CS než aby se 
stavěla jako zásadní nositel činností podporujících adaptaci CS.

2 Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti 
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale 
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu

Stručný popis dalších existujících témat a problémů CS v oblasti aktivního začleňování. V případě, že 
jsou všechna existující témata a problémy CS zahrnuta v popisu aktivit v části 2, může zůstat tato 
část nevyplněna
V současné době MAS popsala aktuálně zjištěné potřeby CS na svém území. Je však 
pravděpodobné, že jak plyne čas, budou se měnit potřeby obyvatel, ekonomika, trh práce apod. 
Vzhledem k současnému dění ve světě a s ním související zdražování, nedostatek finančích 
prostředků na uspokojování osobních potřeb a dopadů na život v našem území, bude nutné se 
tomuto tématu dále věnovat.  Jakým způsobem a v jakém rozsahu, to bude předmětem jednání, 
diskuzí a možností.  

3 Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území 
na realizaci akčního plánu

Stručný popis způsobu přípravy akčního plánu z hlediska procesů, které probíhaly v území

MAS Krušné hory zahájila přípravu na nový program již na podzim 2020 oslovením partnerů MAS, 
spolupracujících škol a případných relevantních subjektů pro předběžné vyjádření zájmu k řešení 
problematiky CS prostřednictvím OPZ+.

Zásadní aktivitou pro přípravu AP bylo Setkání starostů měst a obcí, kde proběhlo kromě 
představení nového OPZ+ dotazování k problémům a potřebám jednotlivých CS. Někteří rovnou 
navrhovali řešení. Těm, kteří se nemohli dostavit, byly zaslány písemné podklady elektronicky s 
výzvou k vyjádření potřeb či případné schůzky.  

Informace byly umístěny také ve Zpravodaji MAS, který organizace pravidelně 2x ročně vydává.

Kromě obcí byli osloveni všichni zbylí partneři MAS, knihovny, MDDM, školy a školky na území MAS 
KH, neformální spolky, Prac. skupina senioři a osoby se zdr.postižením, která pracuje při Městě 
Ostrov.
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Tam, kde byla vyjádřena potřeba s CS pracovat, byla dojednána osobní schůzka. Osloveny byly také 
subjekty, které se již dříve hlásily do výzev MAS s výzvou k vyjádření zájmu o návrh aktivity (např. 
tábory), poskytnutí rekvalifikací či spolupráci na nové aktivitě.

Někteří partneři se vyjádřili pozitivně k možným podporovaným aktivitám, spíše však výhledově. Lze 
zkonstatovat, že v území MAS Krušné hory jsou vítané aktivity na podporu života v obcích, 
mezigeneračních vztahů, práce s mládeží a podpora rodin s dětmi. Potřebná je podpora pečujících 
osob a osob, které těžko hledají zaměstnání.

Je nutné zaměřit se na osoby, které na našem území našly a budou nacházet azyl, osoby ohrožené 
soc. vylouč. Ať už z důvodu zdravotního handicapu, profesně kvalifikačního nebo vlivem nepříznivé 
sociální situace ve které se nacházejí nebo hrozí, že se v ní ocitnou.

Přehled oslovených subjektů k dispozici na: https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-clld-2021
/opz/

 

Stručný popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace akčního 
plánu

Animační činnost MAS Krušné hory v současné době probíhá na úrovni tvorby, správy a aktualizací 
webových stránek organizace MAS, předávání informací na jednání orgánů MAS, komunikací 
s partnery.

MAS ve své činnosti vydává Zpravodaj MAS, ve kterém formou článků informuje veřejnost o své 
činnosti a také o realizaci jednotlivých programových rámců. Dále je zviditelňována např. 
v Krajských listech, Ostrovském měsíčníku, Výletních novinách a také prostřednictvím propagačních 
materiálů, které vydává.

Během realizace Akčního plánu bude území MAS a relevantní subjekty informovány o naplňování 
jednotlivých aktivit a cílů, připravovány a distribuovány informační články, pokroky AP 
představovány na jednáních orgánů MAS, při jednáních s vedením měst a obcí a dalších aktivit 
kanceláře MAS.  

Informace budou šířeny zástupci partnerů i napřímo kanceláří MAS.

Během realizace projektu v období 2023 – 2025 budou oslovovány subjekty v území, které již při 
přípravě AP projevily zájem o účast v projektu, avšak do aktivit chtějí vstoupit později, a budou 
přenášeny zkušenosti a dobrá praxe z již probíhajícího projektu a mapován zájem o zařazení aktivit 
do projektu nového.  

Místa, na kterých budou probíhat projektové aktivity, budou označena viditelnou publicitou.

Realizace AP zakládá úzkou komunikaci s veřejnou správou, NNO a dalšími subjekty, jichž se obsah 
OPZ+ dotýká.

Předpokladem pro úspěšnou realizaci nejen projektových aktivit, ale také pro kvalitní animační 
činnost je spolupráce MAS a území, která je nastavena dobře a bude se dále rozvíjet.

https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-clld-2021/opz/
https://www.mas-krusnehory.cz/strategie-clld-2021/opz/
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4 Příprava projektu MAS

Popište způsob přípravy projektu MAS se zdůvodněním výběru způsobu zajištění/realizace 
jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS

MAS Krušné hory na základě získaných informací z jednotlivých jednání zkompletovala podklady a 
návrhy a zpracovala základní rámec Akčního plánu, který průběžně konzultovala se subjekty, které 
se podílely svými informacemi a zájmem o účast v projektu.

Konzultace možných aktivit také probíhaly na úrovni ŘO OPZ+ a na seminářích, které byly zaměřeny 
jak na zpracování Akčního plánu, tak na obsah OPZ+ a následně pro žadatele výzvy č. 03_22_008 – 
Podpora komunitně vedeného rozvoje (1). Po zapracování všech připomínek a dalších návrhů bylo 
zahájeno zpracování vlastní projektové žádosti, která navazuje na potřeby cílových skupin AP, 
podrobně rozpracovává jednotlivé aktivity včetně plánovaného rozpočtu. I v této době probíhá 
konzultace s konkrétními subjekty a osobami, které se budou na realizaci projektu podílet. Výše 
rozpočtu projektu vychází z možné alokace pro MAS Krušné hory 20 mil Kč, předepsaný rozsah 
projektové žádosti max 50% - 70% činí 10 – 12 mil Kč.

Aktivity projektu budou realizovány z větší části přímo MAS Krušné hory. Je kladen důraz na výběr 
zkušených a kvalitních členů týmu, kteří budou s CS pracovat a zabezpečovat tak zdárný průběh 
jednotlivých aktivit. Na zdárný průběh projektu bude dohlížet především koordinátor, který je 
zaměstnancem MAS, zná tedy prostředí a požadavky kanceláře.

Část projektu zajistí partneři s finanční účastí na základě partnerské smlouvy. Ti realizují aktivity 
samostatně s přidělenou finanční alokací. Jedná se především o realizaci komunitních táborů a 
zaměstnávání osob - práce na zkoušku. V průběhu realizace bude jejich činnost v součinnosti s 
žadatelem. Výběr takového partnera je vhodný především proto, že partner má zkušenosti s 
realizací aktivity nebo náplň aktivity je součástí jeho činnosti a má tedy předpoklady pro úspěšnou 
realizaci nebo je v jeho zájmu, aby aktivita byla právě u něj realizována.

Při výběru partnera s finanční účastí MAS postupovala podle předem nastavených pravidel.

-           Lokální partnerství – partner musí být z území MAS nebo na území MAS vykonávat svoji 
činnost, znalost území

-           Podmínka existence a aktivní činnosti partnera min. 3 roky před datem vyhlášení výzvy

-           Zkušenost partnera s realizací aktivity

-           Nezastupitelnost partnera v místě realizaci aktivity

-           Předchozí zkušenost při spolupráci s partnerem

Vybraný partner musí splňovat minimálně čtyři z těchto nastavených podmínek.
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5 Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % 
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního plánu

Stručně popište způsob přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace

Během realizace projektu v období 2023 – 2025 budou partneři MAS i relevantní subjekty v území 
MAS oslovovány a budou tak zjišťovány aktuální skutečné stavy definovaných cílových skupin.

Proběhne společné setkání partnerů MAS, účast na pracovních skupinách a případných jednáních 
organizací, které mohou svým zaměřením pomoci s návrhy a realizací vhodných aktivit. 
V návaznosti na zjištěné potřeby budou navrhovány další možné aktivity cílené na CS a možnosti 
aktivit pro plnění Akčního plánu MAS Krušné hory.

Zároveň bude probíhat přenos dobré praxe z již probíhajícího projektu, publikovány dílčí výstupy a 
realizována setkání, která budou směřována k přípravě naplnění AP dalším projektem.

Přípravy budu velmi podobné jako při přípravě realizace první fáze AP s tím rozdílem, že již bude 
možné pracovat s výsledky aktivit, upozornit na možné problémy, navázat na úspěšné aktivity a 
připravit nové, které z realizace a komunikace v území vyplynou.

Vodítkem pro zaměření aktivit v navazujícím projektu bude také evaluace, která zmapuje přínosy a 
změny v daných cílových skupinách a pomůže tak nastavit vhodnost aktivit. Předpokládáme, že 
aktivity připravované do 1. fáze realizace Akčního plánu budou postaveny jako pilotní a bude s nimi 
pracováno i v návazném projektu.  

Projektová žádost bude stejně jako předchozí schválena Rozhodovacím orgánem MAS Krušné hory.

6 Náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na 
finanční plán SCLLD

Tabulka AP nákladů na MAS projekty

Název projektu MAS Celkem CZV projektu MAS (v Kč)
Procentuální podíl projektu MAS na 
celkové alokaci na AP (v %)

projekt MAS č. 1: 9 608 611,00 48,04

projekt MAS č. 2: 10 391 389,00 51,96

Celkem alokace na AP 20 000 000,00 100,00

7 Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu

Stručně popište způsob, jakým bude MAS ověřovat dosažení cílů stanovených v akčním plánu
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Pro vyhodnocení dosažených cílů a výstupů Akčního plánu bude nastaven plán evaluace.

Ta bude zaměřena na vyhodnocení jednotlivých opatření, indikátorů, aktivit Akčního plánu a také 
na vyhodnocení animační činnosti MAS v průběhu realiace AP. 

Proces zajistí evaluátor ve dvou liniích. První bude porovnání stavu a přínosu pro cílovou skupinu a 
druhá na rovině realizačního týmu, který sám přímo vyhodnotí průběh a přínos projektu. 

Evaluátor připraví pro jednotlivé aktivity a účastníky v nich dotazník, který s CS vyplní na začátku 
projektu, v jeho průběhu a před koncem, resp. před zahájením přípravy druhého projektu. Bude 
porovnán počet respondentů, jejich odpovědi a na základě toho bude zpracován výstup, který 
přinese konkrétní informaci o změně stavu u CS a celkové naplnění požadovaného cíle jak konkrétní 
aktivity, tak především u CS.  

Tento výsledek bude také vodítkem pro přípravu návazného projektu.

Aby bylo možné lépe informace vyhodnotit, je práce s CS popsána v několika dílčích aktivitách, tak 
aby byly lépe uchopitelné a evaluační otázky cílenější.

Evaluace na rovině realizačního týmu bude zaměřena na vyhodnocení přínosu realizovaných aktivit 
s ohledem na plnění cílového stavu daného Akčním plánem, dále na plnění indikátorů, 
harmonogramu a výstupů jednotlivých aktivit, způsob jejich realizace včetně nákladovosti.

Monitorována bude taktéž animační činnost MAS ve směru k aktérům na území MAS, veřejnosti, 
veřejné správě, partnerům projektu i různým možným dotčeným institucím např. ÚP a dalším 
subjektům zabývajícím se zaměstnaností, sociálním začleňováním, komunitními aktivitami…

8 Prohlášení

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou MMR
Ano
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