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1. Cílové skupiny a jejich problémy a potřeby v oblasti aktivního 
začleňování, na jejichž řešení se chce MAS v rámci realizace 
akčního plánu zaměřit 

A) Označení CS1 včetně její velikosti ve vazbě na stanovené hodnoty indikátorů: 
 
Cílovou skupinou projektu jsou:  
1) Rodiče předškolních dětí a žáků 1. - 5. ročníku ZŠ. Vzhledem k období realizace 2023 – 2025 a 
2026 – 2028, se jedná o rodiče dětí, které se narodily od roku 2011 až do současnosti. 
V letech 2011 – 2020 se na území MAS Hanácké Království narodilo celkem 1 798 dětí. Bližší informace 
k cílové skupině se nacházejí v tabulkách níže. S ohledem na naplněnost tříd v MŠ a ZŠ v současné 
době a využití kroužků, které nabízí aktéři prorodinných aktivit na území MAS, a především vzhledem 
k naplnění a zájmu cílových skupin o příměstské tábory organizované v letech 2018 – 2022 usuzujeme, 
že cílová skupina je dostatečně široká pro aktivitu, kterou projekt chce realizovat a nehrozí tak v této 
oblasti riziko nenaplnění kapacit. Navíc právě zainteresovaní aktéři prorodinných aktivit jsou v přímém 
kontaktu s rodiči a znají dobře tuto cílovou skupinu a jejich potřeby. 
 

 
 

 

Z naší současné zkušenosti a z předběžného průzkumu mezi příslušníky cílové skupiny vyplývá, 
že díky realizaci komunitních táborů v rámci této aktivity bude moct být poskytnuta péče  
každý rok během letních prázdnin o cca 540 dětí. Vzhledem k tomu, že některé děti budou na 
více turnusech během jednoho roku a že některé děti budou sourozenci, předpokládáme, že 
počet podpořených osob bude cca 300. Viz níže část indikátory. 
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2) Matky vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, které hledají práci, která lze 
skloubit s péčí o děti, často jde o zařazení se ne trh práce po několikaleté nečinnosti na trhu práce, kdy 
sdílený sociální pracovník může pomoci s orientací se na trhu práce. Velmi obsáhlou cílovou skupinou 
sociální práce na venkově jsou senioři, kteří trpí osamělostí, jsou odkázání sami na sebe bez pomoci. 
Je důležité, aby se měli na koho obrátit v případě zhoršení jejich zdravotního či mentálního stavu. 
Sociální pracovník ve spolupráci s místními spolky může využít sousedské výpomoci a jako profesionál 
může pomoci seniorům s komunikací na úřadech. Stále častěji se na malých obcích setkáváme 
s cílovou skupinou pečujících, nejčastěji s osobami pečujícími o své blízké, kteří se v roli pečujícího 
ocitli zcela nenadále. Osoby pečující se dostávají do izolace, ve které jsou ve většině případů zcela 
sami, bez podpory a pomoci. Sdílený sociální pracovník je odborníkem, který dokáže pracovat 
s nejrůznějšími cílovými skupinami na venkově, na území MAS Hanácké Království, které zahrnuje 
celkem 18 obcí. Sociální pracovník jim bude na blízku, přímo v místě bydliště a dle jejich potřeby. 
Dalšími cílovými skupinami na venkově jsou osoby nezaměstnané, ohrožené ztrátou zaměstnání  
a ztrátou hlavního příjmu a s tím související osoby s dluhovými problémy nebo osoby, kterým dluhové 
problémy hrozí vlivem nenadálých životních situacích, případně finanční negramotností. Sdílený 
sociální pracovník dokáže pomoci takovým situacím předcházet. Součástí sociální práce na venkově 
bude i podpora rozvoje finanční gramotnosti a individuální sociální práce s lidmi, kteří svoji situaci chtějí 
řešit. Neopomíjenou cílovou skupinou by měly být i rodiny s dětmi, které stejně jako další cílové skupiny 
budou mít díky projektu v místě svého bydliště odborníka, na kterého se mohou v případě potřeby 
obrátit. Očekává se, že nejčastěji bude sociální pracovník nápomocen v komunikace s úřady a orientací 
se v rodinné sociální politice. V případě závažnějších problému bude sociální pracovník nucen 
komunikovat se školami, případně s OSPODem.  
Je velmi pravděpodobné, že se na venkově mohou ocitnout i cílové skupiny výše nezmíněné, 
nacházející se jakékoli nenadálé nepříznivé životní situaci, počítáme i s cílovou skupinou ukrajinských 
uprchlíků, kterým bude potřeba pomoci s jejich integrací. V tuto chvíli jsou počty ukrajinských uprchlíků 
cca 2-10 osob/obec. Očekává se, že počty ukrajinských uprchlíků budou i na venkově nadále růst.   
Sdílený sociální pracovník dokáže všem zmíněným cílovým skupinám sociální práce na venkově 
poskytnout „první pomoc“ v sociální oblasti. Orientuje se v problematice sociální práce a jednotlivých 
cílových skupin a dokáže poskytnout základní sociální poradenství. 
V rámci vytvoření si sítě sociálních služeb v okolí dokáže sdílený sociální pracovník poskytnout všem 
cílovým skupinám kontakty na konkrétní sociální služby a je schopen pomoci s vyřízením případných 
žádostí a komunikací s úřady, případně s vyřízením příspěvku na péči.  

B) Popis konkrétních problémů a zjištěných potřeb CS v oblasti aktivního začleňování 
(podloženo místní analýzou provedenou MAS, nikoli analýzou provedenou externí 
dodavatelskou firmou bez přímého zapojení MAS); 

Pro cílovou skupinu 1 (rodiče dětí ve věku MŠ a 1. stupně ZŠ) je náročné sladění rodinného  
a pracovního života během roku, což ještě komplikuje období školních prázdnin. Prázdniny 
představují pro většinu rodičů náročné období, protože je potřeba zajistit péči o dítě v době, kdy 
je rodič v práci. Jedná se o 9 týdnů během letních prázdnin, 2 dny podzimních prázdnin a 1 týden 
jarních prázdnin. Celkem tedy minimálně 47 pracovních dnů volna během jednoho školního roku 
(záleží dle rozložení víkendů a svátků během roku). Zpravidla mají rodiče během roku k dispozici 
20-25 dnů dovolené, čili jeden rodič není schopen pokrýt celou dobu volna. 
 

Pro cílovou skupinu 2 - na území MAS Hanácké Království zcela chybí profesionál (sdílený 
sociální pracovník), který bude lidem na blízku v případě jejich potřeby a dokáže poskytnout 
základní sociální poradenství. Sdílený sociální pracovník poskytne osobám z cílových skupin 
„první pomoc“ a díky vytvoření si sítě sociálních služeb v okolí dokáže poskytnout kontakty na 
vhodné registrované služby a organizace. Sdílený sociální pracovník se orientuje v sociální 
politice, má přehled o všech vhodných nástrojích sociální politiky a dokáže s nimi pracovat.  
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C) Popis existujících bariér, které CS brání  účinně řešit  dané  problémy  a  naplňovat svoje  
potřeby  (tj.  proč  to  dosud  nešlo,  např.  chybějící  služby,  pasivita  subjektů, neochota CS k 
řešení vlastních problémů, např. rodiny osamělých seniorů nefungují pospolu, sousedské 
vztahy nejsou dobré, obec se dosud nepokusila o řešení); 

 
Cílová skupina 1:  
1) Nízká možnost flexibilních úvazků - v současné době je stále malá možnost flexibilních 
úvazků, přestože vstřícnost některých zaměstnavatelů roste. 
2) Kapacita nabízených služeb - vzhledem k demografickému vývoji, kdy v dotčených věkových 
kategoriích jsou na území MAS silné ročníky a vzhledem k migračnímu přírůstku, je potřeba 
zvýšit kapacitu nabízených služeb (viz výše). 
3) Nízká flexibilita výběru zaměstnaneckých dovolených - přidělené celozávodně nebo dle 
možností ostatních kolegů. Rodiče jsou tak limitováni, nabízené služby v území jim nevyhovují. 
4) Nedostatečné rodinné zázemí - především v nových zástavbách jsou přistěhovaní obyvatelé 
ze vzdálenějších míst a nemohou tak flexibilně využívat prarodiče či jiné rodinné příslušníky. 
5) Špatné postavení na trhu práce - vzhledem k výši svých příjmů rodiče nemohou poslat děti na 
více pobytových nebo příměstských táborů. 
KONKRÉTNĚ ČINÍ RODIČŮM PROBLÉMY SPOJENÉ JEN S PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY: 
1) Časová náročnost - zajišťování a hledání vhodných táborů. 
2) Finanční náročnost - nabízené služby jsou finančně nákladné a ne pro všechny rodiče 
dostupné, především pokud mají více dětí a chtějí absolvovat více aktivit. 
3) Lokalita - nabídka služeb je pestrá, ovšem je situována především v městech mimo řešená 
území - Olomouc, Přerov, tudíž problém s dopravou dítěte na aktivitu a skloubení s prací. 
Náročné na dopravu dítěte do místa konání a do zaměstnání rodiče. 
 
Cílová skupina 2: Sociální práce na venkově je dlouhodobě opomíjená a vzhledem ke stárnutí 
populace stále častěji vyhledávána. V tuto chvíli na území působí (v rámci projektu „Hanácké 
Království podporuje zaměstnanost“) jeden sociální pracovník pracující s dlouhodobě 
nezaměstnanými. Stále častěji se na něj ale obracejí osoby jiné cílové skupiny (osoby pečující, 
osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, osoby s dluhovými problémy aj.). 
Ukazuje se, že lidé na menších obcích se potřebují mít na koho obrátit. Senioři žijí v obcích často 
sami bez rodiny, sousedská výpomoc téměř nefunguje. Sociální pracovník bude spolupracovat 
nejen s vedením jednotlivých obcí, ale i s místními spolky (rodinná centra, sbory dobrovolných 
hasičů, kluby seniorů apod.) a bude pracovat v přirozením a bezpečném prostředí všech klientů. 
Sdílený sociální pracovník bude pracovat převážně terénní formou a připraven řešit i nenadálé 
krizové situace pomocí praktické krizové intervence. Pro takovou práci bude nezbytné mít 
zajištěnou fungující síť sociálních služeb.  
 

D) Popis dosavadních způsobů řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivita  (tj. jak 
se k daným problémům staví místní samosprávy, neziskové organizace, podnikatelské  
subjekty,  zaměstnavatelé  a  další  klíčoví  lídři  a  aktéři  v území,  tzn. shrnout dosavadní 
postoje a způsoby řešení identifikovaných problémů CS); 

Cílová skupina 1: 
1) Střídavé čerpání dovolené (nejedná-li se o samoživitele) - problém nedostatku společně 
tráveného času v rodině. 
2) Využití rodinných příslušníků, nejčastěji prarodičů - řada rodin nemá tuto možnost (geografická 
vzdálenost, omezení plynoucí ze zaměstnání nebo ze zdravotních problémů). 
3) Vzájemná výpomoc, střídavá péče o děti mezi rodinami - řešení náročné na časovou a 
geografickou koordinaci. 
4) Méně časově náročná práce (brigády, DPP, částečné úvazky, pokud existuje nabídka na trhu 
práce), možnost zpravidla volená ženami (řešení mající negativní vliv na rovné příležitosti mužů 
a žen na trhu práce). 
5) Individuální hlídání - většinou finančně nedostupné. 
6) Děti zůstávají doma (stres, obavy o děti). 
7) Pobytové a příměstské tábory - populární řešení s pozitivním dopadem na slučitelnost 
rodinného a pracovního života. 
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Cílová skupina 2: V tuto chvíli lidé ohroženi nebo nacházející se v nepříznivé životní situaci svoji 
situaci buď neřeší nebo jsou nuceni ji řešit ve městě, což je pro některé občany v rámci dojezdové 
náročnosti téměř nereálné. Z pravidelných dotazníkových šetřeních na obcích ORP Olomouc 
zaměřených na zajišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního 
města Olomouc se pravidelně ukazuje, že potřebnost sociálních služeb na území obcích je velmi 
důležitá, stejně tak uvádějí představitelé obcí potřebnost dalších sociálních služeb a sociálního 
poradenství pro všechny cílové skupiny, dluhové poradenství a dalších služeb na území obcí.  

Sdílený sociální pracovník bude fungovat terénní formou na celém území MAS Hanácké 
Království a bude tak k dispozici všem cílovým skupinám v prostředí, které dobře znají a kde se 
cítí bezpečně. V rámci vytvoření si sítě sociálních služeb v okolí dokáže sdílený sociální 
pracovník poskytnout všem cílovým skupinám kontakty na konkrétní sociální služby a je schopen 
pomoci s vyřízením případných žádostí a komunikací s úřady, případně s vyřízením příspěvku 
na péči.  
 

E) Identifikace rizik, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS (tj. k danému problému uvést, co se stane, když nebude 
realizováno vybrané řešení); 

 
Cílová skupina 1: Sociální dopad. Zaměstnané rodiny s průměrným či nižším příjmem si 
nebudou moci dovolit zaplatit tábory pro děti. Důsledkem toho může dojít k sociální polarizaci 
rodin dle možnosti nabídky trávení prázdninového volného času dětí, nebo zhoršení schopnosti 
se uplatnit na trhu práce. 
 
Cílová skupina 2: Všechny aktivity projektu budou lidem poskytovány zdarma. Sociální 
pracovník bude dodržovat mlčenlivost a držet se Etického kodexu sociálních pracovníků v ČR. 
U některých klientů může být požadavek zůstat anonymní, tedy nebudou moci být 
pravděpodobně vykazováni v rámci indikátorů.  
Rizikem sociální práce na venkově může být i špatná návaznost sociálních služeb, dlouhé čekací 
doby na pobytová zařízení, což nemůže sociální pracovník ovlivnit, ale může pomoci s řešením 
situace tady a teď.  
 

F) Zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS (tj. 
stručně popsat potenciál v území, např. fungující místní samosprávy, neziskové 
organizace, podnikatelské subjekty, aktivity a iniciativy místních obyvatel, potenciál  
k rozšiřování  služeb   a   navazování   partnerství   a   spolupráce   subjektů za účelem řešení 
problémů CS); 

 
Silnou stránkou území ve vztahu k řešenému problému CS 1 jsou fungující aktéři prorodinných 
aktivit (spolky, rodinná centra) zaměřující se na práci s dětmi. MAS Hanácké Království bude 
v rámci aktivity spolupracovat s 10 místními aktéry prorodinných aktivit,  
kteří mají zkušenosti s péčí o děti. 
 
Silnou stránkou na území MAS Hanáckého Království ve vztahu k CS 2 jsou fungující místní 
samosprávy, které mají své sociální komise a zájem pomáhat svým občanům. Na území se 
nachází i pobytové sociální služby a spousta aktivních spolků, se kterými by sociální pracovník 
spolupracoval a díky nim se mohl zaměřit i na rozvoj sousedské výpomoci za pomoci především 
rodinných center a sborů dobrovolných hasičů. Nutností bude zmapovat a zřídit fungující síť 
sociálních služeb.  
 

G) Formulace konkrétních opatření akčního plánu, která reagují  na  řešení  jednotlivých 
problémů CS v oblasti aktivního začleňování; 

 
Aktivita 1 přispěje k řešení identifikovaného problému díky realizaci tzv. prorodinných opatření 
– komunitních táborů. 
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Aktivita 2 pomůže s rozvojem sociální práce na venkově. Občané budou mít k dispozici 
sociálního pracovníka, který jim pomůže v okamžiku, kdy se nacházejí nebo náhle ocitnou 
v nepříznivé životní situaci.  
 

H) Popis cílového stavu, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
intervencí u jednotlivých problémů CS (tj. změna, které má být dosaženo, přínos pro CS). 

 
V důsledku realizace aktivity 1 očekáváme, že bude každý rok během realizace projektu zorganizováno 
ve spolupráci s místními aktéry prorodinných aktivit až 20 komunitních táborů. Díky nim bude poskytnuta 
péče až o 540 dětí ročně a tím dojde k podpoře cca 300 osob (rodičů dětí ve věku MŠ a 1. stupeň ZŠ). 
Aktivity tak přispějí k: 
1) Zvýšení slučitelnosti rodinného a pracovního života na řešeném území. 
2) Zvýšení efektivity práce, snížení psychosociálních dopadů na rodiče. 
3) Rozvoj a zvýšení atraktivity území - nabídka více služeb pro občany. 
4) Aktivizace komunitních a spolkových činností na území (příměstské tábory organizované komunitou 
a spolky po konci realizace projektu). 
5) Zvýšení přirozených vazeb a komunitní soudržnosti na řešeném území - společné aktivity dětí  
z různých obcí na území obou MAS zvyšují jejich komunitní povědomí a díky místně vázaným aktivitám 
i jejich vztah k lokalitě.  
6) Posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení. 
 
Aktivita 2: Přínosem pro jednotlivé cílové skupiny bude fungující sociální práce na venkově a občané, 
kteří vědí, že se mají na koho obrátit. Sociální pracovník bude pracovat se všemi klienty individuálně, 
dodržovat mlčenlivost a etický kodex sociálních pracovníků ČR. V případě žádosti ze strany klienta bude 
pracovat i s anonymními klienty. Cílem sociální práce na venkově bude zasíťování všech dostupných 
sociálních služeb a jejich následné využití.  
Jednotliví klienti, napříč všemi cílovými skupinami budou doprovázeny v řešení jejich nepříznivé životní 
situace.  
 
Dosažení těchto cílů bude ověřeno v rámci hodnocení (viz bod č. 9 akčního plánu). 
 

 
2. Aktivity realizované v rámci akčního plánu v přímé vazbě  

na zjištěné potřeby CS 

Jednotlivé aktivity budou popsány v následující struktuře, a to do výše min. 50 % a max. 70 
% alokace na akční plán. 
 
A) Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu a jejich vazba na výzvu 

ŘO OPZ+, včetně popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti 
na jiné operační programy; 

Aktivita 1: vzhledem k tomu, že ještě není k dispozici výzva ŘO OPZ+, se lze vztáhnout pouze 
na dokument „Podporované aktivity CLLD +“. Aktivita 1 tak má jasnou návaznost na bod 1.6  
a přispěje k „posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako 
uskupení, které zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce, utváří jeho 
osobnost a celkově předurčuje stupeň jeho bio-psycho-sociálního zdraví a pohody po celý život“. 

Aktivita 2 bude spočívat v poskytnutí základního sociálního poradenství, které zajistí sdílený 
sociální pracovník pro obce na území MAS Hanácké Království (s odkazem na Podporu 
prostřednictvím CLLS v OPZ+, článek 1.2.) 

 



Akční plán SCLLD_programový rámec OPZ+ 
 

6  

B) Vymezení časového rámce realizace jednotlivých aktivit. 
 

Aktivita 1 i aktivita 2 budou realizovány v průběhu trvání období 2023 – 28. Toto období bude 
rozděleno na dvě části, v období 2023 – 25 by měl probíhat první projekt MAS, na nějž po jeho 
vyhodnocení naváže projekt druhý. 

Aktivita 1 (komunitní tábory) se bude skládat ze tří každoročně se opakujících fází: 

1) Příprava (květen – červen). 

2) Realizace (červenec – srpen). 

3) Evaluace (září – říjen). 

Aktivita 2 bude realizována stejně jako aktivita 1 v rámci dvou po sobě jdoucích projektů MAS 
v obdobích 2023 – 25 a 2026 – 28. Sdílený sociální pracovník bude zaměstnancem MAS 
Hanácké Království. 

C) Vyčíslení finanční nákladovosti řešení  jednotlivých  aktivit  (tj. částka  CZV  na realizaci 
jednotlivých aktivit); 

 

Mezi přímými náklady na aktivitu 1 budou mzdy pečujících osob (vedoucích táborů). Vzhledem 
k tomu, že stále není potvrzené, kolik vedoucích bude možné podpořit z projektu na jaký počet 
dětí, předpokládáme, že půjde o 1 vedoucího na 15 dětí + další vedoucí na tábor, odehrává-li se 
tábor venku. Předpokládáme hodinovou sazbu ve výši 200 Kč hrubé mzdy na hodinu, počet 
odpracovaných hodin bude 50 na turnus / pečující osobu. 
Níže souhrn předpokládaných výdajů za jeden rok na realizaci aktivity komunitních táborů: 

 

Předpokládáme způsobilé výdaje ve výši cca 590.000 Kč na pečující osoby za rok. To za období 6 let 
tvoří CZV ve výši 3.540.000 Kč. 
 
Jediným přímým nákladem v rámci aktivity 2 bude mzda sdíleného sociálního pracovníka, který bude 
zaměstnán na 0,5 úvazku vzhledem k finanční náročnosti celého projektu. Půjde o přímé náklady ve 
výši cca 1.040.000 Kč za celé období 2023 – 28. 
 
V rámci přímých nákladů bude v projektu vykazován i koordinátor, předpokládá se jeho zapojení 
úvazkem 0,5 – 0,6. Předpokládané výdaje za období 2023 - 28 na koordinátora jsou cca  
2.563.000 Kč. 

 
D) Popis způsobu realizace a zajištění jednotlivých aktivit: 

 

MAS bude aktivitu 1 realizovat sama s pomocí zaměstnanců MAS v rámci realizačního týmu. 
 
MAS bude aktivitu 2 realizovat sama prostřednictvím svého zaměstnance – sdíleného sociálního 
pracovníka.  
 

E) Identifikace náhradního řešení. 
 

MAS Hanácké Království bude aktivitu 2 „komunitní tábory“ realizovat bez partnerů. Aktivitu zajistí 
prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají bohaté zkušenosti s péčí o děti. MAS HK má výhodu 
blízkosti k cílové skupině, a to i díky realizaci předchozích projektů táborů. Díky tomu má MAS poměrně 
jasnou představu o kapacitách, které bude moci poskytnout, jakož i o potřebách cílové skupiny. 
Nicméně můžou nastat dvě alternativy, které budou muset vést k náhradnímu řešení: 

- Poptávka po službách péče o děti v rámci komunitních táborů bude převyšovat předpokládané 
kapacity. Pokud dojde k této situaci, MAS Hanácké Království má díky blízkosti k cílové skupině 
možnost mobilizovat pečující osoby, které kapacity zajistí, bude-li na to rozpočet. 

- Poptávka po službách péče o děti bude nižší, než předpokládáme v rámci plánování kapacit. 
Pokud dojde k této situaci (byť dle našich zkušeností vysoce nepravděpodobné) MAS bude 
propagovat realizaci projektu na svém území tak, aby zajistilo další osoby, které z projektu 
podpoří.  
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Aktivita 2 bude realizována bez partnerů. Aktivita bude závislá na jednom pracovním úvazku sociálního 
pracovníka, který v tuto chvíli na území MAS Hanácké Království (celkem 18 obcí) zcela chybí. 
V případě, že by projekt nebyl schválen, není možné jinak pokrýt finanční náklady na mzdu tohoto 
sdíleného sociálního pracovníka. Znamenalo by to, že sociální práce na venkově (na území MAS 
Hanácké Království) by nadále zůstala v kompetenci obcí, což je zcela neefektivní, protože na malých 
obcích nejsou zaměstnány osoby s příslušným sociálním vzděláním dle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.  

 
3. 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 

A) Stručný popis dalších existujících témat a problémů CS v oblasti aktivního začleňování. 

Nerelevantní. 

 
4. Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území 
na realizaci akčního plánu 

A) Stručný popis způsobu přípravy akčního plánu z hlediska procesů, které probíhaly  v území   
(tj. síťování,   navazování   spolupráce,   budování   partnerství,   způsob oslovování 
potencionálních realizátorů aktivit, vč. uvedení odkazu na webové stránky MAS, kde jsou 
zveřejněny záznamy z těchto jednání v podobě zápisů, fotodokumentace, audiozáznamů 
atd.); 

Aktivita 1: MAS Hanácké Království má v oblasti prorodinných aktivit vybudovány dlouhodobé kvalitní 
vztahy s místními aktéry prorodinných aktivit a s cílovou skupinou. Spolupráce je nastavena díky 
dlouhodobé společné realizaci projektu příměstských / komunitních táborů. MAS Hanácké Království 
organizovala a realizovala tábory od roku 2018 v rámci výzev OPZ 047 a 107. Před koncipováním tohoto 
akčního plánu byly tito aktéři opět osloveni za účelem zjištění připravenosti nadále spolupracovat na 
přípravě a realizaci projektu. 
Aktivita 2: K přípravě akčního plánu přispěla komunikace se zástupci obcí na území MAS Hanácké 
Království a zároveň projekt navazuje na získané zkušenosti z projektu, který na území probíhá v období 
od 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022 (Hanácké Království podporuje zaměstnanost). Jak bylo zmíněno, sociálního 
pracovníka vyhledávají i lidé mimo cílovou skupinu. Bylo třeba zmapovat síť sociálních služeb v okolí a 
komunikovat s jejich zástupci jménem klientů, kteří se v sociální problematice vůbec neorientují. Sociální 
pracovník se bude v projektu opírat i o katalogy sociálních služeb okolních měst (Olomouc, Přerov, 
Prostějov).  
 

B) Stručný popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace 
akčního plánu (tj. popis dílčích animačních aktivit MAS ve vztahu ke klíčovým aktérům 
v území jako jsou místní samosprávy, neziskové organizace, podnikatelské subjekty, 
zaměstnavatelé, a dále ve vztahu k veřejnosti, k aktivitám a iniciativám místních obyvatel 
a dobrovolných spolků a ve vztahu ke krajům a institucím, jako je např.  Úřad  práce  ČR,  
a  také  ve  vztahu  k nositelům konkrétních aktivit realizovaných v rámci akčního plánu). 

 
MAS Hanácké Království bude aktivitu 1 propagovat a realizovat animační činnosti prostřednictvím 
svých webových stránek a prostřednictvím spolupracujících aktérů prorodinných aktivit. Především díky 
dlouhodobé práci v oblasti prorodinných aktivit na území a spolupráci s aktéry prorodinných aktivit je 
zajištěna kvalitní vazba na CS, která zajistí naplánování kapacit a jejich naplnění. 
MAS Hanácké Království bude aktivitu 2 propagovat prostřednictvím svých webových stránek 
(www.hanacke-kralovstvi.cz) a prostřednictvím spolupracujících místních samospráv. Aktivita bude 
prezentována na všech setkáních MAS Hanácké Království a místních mikroregionů. Budou vytvořeny 
informační letáky, které budou k dispozici na obecních úřadech jednotlivých obcích. Probíhat bude  

http://www.hanacke-kralovstvi.cz/
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i komunikace s jednotlivými službami v rámci vytvořené sítě sociálních služeb, aby sociální pracovníci 
jednotlivých služeb věděli, že na území MAS Hanácké Království je fungující sociální pracovník, který 
je jejich potencionálním klientům na blízku a zná jejich prostředí. Sdílený sociální pracovník bude v rámci 
prevence pořádat pravidelná vzdělávací setkání zaměřená na orientaci se v sociální systému, případně 
se zaměří na problémy, které se v rámci sociální práce mohou vyskytnout (finanční gramotnost).  

 

5. Příprava projektu MAS4 

A) Popis způsobu přípravy projektu MAS; 
Aktivita 1 je připravována v návaznosti na minulé (https://hanacke-kralovstvi.cz/cz/64/primestske-
tabory ) a stávající projekty (https://hanacke-kralovstvi.cz/cz/96/letni-tabory-pro-bystricku-a-hanacke-
kralovstvi-opz) komunitních / příměstských táborů. Předpokládané kapacity a potřeby jsou tedy v rámci 
stávajícího projektu táborů pravidelně konzultovány jak s cílovou skupinou, tak s aktéry prorodinných 
aktivit, s nimiž MAS spolupracuje. Známe díky tomu potřeby CS, známe kapacity táborů, které 
odpovídají potřebám, a díky tomu jsme schopní aktivitu adekvátně naplánovat a realizovat. 
Služby péče o děti budou nabídnuty cílové skupině bez omezení a bez diskriminace. Pečující osoby 
budou vybrány díky pozitivním zkušenostem, které s nimi máme díky běžícím projektům. Bude se jednat 
převážně o zaměstnance, kteří se v běžném životě věnují volnočasovým aktivitám dětí, nebo jsou přímo 
pedagogičtí pracovníci. 
Aktivita 2 – sdílený sociální pracovník – volně navazuje na zkušenosti získané během projektu 
„Hanácké Království podporuje zaměstnanost“ (https://www.hanacke-kralovstvi.cz/cz/82/informace-o-
projektu), který je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané. Během projektu se ukázalo, že cílových 
skupin, které potřebují sociální poradenství je na území mnohem víc, a je třeba se této situaci 
přizpůsobit. Na území probíhá komunikace se zastupitelstvy místních samospráv a k přípravě této 
aktivity sloužily i výsledky pravidelného dotazníkového šetření na obcích ORP Olomouc zaměřených na 
zajišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc 
(https://kpss.olomouc.eu/page/ke_stazeni/), ve kterých zaznívá, že na obcích chybí nejen sociální 
služby, ale především je n malých obcích špatná dostupnost k informacím – základní sociální 
poradenství, dluhové poradenství apod. Dotazníkového šetření se účastní i obce na území MAS 
Hanácké Království.  
Na základě výsledků výše zmíněného projektu jsou stanoveny výsledné indikátory. Na webových 
stránkách (www.hanacke-kralovstvi.cz) budou vyvěšeny všechny potřebné informace o plánované 
aktivitě.  
 
Informace o přípravě akčního plánu OPZ+ je uveřejněna na webu MAS Hanáckého Království, jakož i 
výzva veřejnosti ke sdílení podnětů v této oblasti: https://hanacke-kralovstvi.cz/cz/95/zapojeni-
verejnosti-do-tvorby-strategie. 
 

B) Zdůvodnění výběru způsobu zajištění/realizace jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS (tzn. 
zdůvodnění toho, jak MAS dospěla k tomu, že některé aktivity zajistí přímo pracovníky MAS 
hrazenými v rámci projektu/ partnery s finanční účastí/prostřednictvím dodavatele formou 
veřejné zakázky); 

Aktivita 1: MAS zajistí aktivity přímo pracovníky MAS. Bude se jednat o zaměstnance, kteří mají 
rozsáhlé zkušenosti s péčí o děti v rámci prorodinných aktivit, a to jak na území MAS, tak i v jeho okolí. 
Tento způsob spolupráce zajistí nejlepší vazbu na CS a umožní aktivitu nejlépe realizovat  
i průběžně evaluovat. 
Aktivita 2: Sdílený sociální pracovník pro obce na území MAS Hanácké Království je jako zaměstnanec 
MAS nejlepší variantou, aby mohl působit ve všech obcích místní MAS a mohl komunikovat se všemi 
místními samosprávami.  

C) Popis metody výběru a kritérií výběru partnerů s finanční účastí. 
Aktivita 1: NR.  
Aktivita 2: NR.  

 

https://www.hanacke-kralovstvi.cz/cz/82/informace-o-projektu
https://www.hanacke-kralovstvi.cz/cz/82/informace-o-projektu
https://kpss.olomouc.eu/page/ke_stazeni/
http://www.hanacke-kralovstvi.cz/
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6. Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % 
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního 
plánu 

A) Stručný popis způsobu přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % 
alokace (s kým, jakou formou, za jakých podmínek). 

Aktivity MAS na období 2023 – 25 jsou plánovány tak, aby byla vyčerpána alokace z 50 %. 
V následujícím projektovém období 2026 – 28 je naplánováno vyčerpání zbývajících 50 % kapacit. 
Nicméně to bude podléhat vyhodnocení aktivit realizovaných v prvním období. Je možné, že 
v návaznosti na evaluaci prvního projektu dojde realizační tým k závěru, že bude v rámci OPZ+ 
poskytovat služby buď jiné, nebo kapacitně adaptované. 

 

7. Komplexní vyčíslení nákladů na realizaci akčního plánu 
 

Tabulka – náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na 
finanční plán SCLLD 

 

 
NÁZEV PROJEKTU MAS 

 

CELKEM CZV PROJEKTU MAS 
(v KČ) 

PROCENTUÁLNÍ PODÍL 
PROJEKTU MAS NA CELKOVÉ 
ALOKACI NA AP 

(v %) 

projekt MAS č. 1 (2023 – 25): 4.999.965,- 50 % 

projekt MAS č. 2 (2026 – 28): 4.999.966,- 50 % 

CELKEM ALOKACE NA AP 9.999.931,- X 

 

8. Indikátory akčního plánu 

A) Sručný popis způsobu stanovení výše cílových hodnot indikátorů (výše cílových hodnot 
indikátorů přitom musí odpovídat rozsahu plánovaných intervencí a podpořených CS); 

Aktivita 1: hlavním indikátorem bude „Počet podpořených osob“. V rámci OPZ 2014 – 20 se jedná o 
indikátor 6.00.00. Jak bylo uvedeno v části 1, předpokládá se poskytnutí péče cca 540 dětem ročně. 
Z naší zkušenosti bude počet rodičů těchto dětí cca 300. Proto je výše indikátoru stanovena na hodnotu 
300. 

Druhým indikátorem bude pravděpodobně (dle parametrů výzvy) „Kapacita podporovaných 
zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení“, v rámci OPZ 2014 – 20 se jedná o indikátor 
5.00.01. Hodnotu tohoto indikátoru prozatím pouze odhadujeme na 120. 

Aktivita 2: hlavním indikátorem bude „Celkový počet podpořených osob“, který dle projektu 
„Hanácké Království podporuje zaměstnanost“ a vzhledem k částečnému pracovnímu úvazku 
sociálního pracovníka odhadujeme na cca 10 osob/rok, tedy celkem 60 podpořených osob za 
celou dobu projektu. Projekt počítá i s tím, že podpořených osob bude víc, ale některé podpořené 
osoby budou chtít zůstat z důvodu citlivých informací anonymní.  

B) Výčet indikátorů pro akční plán (základem jsou indikátory uvedené v textu OPZ+ u 
specifického cíle 2.1 Posílit aktivní začleňování občanů, podpořit tak jejich rovné příležitosti a 
aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost5, dále by měly být využity interní 
indikátory OPZ+, tj. indikátory, které budou v indikátorové soustavě OPZ+, ale nebudou 
uvedeny v textu OPZ+, a dále si může MAS vytvořit vlastní indikátory). 

Viz výše. 
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9. Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu 

A) Stručný popis způsobu, jakým bude MAS ověřovat dosažení cílů stanovených  v akčním 
plánu (tj. jak bude provádět evaluaci úspěšnosti naplnění dílčích opatření akčního plánu v 
návaznosti na dosažené hodnoty indikátorů6, tzn. vyhodnocení efektu a dopadu 
zrealizovaných projektů pro území). 

Aktivita 1: ověření dosažení stanovených cílů aktivity „komunitní tábory“ bude probíhat na 
několika úrovních: 
a) Evaluace ve vztahu k indikátorům OPZ+ - díky zhodnocení naplnění indikátorů bude možné 
zhodnotit, zda došlo k naplnění plánovaných kapacit. Dojde tak k zhodnocení, kolik osob bylo 
podpořeno v rámci této aktivity. 
b) Evaluace ve vztahu k čerpání rozpočtu – zhodnocení čerpání rozpočtu bude nutné, umožní 
pravidelně kontrolovat, jak se aktivita finančně vyvíjí. Čerpání rozpočtu také umožní druhotně 
sledovat, jak jsou naplněny kapacity, jelikož jedním z hlavních přímých výdajů na aktivitu budou 
mzdy pečujících osob. 
c) Evaluace ve vztahu k věcné náplni – každoročně bude probíhat zhodnocení kvality 
poskytovaných služeb. To bude probíhat prostřednictvím diskuze s pečujícími osobami, jakož i 
s podpořenými osobami. 

Aktivita 2: Evaluace této aktivity proběhne následujícím způsobem:  
a) Evaluace ve vztahu k indikátorům OPZ+. Díky zhodnocení naplnění indikátorů bude 

možné zhodnotit, zda došlo k naplnění plánovaných aktivit. Bude zhodnoceno, kolik osob 
bylo podpořeno v rámci této aktivity.  

b) Evaluace ve vztahu k čerpání rozpočtu 
c) Evaluace pomocí dotazníkového šetření – všechny podpořené osoby vyplní v rámci 

spolupráce předem vyplněné dotazníky. Výsledek dotazníkového šetření nám zodpoví, 
jak je sociální poradenství na území MAS Hanácké Království potřebné a využívané. 
Budou vytvořeny dva dotazníky – jeden k vyplnění na začátku spolupráce, druhý na konci 
spolupráce s klientem. První dotazník nám ukáže potřebnost a důvody spolupráce klienta 
se sociálním pracovníkem. Druhý dotazník nám poskytne odpověď na dosažení cílů a 
zlepšení v životě cílových skupin.  

10. Prohlášení 

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

Datum: 

Podpis statutárního zástupce MAS 
 
 
 
 
 
 
 


