
 
 

Zápis z jednání FOCUS GROUP 

Datum setkání: 11.2.2022  

Účastníci: viz. prezenční listina 

Místo setkání: kancelář MAS RÝMAŘOVSKO o.p.s., nám. Míru 2, 795 01 Rýmařov 

 

Dne 11. 2. 2022 v 9.00 hod. proběhlo setkání FOCUS GROUP za účelem diskuse k tématu 

Rovné příležitosti a sociální oblast. Cílem setkání bylo získat náměty a zpětnou vazbu ke 

spolupráci a potřeb zúčastněných k vytvoření strategie CLLD MAS RÝMAŘOVSKO 

zaměřené na sociální oblast. 

Paní Ing. Nikola Pohanělová, manažer, zahájila setkání a přivítala účastníky. Zapisovatelkou 

byla pověřena Michaela Heblaková 

Ing. Nikola Pohanělová měl k zúčastněným starostům a starostkám obcí a měst následující 

otázky: 

1. Jsou nějaké konkrétní oblasti nebo témata, které by měly být uvedeny v dokumentu, 

aby pro Vás a ostatní obce byly užitečné a využitelné v praxi? 

• Snadnou příručku na řešení konkrétních situací jako je například špatná životní 

situace (postup ke zvládnutí, rady apod.) 

• Odkazy na konkrétní služby, formuláře a odkazy na instituci, která se zabývá 

daným problémem + telefonní seznam na pracovníky v dané instituci 

2. Kdo by se na tvorbě dokumentu jako další měl podílet? 

• ORP 

3. Pro koho by dokument byl přínosný? 

• Mateřské školy 

• Základní školy 

• Pobytové služby 

• Starosty 

4. O jakou formu dokumentu máte zájem? Jak by měl takový dokument vypadat, aby byl 

užitečný? 

• Tištěná verze 

• Elektronická verze 

• Odkaz na webových stránkách 

5. Jaké náměty chcete v rámci mezioborové spolupráce řešit?  

• Změna sociálních potřeba lidí v závislosti na demografickém vývoji 

• Stárnutí obyvatelstva (péče o seniory) 

• Veřejné opatrovnictví 

• Setkávání s úředníky z úřadu práce a sociálních služeb 



 
• Nedostatek psychologů a logopedů na Rýmařovsku 

• Pomoc zaměstnaným rodičům s péčí o děti 

Paní Ing. Nikola Pohanělová přítomné seznámila s možnostmi, které program OPZ+ nabízí a 

co umožňuje. Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový 

předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti 

zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje 

na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020. 

Hostem setkání byla Diakonie Rýmařov, která zprostředkovává sociální služby. Pomáhají 

lidem, kteří se nachází v nepříznivých životních situací a pečují o děti do 3 let na území 

Rýmařovska.  

Ke konci setkání následovala debata o nedostatků služeb v obcích a měst. Starostové zmínili, 

že je nedostatek sociální pracovníků, kteří by poskytovali více služeb seniorům. Také je 

nedostatek ošetřovatelů pro seniory. Kdyby bylo více ošetřovatelů, tak by se seniorům 

dostávala lepší zdravotní péče. Dále je nedostatek příměstských táborů na území Rýmařovska. 

Tento nedostatek vede k tomu, že rodiče během letních prázdnin nemají kam umístit své děti. 

Někteří rodiče nemají možnost využít k hlídání prarodiče. Mateřská škola není otevřená celá 

dva měsíce. Když má jejich mateřská škola zavřeno, tak musí své dítě vozit do mateřských 

škol v okolních obcích (ta, která má zrovna otevřeno). Kvůli kapacitě v mateřské škole může 

dojít k tomu, že jejich dítě nevezmou. Starostové jsou toho názoru, že větší podpora 

příměstských táborů by rodičům pomohla vyřešit jejich situaci. 

 

Focus group byla ukončena v 11:00.  

 

 

 


