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Záznam z jednání 

Datum | čas 7. 3. 2022, 17.00 hod. 
Forma osobní 

Místo kancelář MAS Podještědí, z.s., Český Dub 

Účastníci 

Mgr. Jiří Tůma, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb 

Ing. Petr Ponikelský, manažer OPZ, Místní akční skupina Podještědí, z.s. 

Mgr. Jana Švehlová, manažerka MAS Podještědí 

Ing. Filip Šafařík, analytik MAS 

Stručný záznam řešené problematiky 

Zpracování akčního plánu OPZ+ - manažer OPZ prezentoval návrhy aktivit pro oblasti územní působnosti 

MAS Podještědí – zaměření na primární sociální prostředí (aktivity nebudou orientovány do sociálních 

služeb podle zák. 108/2006 Sb.) - komunitní sociální práce, sociální práce obcí. Mgr. Tůma se seznámil 

s podporovanými aktivitami OPZ+ a podmínkami projektu OPZ+ přes MAS Podještědí. Účastníci dále 

diskutovali partnerství v území a územní vazby – rozdělení území na oblast Hrádecko-Chrastavska a oblast 

Podještědí (Českodubska). Účastníci dále probrali možnosti participaci KÚLK na přípravě akčního plánu a 

projektu MAS a spolupráci KÚLK a MAS v rámci koordinace sociálních služby na území MAS (resp. SO ORP 

Liberec v působnosti MAS) a možnosti společného komunitního, resp. střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb na území MAS s přesahem do nečlenských obcí v rámci SO ORB Liberec). S diskuse 

vyplynula dlouhodobá absence komunitní sociální práce a aktivit souvisejících na Českodubsku a je třeba 

zde tyto aktivity rozvíjet. V regionu Hrádecka je žádoucí pokračování nastavených aktivity – realizace se 

osvědčila a je pro tento region značnými přínosem. Udržitelnost projektů komunitní sociální práce po 

ukončení projektového financování je ambicí všech zúčastněných a bude klíčovými aktéry v území 

podporována. Účastníci též pozitivně hodnotí aktivity podpory zaměstnanosti rodičů ve formě letních 

táborových aktivit dětí a aktivit podporující péči o děti v době mimo školní vyučování. Tyto aktivity by se 

měli na území MAS Podještědí dále rozvíjet. 

Související úkoly 

Zadání úkolu Zodpovědnost Termín 

Informovat KÚLK o aktivitách přípravy akčního plánu OPZ+ Manažer OPZ MAS průběžně 

Podpora rozvoje aktivit MAS v oblasti komunitní sociální práce 
z LK (informace, konzultace) 

odd. rozvoje a 
financování sociálních 
služeb 

průběžně 

   

Další schůzka 

Další schůzka bude svolána dle potřeby 

Zapsal 

Ing. Petr Ponikelský, manažer OPZ, MAS Podještědí, z.s. 

7. 3. 2022 


