9.2.2021
Rodina a její místo
ve společnosti

Dobrý den,
• MAS ORLICKO, z.s. (kdo jsme, co děláme)
• Proč jsme tu dnes
• Závěry z jednání

MAS ORLICKO je :

Co děláme :

•
•

= rozvoj území

•
•
•
•

Zapsaný spolek
Území 4 ORP a část ORP
Lanškroun

52 členů valné hromady
8 členů rady (rozhodovací
orgán)
výběrová a revizní komise
kancelář

Jak:
•
•
•

•
•

Hledáme aktivní organizace, subjekty, lidi
Sbíráme názory, nápady, potřeby a vize
Propojujeme nápady a osoby/organizace
se zdroji i mezi sebou
Vybraným tématům poskytujeme
poradenskou a personální podporu
Zajišťujeme administraci výběru dotačních
projektů

Představení účastníků

www.MasProOrlicko.cz

DNES?

• Programové období 2021 – 2027 → aktualizace strategie území MAS
ORLICKO, z.s.
• Klíčové zaměření : komunitní udržitelné projekty, dobrovolnictví, peer-programy
těžiště v lokálních potřebách a aktérech
• Téma: Lidé a občanská společnost
Již proběhlo:
•
•
•
•

Analýza pokrytí území sociálními službami /systém sociálních služeb/
Evaluace uplynulého programového období v této oblasti
Mapování investičních potřeb poskytovatelů sociálních služeb
Mapování vybraných témat ve spolupráci s významnými aktéry

Charakteristika typového projektu - aktivity naplňují
základní znaky komunitně vedeného místního rozvoje,
tj. projekty CLLD:
-

jsou konkrétně zacílené na podporu předem identifikovaných osob žijících v daném
území, tj. zpracování projektu musí předcházet detailní zjištění existence cílových skupin
a jejich potřeb (mapování, předběžná analýza, místní šetření apod.)

-

maximálně využívají místní zdroje, mají lokální rozměr a dosah a přímou vazbu na
místní veřejné služby, zaměstnavatele a podniky

-

mají komunitní rozměr, tj. podporují, posilují a rozvíjí komunitní principy a komunitní život
(vzájemná spolupráce, snaha o budování funkčních partnerství, aktivizace zdrojů
k svépomoci, otevřená a transparentní komunikace, sdílení, společné tvoření a realizace
netradičních nápadů a neobvyklých/ inovativních způsobů řešení)

-

vyznačují se praktičností a pragmatičností svého zaměření a jednoduchostí zvolených
postupů a přístupů k řešení daných problémů

Témata v rámci kterých probíhá diskuse:
Podpora neformálních pečovatelů – a hospicová péče
Komunitní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách
Péče o osoby s PAS /porucha autistického spektra/

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

Výsledkem našeho setkání by mělo být:
1. společná rozprava a sdílení zkušeností
2. získání dat a informací pro strategii MAS v dané oblasti

3. identifikace styčných témat, která by mohla být dále rozpracována
(např. dotazníkové šetření, koncept, záměry k diskusi)
4. v případě úspěšného projití body 1. až 3. možnost přípravy a

realizace projektu s podporou MAS ORLICKO

Výchozí premisy pro dnešní jednání /ohrožení, problémy a potřeby/
Klesající populační křivka v ročnících 3–5 let a 6–14 let a výrazný nárůst indexu
ekonomického zatížení a indexu stáří /až na lokální výjimky/ v celém území
MAS ORLICKO, z.s..
Rostoucí průměrný věk rodiček (a prvorodiček) a s tím spojená změna skladby
rodiny a jejího fungování. Sendvičová generace (při průměrném věku ženy 40
let se stará o 10-ti leté dítě a současně se její rodiče/rodiče pečovatelů o dítě již
nachází za hranicí očekávané délky dožití života ve zdraví).
Rostoucí celospolečenské požadavky na změnu v oblastech pracovního
uplatnění, zdravotního a sociálního zabezpečení i volného času rodin.

Výchozí premisy pro dnešní jednání /Silné stránky, příležitosti/
- Existence široké spektra kvalitně fungujících organizací, které propojují
celé spektrum služeb charakteru sociálního začleňování
- Dlouholeté působení mateřských center v regionu
- Potenciál neziskových organizací participovat při řešení otázek v oblasti
sociálního začleňování a podpory komunitního života.

V rámci diskuse bychom si zkusili odpovědět na tyto otázky:
•

Jsou rodiny „ohrožený druh“ a mají ve společnosti místo, které si zaslouží?

•

Co rodiny nejvíc potřebují, co jim chybí?

•

Proč služby, které mají k dispozici (úplně) nefungují?

•

Jak posilovat soudržnost rodin (i mezigenerační)?

•

Podpora komunity jako cesta k větší spokojenosti.

•

Co můžeme rodinám / jejím členům nabídnout?

•

Jak můžeme/chceme podpořit rodiny / komunitu v propojování / navazování vztahů?
(Představte si ideální stav, neomezené zdroje).

Děkuji za pozornost…

