
 
 

 

 

 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny pro tvorbu koncepční a návrhové části 
strategie CLLD pro období 2021+ konané dne 17.6.2021 

 
 
 

Datum jednání:  17.6.2021 
Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Klášterec nad Orlicí 
Čas jednání:  od 13:00 do 15:00 hodin 
 
 
 

Účastníci jednání  
viz prezenční listiny 
 
 

Program jednání: 
 
1) Organizační záležitosti a seznámení s plánem prací 
2) Seznámení s analýzou území vzhledem k přípravě programového rámce OPZ  
3) Diskuse ve skupinách – návrh klíčových hledisek pro výběr aktivit OPZ 
4) Představení výstupů diskuse 
5) Závěr – vyplnění výkazů práce, rozloučení 
 

 

 

 
Před zahájením jednání byli příchozí členové rozděleni losem do 3 skupin.  
 
1. Skupina 

Martina Balážová, Ing. Josef Franc, Pavel Neumeister, Bc. Lenka Ševčíková 
 

2. Skupina 
Ing. Jiří Kalous, Mgr. Lucie Kluková, Jana Hodovalová, Mgr. Veronika Vaňousová 
 

3. Skupina 
Jan Vych, Jan Dušek, Mgr. Hana Kotlářová, Ing. Antonín Nykles, Mgr. Markéta Kaňková, Luděk 
Skalický 

 
 
Jednání bylo zahájeno v 13:00 hodin, kdy Ing. Ivana Vanická přivítala všechny přítomné členy 
pracovní skupiny a poděkovala p. starostce Ševčíkové za poskytnutí příjemného pracovního 
prostoru. 
 



 
 

 

 

 

1) Organizační záležitosti 
 

Ing. Ivana Vanická pronesla úvodní slovo a informovala přítomné jak o dlouhodobém plánu prací, 
tak o programu aktuálního jednání, jehož hlavním cílem bylo navrhnout klíčová hlediska pro výběr 
aktivit programového rámce OPZ pro období 2021+. Dále informovala členy o organizačních 
záležitostech jednání. 
 
 

2) Seznámení s analýzou území vzhledem k přípravě programového rámce OPZ 
 

Ing. Ivana Vanická přítomné členy blíže seznámila s analýzou území vzhledem k přípravě 

programového rámce OPZ a s předloženým pracovním materiálem, který obsahoval výtah analýzy 

problémů a potřeb z oblasti sociálních záležitostí území, zjištěné informace o absorpční kapacitě, 

možné aktivity a jejich odhadovaná finanční náročnost. Materiály byly zaslány k nastudování 

s předstihem.  Poté byl dán účastníkům prostor pro dotazy k tomuto materiálu. 

 

3) Diskuse ve skupinách 
 

Ing. Ivana Vanická dala prostor pracovním skupinám pro diskusi, jejíž cílem bylo navrhnout klíčová 
hlediska pro výběr vhodných aktivit programového rámce OPZ pro období 2021+.  
 
Diskusní okruhy: 

• Prodiskutovat zaslaný podkladový materiál: cíl: utříbit si pohled na daná témata a 

znalost dané problematiky 

• Určit, jaké informace by měly být zjištěny (došetřeny) během prázdnin, případně září 

tak, aby mohla pracovní skupina vytyčit aktivity, které pokročí do další fáze přípravy 

(není možné rozpracovávat všechny aktivity) 

• Určit, jaké další informace požadujete k jednání (např. představení příkladů dobré 

praxe atd.) 

• Specifikovat, zda jsou konkrétní požadavky, na zveřejnění některých aktivit /kroků  

• Navrhnout, jaká by měla být klíčová hlediska pro výběr aktivit 

 
 

3) Představení výstupů diskuse 
 

Po více jak 1 hodině čilé diskuse byly všechny tři skupiny připraveny představit výsledek svého 
jednání. Všechny skupiny se shodly na tom, že je třeba zaměřit pozornost především na řešení 
otázky stárnutí obyvatelstva a související trendy ve struktuře skladby obyvatelstva - tedy  na péči o 
tyto stárnoucí osoby a to v souvislosti v celé šíři možných kontextů (mobilní specializovaná paliativní 
péče a SPP, podpora neformálního pečovatelů, aktivizační aktivity pro seniory, ….) . Dále byla často 
zmiňována potřebnost příměstských táborů, podpora rodin, kteří zajišťují péči o své rodinné 



 
 

 

 

 

příslušníky (užší i širší rodinu) v přirozeném prostředí, a dále také (na třetím místě) podpora osob 
v akutní nouzi (způsobené ne vlastním zaviněním) aj. Všechny podněty si přítomné manažerky 
zaznamenaly. V návaznosti na uvedené výstupy jednání bylo rozhodnuto, že kancelář MAS zahájí 
kroky vzhledem k rozpracování uvedených témat. Po stanovení jejich základního rámce budou 
případně prodiskutovány další oblasti zaměření OP Zaměstnanost (předpoklad přelom roku 
2021/2022).  
 
 

4) Závěr 
 

Na závěr Ing. Vanická poděkovala všem přítomným za jejich práci a výhledově zmínila další 
společnou pracovní schůzku na podzim 2021. Poté se s přáním příjemného léta rozloučila a jednání 
v 15:00 hodin ukončila. 
 

 
 
 
 
Zapsala: Michaela Skalická 
 


