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MAS Uničovsko, o.p.s. plánuje realizovat v rámci projektu OPZ + jednu aktivitu: 

Aktivita 1: Komunitní venkovské tábory. 

Aktivita 2: Podpora v aktivní zapojování se seniorů do života v místní komunitě 

Aktivita 3: Programy podporující mezigenerační dialog a soužití 

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: 
 
Aktivita 1: Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti. Vzhledem k období realizace 2023 - 2028, 
se jedná o rodiče dětí, které se narodily od roku 2011 až do současnosti. 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 350- 400 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. 
 
Území MAS Uničovsko se nachází v tzv. regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, přesněji 
v severovýchodní části Olomouckého kraje, v okrese Olomouc a správním území obce s rozšířenou 
působností Uničov. Jedná se o periferní region kraje při hranici s krajem Moravskoslezským, ze západní 
strany vymezený Nízkým Jeseníkem. 

Zahrnuje celkem 9 obcí. Na území MAS s rozlohou 201,38 km2 žije 22 190  obyvatel. V porovnání 
s krajskými průměry má MAS vyšší podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let, konkrétně 3301, tj. 14,9 % 
z celkového počtu obyvatel ČR (16%) 
Průměrná nezaměstnanost se v území MAS pohybuje do 5%. Na území MAS není nabízen dostatečný 
počet pracovních příležitostí pro ekonomicky aktivní obyvatele.  
 
Tyto faktory se pak nepříznivě projevují na rodinných vazbách, kdy pracující rodiče musí řešit, jak sladit 
svůj profesní život s životem rodinným. Po dobu školního roku je péče o děti zajištěna v mateřské škole, 
základní škole, školních družinách či klubech atd. Rodiče však nemají v průběhu roku dostatečný počet 
dní dovolené, aby se mohli starat o své děti po dobu prázdnin. Největší problém pro ně pak představuje 
zajištění hlídání dětí v průběhu letních a jarních prázdnin. V roce 2019 byla vyhlášena Výzva MAS 
Uničovsko – OPZ – Prorodinná opatření, do které se přihlásily 4 subjekty s projekty zaměřenými na 
realizaci příměstských táborů. V roce 2020 všichni úspěšní žadatelé zahájili realizaci svých tříletých 
projektů. O příměstské tábory byl a je obrovský zájem ze strany zaměstnaných rodičů, někteří 
organizátoři museli zájemce odmítat pro naplnění kapacity. Projekty podporující realizaci příměstských 
táborů budou ukončeny v roce 2022, v budoucnu se pak s podporou příměstských táborů v OPZ+ 
nepočítá. Rodiče dětí, kteří poskytnutou pomoc ve formě příměstských táborů využívali, nyní musí řešit 
situaci, jak zajistit péči o děti o dalších prázdninách. Vzhledem ke stoupajícím cenám je pro většinu 
rodičů problémem zaplatit dětem pobytový tábor, zvláště pokud mají dětí více, nebo jim potřebují zajistit 
péči po dobu delší než jeden týden. Jako ideální řešení se jim tedy jeví tzv. pomoc „sami sobě“, kdy při 
spolupráci neziskových organizací v území je komunita schopna postarat se po nezbytnou dobu o děti 
formou organizace komunitních venkovských táborů. Navíc tyto komunitní tábory mohou zajistit péči 
nejen o děti mladšího školního věku, ale i o děti předškolního věku. Vzhledem k věkovému složení a 
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oslovení cílové skupiny - Rodiny s dětmi (děti a dospívající) bylo definováno, že nezbytná kapacita pro 
zajištění potřeb cílové skupiny je minimálně 350 - 400 osob (dětí účastnících se jednoho turnusu 
komunitního tábora bude cca 15 až 20). Podporou komunitních venkovských táborů se také umožní 
účast dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, které by cenu běžného komerčního tábora nebyly 
schopny uhradit. U cílové skupiny Rodiny s dětmi se vzhledem k období realizace akčního plánu 
programového rámce OPZ+ v letech 2023 – 2028 jedná o rodiče dětí narozených v letech 2011 – 2020. 
V tomto období se na území MAS narodilo 2117 dětí.  
 
Počet narozených dětí na území MAS Uničovsko, o.p.s.  v období 2011 - 2020 (děti ve věku 
MŠ a 1. stupně ZŠ během realizace projektu)  

Název obce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 celkem 

Obec Dlouhá Loučka 20 18 22 20 14 20 17 21 23 20 195 

Obec Medlov 15 18 13 14 14 20 15 16 23 21 179 

Obec Lipinka - 1 1 - - 2 2 1 2 6 15 

Obec Paseka 13 6 19 12 17 9 10 15 11 18 112 

Obec Újezd 14 13 7 18 6 15 14 13 10 18 128 

Obec Troubelice 13 14 18 22 16 19 21 20 23 18 184 

Obec Šumvald 15 21 13 26 16 29 18 14 13 19 184 

Město Uničov 107 109 108 105 99 109 115 134 103 123 1112 

Celkem MAS Uničovsko, o.p.s. 197 200 201 217 182 223 212 234 208 243 2117 

 
Aktivita 2: Cílovou skupinou jsou osoby v postproduktivním věku a senioři.  

Cílovou skupinou jsou senioři, neboli osoby v seniorském věku. Jednoznačné dělení kategorií lidského 
věku neexistuje. Pro potřeby našeho projektu je za seniora považován jedinec v postproduktivním věku, 
který pobírá nějakou dávku ze systému důchodového zabezpečení a pomocným měřítkem je jeho věk, 
okolo 55 let a více. 
 
Dle prognózy počtu obyvatel do roku 2030 vzroste počet obyvatel ve věku 65 téměř 5 %, kdy podíl 
seniorů na celkové populaci dosáhne hodnoty 24,16 %. 

 
Stárnutí populace může být vyjádřeno pomocí tzv. Indexu stáří (vzorec výpočtu = občané 65+ / občané 
0-14 v %), který se od roku 1970 neustále zvyšuje. Vyšší hodnota Indexu pro dané území představuje 
vyšší zastoupení osob v seniorském věku vzhledem k nejmladším věkovým skupinám a dochází tak ke 
změně věkové struktury daného území. V roce 2010 připadlo v SO ORP Uničov na 100 dětí 107,7 osob 
starších 65 let. V roce 2014 již Index stáří dosáhl hodnoty 123,6 (na 100 dětí ve věku 0–14 let připadalo 
123,6 osob starších 65 let).  
 
Největší podíl seniorů, přes 20 % mají obce Lipinka, Újezd a Uničov, početně nejvýznamnější z 
uvedených obcí je pak Uničov, kde žije 2 321 seniorů. 
  

Věkové složení obcí k 31.12.2021 na území MAS Uničovsko, o.p.s.    

Název obce Počet obyvatel muži ženy 
Věk       
0-14 

Věk    
15-64 

Věk          
65 a více 

Průměrný 
věk 

Dlouhá Loučka 1 963 985 978 327 1 266 370 42,0 

Lipinka 193 99 94 25 127 41 43,4 

Medlov 1 626 815 811 282 1 046 298 41,0 

Nová Hradečná 750 385 365 104 486 160 43,7 

Paseka 1 278 656 622 249 794 235 40,8 

Šumvald 1 638 822 816 254 1 041 343 43,1 

Troubelice 1 851 877 974 281 1 193 377 42,8 

Újezd 1 443 737 706 230 901 312 42,4 
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Uničov 11 066 5 400 5 666 1 556 7 029 2 481 44,6 

Celkem MAS Uničovsko, o.p.s. 21808 10776 11032 3308 13883 4617 43,4 

Na území MAS Uničovsko, o.p.s. nepůsobí téměř žádné organizace věnující se práci se seniory. 
Působí zde charita se sídlem v Uničově, několik domovů pro seniory. Vzhledem k nízké kapacitě 
domovů pro seniory v území MAS většina seniorů zůstává ve svém domácím prostředí, avšak dle 
zjištěných informací od starostů a ostatních zástupců obcí se jich minimálně polovina potýká 
s osamělostí a sociálním vyloučením. Neexistence jejich rodinných a přátelských vazeb v místě 
bydliště, finanční situace či zdravotní omezení jim znemožňují zapojení do života komunity.  

 

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); 

Cílem je podpora a řešení problémů osob, které žijí v prostředí venkova. Jde o podporu 
konkrétních cílových skupin, a to zejména rodin s dětmi, seniorů, pečujících osob. Podpůrné 
intervence směřují zejména do oblasti zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Jsou 
realizovány v přirozeném prostředí těchto osob, tj. tam, kde na venkově žijí či pracují. Jsou 
využívány přístupy a nástroje specifické pro venkovské prostředí s důrazem na aktivní 
zapojování a participaci členů místních komunit, posilování a rozvoj místních zdrojů a řešení 
problémů specifických pro venkov. Projekt by měl primárně přispět ke zlepšení životní situace 
osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí v přirozeném prostředí. 
Prostřednictvím CLLD tak přispíváme ke zlepšování kvality života ve venkovském prostoru a 
vyrovnáváme nerovnosti mezi venkovem a městy. Půjde o realizaci projektu zacílených na 
konkrétní jedince v území obce. Projekty mají postihnout specifickou problematiku v širším území 
celé MAS. Podporovány jsou aktivity s přímým dopadem na podpořené osoby/ členy komunity, 
obce MAS. Jedná se primárně o přímou práci s cílovými skupinami. 

Aktivita 1 se zaměřuje na rozvoj přirozených vazeb v komunitě a na sladění rodinného  
a pracovního života na území MAS Uničovsko, o.p.s. během školních prázdnin. Cílovou skupinou 
(CS) jsou osoby pečující o malé děti. Již tak náročné sladění rodinného  
a pracovního života během roku 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. 
 
Aktivita 2 se zaměřuje  na podporu osob v postproduktivním věku a seniory. 
Rodina a její fungování je základním pilířem zdravé společnosti. Toto důležité téma je v poslední době 
stále více a více aktuální, slýcháme ho denně v médiích a setkává se s ním každý z nás. Každý se 
narodil v „nějak“ fungující rodině. Někdo měl to štěstí, že bude vždy rád vzpomínat na své dětství, jiný 
se naopak těší, až si v dospělosti vytvoří svou novou vlastní rodinu dle svých představ a v neposlední 
řadě nesmíme zapomínat ani na stáří a na seniory, kteří mají také právo žít důstojný život. 
Podpora zapojování seniorů do aktivního života (kulturní i sportovní aktivity, zapojování do života 
komunity) prostřednictvím vytváření příležitostí pro setkávání generací (pořádání společenských a 
kulturních akcí). Podpora rodinných vztahů, zdravého životního stylu rodiny a mezigeneračního soužití 
jako jsou volnočasové aktivity pro celé rodiny aj. 

 

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); 
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Rodiny s dětmi se vzhledem ke stoupajícímu věku pro odchod do důchodu nemohou na rozdíl od 
minulých generací spolehnout na hlídání dětí o prázdninách jejich prarodiči. Musí hledat jiné řešení 
jejich situace. Narážejí však na bariéru, kterou je pro ně výše úhrady za účast dítěte na pobytovém 
táboře. Pokud pak rodič musí zajistit v době prázdnin hlídání pro dítě po dobu několika týdnů, dostává 
se do často neřešitelné situace. Doposud toto bylo možné řešit účastí dětí na komunitních 
příměstských táborech podpořených z OPZ. Toto však nyní nebude možné.    

 
 
Aktivita 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 – Uničov a okolní obce, tudíž problém s dopravou dítěte na aktivitu a skloubení s prací. 
Náročné na dopravu dítěte do místa konání a do zaměstnání rodiče. 
 
Aktivita 2: 
1) Nedostatečná nabídka smysluplných volnočasových aktivit – vzhledem k počtu osob 

v postproduktivním věku a seniorů je možné, že nabídka nebude dostatečně pestrá 
2) Kapacita nabízených aktivit - vzhledem k demografickému vývoji, kdy v dotčených věkových 

kategoriích, je potřeba zvýšit kapacitu nabízených aktivit 
3) Zdravotní omezení a potíže, které cílovou skupinu na rozdíl od mladších různým způsobem 

limitují. 
 

Příbuzní seniorů v území často žijí ve vzdálenějších městech a navštěvují je méně často, někteří 
senioři žijí naprosto osaměle. V zapojení se do života komunity je omezují „vlažné“ sousedské 
vztahy, mnohdy i špatný zdravotní stav či špatná finanční situace. Jejich situaci nejsou schopny řešit 
žádné místní organizace. Obce o těchto potížích vědí, ale nemají dostatečné personální a finanční 
kapacity na řešení tohoto problému. 

  
 

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); 

 
Definované problémy u aktivit 1 a 2 byly pouze identifikovány, doposud však bohužel nebyly a nejsou 
nijak a nikým řešeny. Dosavadním řešením problému u aktivity bylo umístění dítěte do příměstských 
táborů, které se v území MAS Uničovsko, o.p.s. konaly s podporou OPZ. Těchto táborů se díky finanční 
podpoře mohlo ročně účastnit až 400 dětí. Dalším řešením pak bylo střídavé čerpání dovolené rodiči, 
toto však způsobovalo problém v nemožnosti trávit v prázdniny čas společně jako rodina, což mělo za 
důsledek oslabování rodinných vazeb. 



Analýza potřeb prorodinná oblast MAS 
proUničovskokční plán SCLLD_programový 
rámec OPZ+ 

5 

 

 

 
Dosavadním řešením daného problému bylo umístění dítěte do příměstských táborů, které se v území 
MAS Uničovska konaly s podporou OPZ. Těchto táborů se díky finanční podpoře mohlo ročně účastnit 
až 400 dětí. Dalším řešením pak bylo střídavé čerpání dovolené rodiči, toto však způsobovalo problém 
v nemožnosti trávit v prázdniny čas společně jako rodina, což mělo za důsledek oslabování rodinných 
vazeb. 
 
Aktivita 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. 
 
 
Aktivita 2: 
Na území MAS jsou aktivity a služby pro osoby v postproduktivním věku a seniory  – co do jejich 
pestrosti – zajišťovány několika organizacemi některými řádně evidovanými v registru 
poskytovatelů sociálních služeb, ale zejména neziskovými organizacemi či obcemi. Cílem je 
posilování sociální soudržnosti komunity, podporování sociálního začleňování a předcházení 
sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin. 
 
Posláním Charitní pečovatelské služby Uničov je poskytnutí pomoci a podpory uživatelům z 
Uničova a okolí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Je to pomoc nejen 
samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné nemohou 
dostatečně postarat. Služba je zajišťována v domácnosti uživatelů. Obecným cílem Charitní 
pečovatelské služby je podpora, pomoc a péče pro zachování přirozeného prostředí člověka tak, 
aby uživatelé služby mohli důstojně žít v okruhu svých blízkých a nemuseli být umisťováni do 
zařízení poskytujících pobytové služby.  
 

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); 

 
Rizikem v případě nerealizace řešení identifikovaného problému aktivit 1 a 2 je prohlubující se 
izolovanost seniorů (obzvláště osaměle žijících), jejich zvýšená nesamostatnost a potřeba po 
poskytování sociálních služeb,  i jejich případné sociální vyloučení. 
 
Rizikem v případě nerealizace řešení identifikovaného problému pak je navýšení nezaměstnanosti 
osob z řad cílové skupiny (převážně pak matek dětí, které většinou na venkově zajišťují péči o děti). 
Zvýší se případně i výskyt sociálně-patologických jevů zejména pak u starších dětí, kterým pracující 
rodiče nebudou moci zajistit jiný smysluplný program. Celkově by pak mohlo dojít k oslabení či 
poškození rodinných vazeb z důvodu pocitů nespokojenosti jak rodičů (kteří nejsou schopni jinak se o 
děti ve volný čas postarat), tak jejich dětí, které nerealizací komunitních venkovských táborů přijdou o 
možnost trávit čas prázdnin aktivně, zábavně a v kolektivu dětí.   
 
Aktivita 1: Sociální dopad. Zaměstnané rodiny s průměrným či nižším příjmem si nebudou moci 
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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. 
 
Aktivita 2 : Nízká míra spolupráce v rámci MAS. Nedostatečná práce se sociálními sítěmi za 
účelem posílení rodinné politiky a soudržnosti obyvatel; nedostatečná podpora rozvoje rodinné 
politiky. 
 

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); 

 
Aktivita 1 a 2 – Jednotlivé obce v území MAS jsou schopny zajistit bezplatně potřebné prostory pro 
realizaci aktivit, jsou schopny poskytnout obecní vozidla (většinově se jedná o vozidla hasičů) pro 
zajištění dopravy seniorů. Neziskové organizace v území MAS jsou ochotny poskytnout bezplatně své 
vybavení pro zapojení se seniorů do komunitního života i pro podporu mezigeneračního dialogu a 
soužití (zapůjčení pivních setů, stanů, udírny, keramické pece, sportovního vybavení atd.), místní 
samosprávy i neziskové organizace jsou ochotny organizačně pomoci při pořádání komunitních akcí a 
při zapojení se seniorů do nich. 
 
V území MAS Uničovsko, o.p.s. funguje velká řada neziskových organizací, které se věnují práci 
s dětmi. V roce 2019 byla vyhlášena Výzva MAS Uničovsko – OPZ – Prorodinná opatření, do které se 
přihlásily 4 subjekty s projekty zaměřenými na realizaci příměstských táborů. V roce 2020 všichni 
úspěšní žadatelé zahájili realizaci svých tříletých projektů. O příměstské tábory byl a je obrovský zájem 
ze strany zaměstnaných rodičů, někteří organizátoři museli zájemce odmítat pro naplnění kapacity. 
V současné době již podpora příměstských táborů ze strany OPZ+ není plánována, proto má MAS 
záměr využít zkušeností, znalostí, vybavení a personálních kapacit neziskových organizací k aktivizaci 
komunity a k realizaci komunitních venkovských táborů. MAS by tak využila i vybavení pořízené 
neziskovými organizacemi v rámci již zrealizovaných projektů (sportovní potřeby, výtvarné potřeby, 
keramická pec, tiskárna, projektor, notebook atd.), které by formou sdílení sloužily nyní k pořádání 
komunitních venkovských táborů. Neziskové organizace realizující příměstské tábory (z Výzvy MAS 
Uničovsko – OPZ – Prorodinná opatření) již všechny projevily zájem o spolupráci, zároveň byly osloveny 
i ostatní neziskové organizace v území k zapojení do tohoto komunitního projektu a některé již projevily 
o spolupráci zájem. Tyto organizace by byly do projektů MAS zapojeny jako partneři bez finančního 
příspěvku.  

 
Aktivita 1: Silnou stránkou území ve vztahu k řešenému problému CS jsou fungující aktéři 
prorodinných aktivit (spolky, rodinná centra) zaměřující se na práci s dětmi. MAS Uničovsko bude 
v rámci aktivity spolupracovat s  místními aktéry prorodinných aktivit,  
kteří mají zkušenosti s péčí o děti. 
 
Aktivita 2: 
Silnou stránkou ve vztahu k CS je zejména detailní znalost místního prostředí; úzká spolupráce 
poskytovatelů služeb : Centrum sociálních služeb, Charita, Jasněnka, Domov pro seniory, Společnost 
podané ruce, Vincentinum, sociální služby poskytované v OLÚ Paseka; podpora města Uničova a 
některých obcí v rámci MAS Uničovsko 
 
Formulace konkrétních opatření  akčního  plánu, které reagují  na  řešení  jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování; 
 
 
Hlavním cílem realizace opatření akčního plánu je umožnit rodičům dětí předškolního a mladšího 
školního věku sladění pracovních povinností s péči o děti tak, aby se rodiče mohli plně věnovat 
pracovním povinnostem a zároveň zvládat rodičovskou péči o děti. Zároveň se realizací dosáhne 
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rozvoje přirozených vazeb v komunitě, kdy se komunita „sama sobě“ postará společně o péči o děti 
v době, kdy to rodiče nejvíce potřebují. Nejvhodnějším opatřením vedoucím k naplnění tohoto cíle je 
realizace komunitních venkovských táborů, které budou probíhat v době jarních a letních prázdnin.  
 

 
Aktivita 1: přispěje k řešení identifikovaného problému díky realizaci tzv. prorodinných opatření 
– komunitních táborů. 
 
Hlavní činností při realizaci opatření aktivit 1 a 2 akčního plánu je aktivizace seniorů k zapojení se do 
života komunity prostřednictvím práce komunitního pracovníka a koordinátora projektu. Komunitní 
pracovník bude aktivně seniory oslovovat, až již hromadně přes místní samosprávu, tak i osobními 
návštěvami v domácnosti, bude je následně zapojovat do akcí komunity, jak jsou např. sezení nad 
kronikami, meziobecní setkávání, besedy a výstavy na různá témata, sousedská posezení, soutěže 
v pečení vánoček, vaření, společné tvoření vánoční a velikonoční výzdoby obce, sportovní dny, kurzy 
keramiky, cvičení atd. Bude je navzájem seznamovat, učit je si vzájemně pomáhat, podporovat je 
v posilování svépomoci. Bude je v případě potřeby osobně doprovázet na obecní akce (ať již z důvodu 
zdravotních či psychických). Na tuto aktivitu pak přirozeně při realizaci naváže rozvoj mezigeneračního 
dialogu a soužití, kdy dojde k aktivizaci komunity jako celku.  
 
Aktivita 2: Podpora zapojování seniorů do aktivního života (kulturní i sportovní aktivity, zapojování do 
života komunity) prostřednictvím vytváření příležitostí pro setkávání generací (pořádání společenských 
a kulturních akcí) přispěje k podpoře rodinných vztahů, zdravého životního stylu rodiny a 
mezigeneračního soužití prostřednictvím volnočasové aktivity pro celé rodiny aj. 

 
 

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

 
Cílovým stavem u aktivity 1 a 2 bude aktivizovaná komunita, která bude brát seniory jako svou 
nedílnou součást, se kterou bude počítat při přípravě i realizaci všech akcí komunity. Zlepší se situace 
a postavení všech seniorů ve společnosti, zmírní se jejich osamění a sociální vyloučení, bude 
podpořena jejich vzájemná spolupráce a výpomoc, včetně výpomoci ostatních členů komunity. 
 
Cílovým stavem pak bude aktivizovaná komunita, která bude schopna pomoci rodičům postarat se o 
děti v době, kdy jejich děti mají školní prázdniny a oni sami se o ně z důvodu pracovních povinností 
nemohou postarat. Rodiče se zároveň budou moci účastnit tvorby programu jednotlivých táborových 
turnusů, budou společně navrhovat/vybírat jejich zaměření (sportovní, výtvarné, přírodovědné atd.). 
Děti budou smysluplně trávit volný čas různými aktivitami, které odpovídají jejich zájmům, potřebám a 
mohou přispět k jejich osobnostnímu rozvoji. Vzhledem k tomu, že se jednotlivých turnusů nebudou 
účastnit jen děti stejného věku, budou tak přirozeně vedeni k bezkonfliktnímu, přátelskému a 
tolerantnímu soužití s dětmi mladšími či staršími.  

 
 
V důsledku realizace aktivity 1 očekáváme, že bude každý rok během realizace projektu zorganizováno 
ve spolupráci s místními aktéry prorodinných aktivit až 25 komunitních táborů. Díky nim bude poskytnuta 
péče až o 400 dětí ročně a tím dojde k podpoře cca 300 osob (rodičů dětí ve věku MŠ a 1. i 2.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 táborů a spolkových činností na území (komunitní 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.  
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6) Posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení. 
 
V důsledku realizace aktivity 2 dojde k podpoře zapojování seniorů do aktivního života (kulturní i 
sportovní aktivity, zapojování do života komunity) prostřednictvím vytváření příležitostí pro setkávání 
generací (pořádání společenských a kulturních akcí). Podpora rodinných vztahů, zdravého životního 
stylu rodiny a mezigeneračního soužití jako jsou volnočasové aktivity pro celé rodiny aj. Ročně 
předpokládáme zrealizovat nejméně 12 aktivit tzn. jedna aktivita měsíčně, které se zúčastní nejméně 
20 osob v postproduktivním věku a seniorů. Jedná se o následující aktivity : dílničky pro seniory, 
zahradní párty (opékání špekáčků), výlety (pěšky i na kolech po okolí), společné zájezdy po krásách 

naší vlasti, společná vánoční večeře všech osaměle žijících lidí a seniorů, adventní koncerty, …  

Aktivita přispěje k : 

1) Posilování mezigeneračních vztahů a soužití 
2) Aktivnímu zapojení seniorů a osob v postproduktivním věku do aktivního života 
3) Rozvoj a zvýšení atraktivity území - nabídka více služeb pro občany 

 
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; 

 
V rámci akčního plánu budou realizovány tři aktivity, a to Podpora v aktivním zapojování se seniorů do 
života v místní komunitě, Programy podporující mezigenerační dialog a soužití a Komunitní venkovské 
tábory. Aktivity budou realizovány v rámci dvou tříletých na sebe navazujících projektů, kterými bude 
komplexně a po delší dobu pokryty potřeby cílových skupin – osob v postproduktivním věku a seniorů, 
osob pečujících o malé děti a osoby v postproduktivním věku a senioři. K realizaci aktivity bude 
používáno vybavení pořízené díky podpoře projektů partnerů bez finančního příspěvku v OPZ 2014 – 
2020.  

Aktivita  má jasnou návaznost 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“. 

B) Vymezení časového rámce realizace jednotlivých aktivit. 
 
Realizace projektu MAS Uničovsko I. je plánována od 1.1.2023 do 31.12.2025, následně plynule 
naváže realizace projektu Komunitní tábory MAS Uničovsko II. od 1.1.2026 do 31.12.2028. 

Příprava (květen – červen). 
Realizace celoročně. 

Aktivita 1 bude probíhat každoročně v průběhu trvání projektu MAS, tedy předpokládáme jeho 
realizaci v období 2023 – 2028.  
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Aktivita se bude skládat ze tří každoročně se opakujících fází: 

1) Příprava (květen – červen). 

2) Realizace (červenec – srpen). 

3) Evaluace (září – říjen). 

 

Aktivita 2 bude probíhat celoročně vv průběhu trvání projektu 

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

jednotlivých aktivit); 
 

Aktivita 1: mezi přímými náklady na tuto část projektu 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 až 2 vedoucí na min. 10 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. Celkem 
předpokládáme 25 turnusů za 1 rok, celkem za 3 roky 75 turnusů. 
 
Níže souhrn předpokládaných výdajů za jeden rok na realizaci aktivity komunitních táborů: 

Koordinátor  - 0,5 úvazek HM 17.500 Kč celkem 36 měsíců včetně povinných odvodů 
zaměstnavatele za celý projekt to činí 842.940 Kč – pracovní smlouva  
  
Pečující osoba – hodinová sazba 200 Kč/hodina, celkem 50 hodin/1turnus – celkem 10.000 
Kč – DPP celkem za 75 turnusů jsou náklady na 1 pečující osobu 750.000 Kč v projektu se 
počítá se 2 pečujícími osoba při počtu dětí (min.10 turnus) tzn. celkem 1.500.000 Kč-DPP 
 
Projektový a finanční manažer - hodinová sazba 200 Kč/hodina, úvazek 0,2  celkem tedy za 
rok 80.000 Kč, celkové náklady za projekt činí 240.000 Kč – pracovní smlouva 
 
Evaluátor - hodinová sazba 200 Kč/hodina, celkem tedy 50 hodin/rok za projekt, náklady na 
evaluátora za celý projekt činí 30.000 Kč - DPP 
 
Další náklady ve výši 629.352 Kč  budou rozděleny na následující výdaje :  
 
Pronájem prostor (včetně energií, vody, úklid…)  
 
Pořízení sportovní a výtvarné potřeby  
 

               Náklady na animační programy 
 

                
 
Aktivita 2 : Podpora v aktivním zapojování se seniorů do života v místní komunitě - programy 
podporující mezigenerační dialog a soužití. Podpora zapojování seniorů do aktivního života (kulturní i 
sportovní aktivity, vzdělávání seniorů, zapojování do života komunity). 

 
Komunitní pracovník 0,5 úvazek HM 17.500 Kč celkem 36 měsíců včetně povinných odvodů 
zaměstnavatele za celý projekt to činí 842.940 Kč – pracovní smlouva  

 
 Náklady na pořízení sportovní a výtvarné potřeby 75.000 Kč 
 
Předpokládané výdaje za období 3 let tvoří 4.460.232 Kč 
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D) Popis způsobu realizace a zajištění jednotlivých aktivit: 
 
MAS aktivity realizuje sama, na pozici koordinátora má zajištěnu osobu s mnohaletými zkušenostmi 
s projektovým řízením i přímo řízením projektu OPZ. Personální obsazení pracovních pozic komunitních 
pracovníků - vedoucích táborů a zdravotníků je zajištěno využitím ověřených pracovníků při realizaci 
projektů příměstských táborů v současném OPZ. MAS má také zajištěno obsazení pracovních pozic 
spadajících do nepřímých nákladů, tj. projektového a finančního manažera a účetní.    
 
MAS bude aktivitu 1 i 2 realizovat sama s pomocí zaměstnanců MAS v rámci realizačního týmu. 
MAS projektové aktivity nerealizuje výběrem dodavatele pomocí veřejné zakázky. 
MAS do realizace nezapojuje partnera s finanční účastí.  
MAS bude spolupracovat se spolupracujícími subjekty a příslušnými dodavateli. 
 
 

E) Identifikace náhradního řešení. 
 
V případě, že by projekt nemohl být realizován s partnery bez finanční účasti, bude přistoupeno na 
administrativně náročnější zapojení partnerů s finanční účastí.  
 
 
 

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. 
 
Při analýze potřeb a skupinových rozhovorech vedených k tvorbě SCLLD MAS Uničovsko, o.p.s. 
2021 – 2027 bylo v roce 2021 konstatováno následující: Nabídka sociálních služeb v území 
působnosti MAS je dostupná, ovšem v některých oblastech kapacitně nedostatečná (cílová skupina 
senioři). V regionu se nachází relativně rozmanitá škála cílových skupin. Vedle seniorů jde obecně o 
osoby ohrožené sociálním vyloučením či rodiny s malými dětmi. Existuje zde potřeba systematického 
nastavení sociální práce, komunitních a prorodinných aktivit, které pomohou předcházet sociálnímu 
vyloučení, slaďovat rodinný a pracovní život, pěstovat mezigenerační solidaritu apod. Podpora by 
měla být zaměřena na financování terénních aktivit a programů v rámci sociální i komunitní práce či 
prorodinných opatření, a to včetně souvisejících investic.  
 
Vzhledem k omezené výši alokace na akční plán v OPZ+, která je dle počtu obyvatel MAS    
stanovena na maximálně 10.000.000,-- Kč, se MAS rozhodla pro zaměření pouze na jednu oblast, a 
to na oblast posilování rodinných vazeb a to formou organizace komunitních venkovských táborů.  

 
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.); 

Analýza rozvojových potřeb a potenciálu území vychází z již dříve proběhlého územního šetření, 
na základě výstupů dotazníkového šetření, místního šetření se starosty a aktéry v rámci území, 
na základě výstupů komunitních jednání a dle informací zjištěných podrobnou analýzou území 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Uničovsko, o.p.s. na období 2021-2027 byla 
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zpracována kanceláří MAS ve spolupráci s členskou základnou MAS. Tvorba koncepční části 
dokumentu probíhala v období leden 2021 až srpen 2021. Strategie je průnikem a konsenzem 
názorů zúčastněných účastníků – komunity. V přípravné fázi kancelář MAS aktualizovala 
statistické podklady, vyhodnotila výsledky a potřeby vyplývající z realizace integrované strategie 
na období 2014-2020 a zkompletovala relevantní strategické podklady. V rámci činnosti MAS také 
průběžně probíhá sběr informací, podnětů, poznatků, identifikace potřeb a potenciálu území, jež 
se promítly do návrhu analýzy rozvojového potenciálu a rozvojových potřeb. Pro účely tvorby 
koncepční části SCLLD, ale také akčního plánu, probíhal kontinuální sběr projektových záměrů.  
V rámci tvorby koncepční části proběhla řada individuálních konzultací a rozhovorů se starosty 
obcí, představiteli soukromého i neziskového sektoru a s dalšími aktéry v území. Současně byl 
sledován vývoj v přípravě nových operačních programů pro období 2021-2027 na národní úrovni. 
Dílčí zpracované výstupy byly dále projednány v rámci skupinových rozhovorů jednotlivých 
sektorů (multi-sektorový, podnikání a zemědělství, neziskový sektor a veřejný sektor).  Zveřejněno 
na webových stránkách www.mas.unicovsko.cz 

Finální verze koncepční části SCLLD 2021-2027 byla předložena členům MAS k připomínkování, 
projednání a schválení v srpnu 2021. Vzhledem k omezené výši alokace na akční plán v OPZ+, 
která je dle počtu obyvatel MAS stanovena na maximálně 10.000.000,-- Kč, bylo rozhodnuto, že 
se MAS zaměří na oblast posilování rodinných vazeb a to formou organizace komunitních 
venkovských táborů. Následně pak byly osloveny neziskové organizace v území MAS věnující se 
neformálnímu vzdělávání dětí s nabídkou zapojit se do projektu MAS jako partneři bez finančního 
příspěvku. 

 
Aktivita 1: MAS Uničovsko má v oblasti prorodinných aktivit vybudovány dlouhodobé kvalitní vztahy 
s místními aktéry prorodinných aktivit. Spolupráce je nastavena díky dlouhodobé společné realizaci 
projektu příměstských / komunitních táborů. MAS Uničovsko 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 : MAS se aktivně podílela na přípravě Komunitního plánu sociálních služeb 
Uničovska pro období 2020-2022. 
 

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). 

 
Aktivita 1 i 2: MAS Uničovsko bude akční plán programového rámce OPZ+ a dále pak realizované 
projekty propagovat a realizovat animační činnosti prostřednictvím svých webových stránek. 
K realizaci bude využívat osvědčené kvalitní pracovníky z řad neziskových organizací v území, kteří 
mají bohaté zkušenosti s organizací táborů a volnočasovými aktivitami pro děti, spolupráce s osobami  
v postproduktivním věku a z práce se seniory. 
 

 

5. Příprava projektu MAS4 

A) Popis způsobu přípravy projektu MAS; 
 
Projekt MAS je připravován v návaznosti na výstupy projektu Posilování administrativní kapacity 
obcí na bázi meziobecní spolupráce, ve kterém byla zmapována i situace seniorů v území. Dále je 
připravován na základě rozsáhlých diskusí členské základny a veřejnosti a skupinových rozhovorů 
k tvorbě strategie MAS na období 2021 - 2027, které se uskutečnily v průběhu roku 2021 . 
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Aktivita 1: Projekt MAS je připravován v návaznosti na současné realizované projekty Výzvy MAS 
Uničovsko– OPZ – Prorodinná opatření koncových žadatelů z řad NNO z území MAS Uničovsko. 
Předpokládané kapacity a potřeby jsou tedy v rámci stávajících projektů táborů pravidelně 
konzultovány jak s cílovou skupinou, tak s aktéry prorodinných aktivit, s kterými MAS spolupracuje. 
MAS tedy zná potřeby cílové skupiny, zná potřebnou kapacitu táborů, která odpovídá potřebám 
cílové skupiny. Díky těmto znalostem je MAS schopna adekvátně projekt naplánovat a realizovat. 
Výběr cílové skupiny – účastníků tábora – bude probíhat nediskriminačně a bez omezení. Pečující 
osoby budou vybrány z řad osvědčených pracovníků zastávajících pozice vedoucích táborů 
v současných realizovaných projektech. Jedná se o pracovníky, kteří se i v běžném životě věnují 
volnočasovým aktivitám dětí, nebo jsou to přímo pedagogičtí pracovníci.  Pro koordinaci 
projektových aktivit je též vytipován pracovník s dlouholetou zkušeností s řízením projektů (a to i 
OPZ).      
 

   Aktivita 2 : MAS se aktivně podílela na přípravě Komunitního plánu sociálních služeb        
Uničovska pro období 2020-2022. 

 

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 projekt nejlépe realizovat  
i průběžně evaluovat. 
 
Aktivita 2: MAS zajistí aktivity přímo pracovníky MAS. Bude se jednat o zaměstnance, kteří 
mají rozsáhlé zkušenosti s komunitní prací s osobami v postproduktivním věku a seniory. MAS 
se aktivně podílela na přípravě Komunitního plánu sociálních služeb Uničovska pro období 
2020-2022. 

C) Popis metody výběru a kritérií výběru partnerů s finanční účastí. 
 
MAS projekt bude realizovat s partnery bez finanční účasti zejména neziskové organizace jako jsou 
centra pro rodinu, domy děti a mládeže, školy či centra pro rodinu, školami, aj.  
 
Aktivita 1: NR.  

 

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 – 2025 jsou plánovány tak, aby bylo vyčerpáno více než 50 % alokace, 
konkrétní předpoklad je 50,00 %. V následujícím projektovém období 2026 – 2028 je naplánováno 
dočerpání zbývající alokace, tj. 50,00 %. Nicméně bude třeba po realizaci prvního období provést 
evaluaci, na základě které bude rozhodnuto, zda bude i nadále podporována vybraná aktivita, v jaké 
kapacitě, a zda případně nedojde ke změně aktivity v rámci akčního plánu OPZ+. Evaluator provede 
vyhodnocení po cca 2 letech realizace projektu, aby byla zajištěna plynulá návaznost 2.projektu 
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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 %) 

Mezigenerační komunitní 
posilování rodinných vazeb 
MAS Uničovsko I.  Kč 4.460.232,--  50,00 

Mezigenerační komunitní 
posilování rodinných vazeb 
MAS Uničovsko II.  Kč 4.460.232,--  50,00 

CELKEM ALOKACE NA AP 8.920.464,- X 

 

8. Indikátory akčního plánu 

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

 
1. „Celkový počet účastníků“. V rámci OPZ+ se jedná o indikátor 600 000. Jak bylo uvedeno 
v části 1, předpokládá se poskytnutí péče cca 350 - 400 dětem ročně. Z naší zkušenosti bude 
počet rodičů těchto dětí cca 300. Proto je výše indikátoru stanovena na hodnotu 300. 

2. „Kapacita podpořených služeb – úvazky pracovníků“, v rámci OPZ+ se jedná o indikátor 670 
031. Hodnotu tohoto indikátoru stanovujeme ve výši úvazku komunitního pracovníka, tedy 0,5. 

3. „Kapacita podpořených služeb – místa“, v rámci OPZ+ se jedná o indikátor 670 021. Zde 
stanovujeme okamžitou kapacitu komunitních táborů na hodnotu 115. 

4. „Využívání podpořených služeb“, v rámci OPZ+ se jedná o indikátor 670 102. Hodnotu 
stanovujeme jakožto počet osob aktivně zapojených do aktivit 1 a 2, jedná se o předběžný odhad 
ve výši 150 osob. 

5. „Počet podpořených komunitních aktivit“, v rámci OPZ+ se jedná o indikátor 551 022. Jelikož 
akční plán počítá s realizací tří aktivit, výše tohoto indikátoru je tedy stanovena na 3. 

 

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. 

 

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 
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návaznosti na dosažené hodnoty indikátorů6, tzn. vyhodnocení efektu a dopadu 
zrealizovaných projektů pro území). 

Aktivita 1 i 2 :Vyhodnocení projektu proběhne již po dvou letech realizace, aby 2.projekt Mas mohl 
plynule navázat a samozřejmě bude následovat vyhodnocení po ukončení realizace projektu. 
Ověření dosažení stanovených cílů aktivity „komunitní venkovské tábory“ bude probíhat na třech 
úrovních: 

- 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. 
- Evaluace ve vztahu k čerpání rozpočtu – zhodnocení čerpání rozpočtu bude nutné, umožní 
pravidelně kontrolovat, jak se projekt finančně vyvíjí. Čerpání rozpočtu také umožní druhotně 
sledovat, jak jsou naplněny kapacity, jelikož jedním z hlavních přímých výdajů projektu budou 
mzdy pečujících osob. 
- 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Iveta Kopcová 


