
 
 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU - Společně pro Hranicko – MAS-OPZ+ 

Zjišťování rozvojových potřeb aktérů, obcí a jejich obyvatel v sociální oblasti v územní působnosti MAS 
Hranicko z.s., které proběhlo v únoru a březnu 2022. 

Hledáme také konkrétní projekty pro zařazení do Akčního plánu (AP) MAS, který v současné době MAS 
Hranicko připravuje. Na základě AP vzniknou 2 přibližně 3leté projekt, v celkové částce cca 15 mil. Kč, 
jehož nositelem bude MAS Hranicko. Realizace projektu je plánována na začátek roku 2023. 

Podpůrné intervence budou směřovat zejména do oblasti sociálního začleňování a posilování 
rodinných vazeb osob (viz cílové skupiny) a to v jejich přirozeném prostředí. Aktivity musí mít 
komunitní rozměr, tj. podporovat, posilovat a rozvíjet komunitní principy a komunitní život a jsou 
konkrétně zacílené na podporu předem identifikovaných osob z území. 

 

Závěr: Z odpovědí vyplynulo, že cílovými skupinami v našem území, kterým je nutné věnovat největší 
pozornost v sociální oblasti jsou rodiny s dětmi, následují dospělí se zdravotním či sociálním 
znevýhodněním, pak osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení a dále pečující osoby a osoby 
s nízkou sociální úrovní a vysokou mírou izolace.  

 

 

 



 
 

 

 

2. Seřaďte aktivity podle důležitosti, od nejpotřebnějších k méně potřebným, dle zkušenosti z vašeho 
regionu / oblasti 

9 odpovědí 

AKTIVITA POČET HLASŮ 

paliativní a domácí hospicové péče 
(mobilní hospice) 

7 

podpora rodiny a rodinných vazeb 7 

slaďování péče o děti a seniory s 
prací, participace a zapojování 
seniorů, mezigenerační dialog a 
soužit 

7 

komunitní venkovské tábory, 
dětské kluby 6 

zapojování se do života v obci / 
komunitě; komunitní práce 

4 

sociální práce na obcích 
(koordinace soc. práce na obcích – 
komunitní plánování sociálních 
služeb) 

4 

sdílení vybavení, pomůcek, 
prostor, pracovníků 

4 

 

Závěr: Z odpovědí je zřejmé, že nejpotřebnějšími aktivitami, dle zkušeností jednotlivých aktérů, jež je 
nutné realizovat v našem regionu jsou: Paliativní a domácí hospicová péče na prvním místě, společně 
s Podporou rodiny a rodinných vazeb se Slaďováním péče o děti a seniory s prací, participací a 
zapojováním seniorů, mezigeneračním dialogem a soužitím, dále mohou pomoci Komunitní 
venkovské tábory, dětské kluby. Další problémy našeho regionu můžeme řešit pomocí Zapojování se 
občanů do života v obci / komunitě; komunitní práce a Sociální práce na obcích – koordinace sociální 
práce na obcích a Sdílení vybavení, pomůcek, prostor a pracovníků. 

Z dotazníku také vyplynulo, že je nutné Zapojit občany do života v obci pomocí vzájemné pomoci, 
sousedské výpomoci, dobrovolnictví, mezigenerační výměny a výpomoci. 

 


