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Spolupráce, která přináši plody...

Potřebné sociální služby, zajímavé podnikatelské projekty
nebo nové chodníky a cyklostezky
Během roku 2017 se celkem třikrát sešla Výběrová
komise MAS Hradecký venkov a hodnotila rozmanité
projekty z Operačního programu zaměstnanost,
z Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu. V současné době
tvoří celou Výběrovou komisi 13 členů a je složena
z odborníků z neziskového a podnikatelského sektoru
a zástupců našich obcí.
Pokračování na str. 2

Všem našim spolupracovníkům, členům, partnerům a příznivcům
přejeme krásné Vánoce, plné radosti, pohody a odpočinku,
a do roku 2018 hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
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Potřebné sociální služby, zajímavé podnikatelské projekty nebo
nové chodníky a cyklostezky (pokračování ze str. 1)
9. 3. 2017 byla vyhlášena výzva z Operačního programu
zaměstnanost. Fiche Komunita. Finanční alokace výzvy
5 500 000 Kč nebyla vyčerpána. Přijaty a schváleny byly dva
projekty na podporu odlehčovací péče:
– Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s. – celkové výdaje
projektu 1 998 225 Kč.
– Obecný zájem, z.ú. - celkové výdaje projektu 1 996 000 Kč.
Oba projekty jsou již ve fyzické realizaci.

– Obec Sadová – celkové výdaje projektu 4 793 156,98 Kč.
– Obec Urbanice – celkové výdaje projektu 2 134 636,00 Kč.
– Obec Sovětice – celkové výdaje projektu 3 644 952,34 Kč.
– Obec Libčany – celkové výdaje projektu 1 573 984,80 Kč.
10. 10. 2017 byla vyhlášená výzva č. 2 z Integrovaného
regionálního operačního programu. Fiche Hasiči. Finanční
alokace výzvy 5 500 000 Kč. Výzva bude uzavřena 31. 12. 2017.
1. 12. 2007 byla vyhlášená výzva č. 3 z Integrovaného
regionálního operačního programu. Fiche Vzdělávání.
Finanční alokace výzvy 11 000 000 Kč. Výzva bude uzavřena
15. 3. 2018.

3. 4. 2017 byla vyhlášená výzva z Programu rozvoje
venkova. Fiche Zemědělci finanční alokace výzvy 4 000 000 Kč
a Fiche Nezemědělské aktivity finanční alokace výzvy
4 000 000 Kč. Přijati a schváleni byli žadatelé:
– ZAS Mžany a.s. – celkové výdaje projektu 3 407 891 Kč.
– ZS Kratonohy – celkové výdaje projektu 2 617 409 Kč.
– Agrodružstvo Lhota pod Libčany – celkové výdaje
projektu 2 956 162 Kč.
– STATEK KYDLINOV s.r.o. – celkové výdaje projektu
4 484 000 Kč.
– Bc. Jana Rábová – celkové výdaje projektu 200 034 Kč.
– AURA truhlářství s.r.o. – celkové výdaje projektu
1 602 040 Kč.
– Martina Špicarová – celkové výdaje projektu 927 894 Kč.
– Naďa Jakubská – celkové výdaje projektu 377 469 Kč .
Projekty procházejí administrativními kontrolami na SZIF.

10. 11. 2017 byla vyhlášena výzva č. 2 z Operačního
programu zaměstnanost. Fiche Komunita. Finanční alokace
výzvy 1 505 775 Kč. Ukončena byla 15. 12. 2017.
7. 11. 2017 byla vyhlášena výzva č. 3 z Operačního programu zaměstnanost. Fiche Komunita. Finanční alokace výzvy
3 000 000 Kč. Ukončena bude 7. 2. 2018.

Po věcném zhodnocení Výběrové komise zasedal Programový
výbor, který všechna předložená hodnocení posoudil a projekty schválil k financování. Programový výbor také schvaluje všechny výzvy, hodnocení projektů, interní postupy a další
dokumenty MAS. Členům Výběrové komise i Programového
výboru velice děkujeme za jejich práci v roce 2017.

6. 10. 2017 byla vyhlášená výzva č. 1 z Integrovaného
regionálního operačního programu. Fiche Bezpečnost
dopravy a cyklodoprava. Finanční alokace výzvy 15 000 000 Kč
nebyla vyčerpána. Přijati a schváleni byli žadatelé:
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Říjnové zasedání Pléna MAS Hradecký venkov
MAS Hradecký venkov působí na rozlehlém území 63 obcí. I na hranicích naší MAS najdeme malebné vesničky,
kam málokdy naši členové zavítají.
Proto bylo poslední zasedání Pléna v letošním roce připraveno ve spolupráci s obcí Habřina v příjemném prostředí obecní hospody. V úvodu přivítala přítomné starostka obce Mgr.
Hana Vránová. Krátce obec představila a vyzvala k procházce
obcí. Paní starostka se pochlubila zrealizovanými projekty.
Členové MAS měli možnost vidět ukázkovou zeleň v obci,
navštívili prostory nově založené dětské skupiny a dozvěděli
se také zajímavé informace o fungování obecního obchodu
a hospody.
Poté již bylo zahájeno samotné jednání Pléna připravenou
prezentací s aktuálními informacemi k realizaci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. Prezentace shrnovala
především vyhlášené a ukončené výzvy a seznámila zúčastněné s již podpořenými projekty. Podrobně byly prezento-

vány projekty z Operačního programu zaměstnanost, které
jsou zaměřeny na podporu registrované terénní sociální
služby – Odlehčovací služby.
Tyto služby bude poskytovat Pracoviště pečovatelské péče,
o.p.s. a Obecný zájem, z.ú. Projekty zajistí pečujícím osobám
nezbytný čas na odpočinek v náročné nepřetržité péči o blízké osoby, zajistí tak co možná nejdelší setrvání závislé osoby
v přirozeném prostředí svého domova.
Přítomní členové Pléna byly informováni o dalších fázích
připravovaného klíčového projektu MAS s názvem „O krok
napřed“. A také se změnou členské základny MAS Hradecký
venkov, kdy do MAS přistoupilo šest nových partnerů.
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Dvoudenní odborná exkurze do Slovinska
MAS Podlipansko, o.p.s ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a slovinskou sítí pro rozvoj venkova pořádali
odbornou exkurzi zaměřenou na sdílení zkušeností a příklady dobré praxe v rámci podpory projektů spolupráce
mezi českými a slovinskými Místními akčními skupinami. Nabídky účasti využila i naše MAS a vyslala svoje zástupce.
Ve středu 17. května 2017 v nočních hodinách vyrazil autobus z Kutné Hory s 36 účastníky směr město Ptuj ve Slovinsku. Následující den dopoledne začala prohlídka města Ptuj,
a poté proběhla prezentace slovinské MAS Haloze.
Děvčata z naší MAS představila projekty spolupráce z minulého programovacího období, a to především úspěšný projekt „Putování za dědictvím našich předků“, v rámci něhož
bylo opraveno několik památek kulturního dědictví. V naší
MAS to byla oprava kostela v Suché, jeho znovu otevření
a vybudování kampanologické expozice.
Zástupkyně naší MAS nepřijely na setkání s prázdnou.
Na cestu je vybavil regionálními produkty člen Programového
výboru a starosta obce Dubenec v jedné osobě pan Jaroslav
Huňat. Perníky z perníkárny v Dubenci a Dubenecké křížaly
měly úspěch již v autobuse po cestě na exkurzi a zbylo dost
i pro naše hosty.
V muzeu historického vinného lisu se uskutečnila ochutnávka vín Stara preša, kde představila svůj koncept MAS Bogatstvo podeželja ob Dravi. Následovala exkurze v turistické
farmě Lovrec, kde byl představen projekt „Od lnu k plátnu“.
Další den začal návštěvou výstavy ,,Speciality slovinských
farem“ na Minoritském trgu v centru Ptuje a prohlídkou
turistické farmy Firbas, kde se konala konference o spolupráci
mezi slovinskými a českými MAS.
Odpoledne zástupci MAS navštívili město Ljutoměr, kde
měla svou prezentaci MAS Perlekija, která zde vybudovala
zemljanku, ekomuzeum, prodejnu uměleckých řemesel,
knihovnu a keramickou dílnu.
Do celého setkání se zapojilo více než 70 účastníků z 26
místních akčních skupin. Toto setkání mělo za cíl plánovat
nové Projekty spolupráce (z Programu rozvoje venkova)
ve venkovských oblastech a provázat spolupráci českých
a slovinských MAS.

Příležitosti pro region aneb Co nového po roce 2020
Dne 11. října 2017 se v Hradci Králové uskutečnila konference „Příležitosti pro region aneb Co nového po roce 2020“.
Setkání zorganizovalo s podporou Královéhradeckého kraje Centrum investic, rozvoje a inovací a účastnilo se ho
kolem 150 zástupců obcí, organizací a sdružení.
Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
představili své příspěvky, jež byly zaměřeny na evropské dotace pro obce do roku 2020. Zároveň se posluchači seznámili
se záměry Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
V odpoledním bloku vystoupila paní Jana Kuthanová. V první
prezentaci přestavila činnost Sdružení místních samospráv
a v druhém příspěvku seznámila přítomné s rolí Místních
akčních skupin pro rozvoj venkovského prostředí. Účastníkům konference podala základní informace o činnosti
a fungování MAS na našem území a ve stručnosti představila
Krajskou síť MAS Královéhradeckého kraje. Dále informovala
o Programu rozvoje venkova, mezi představenými body byla
zemědělská a lesní infrastruktura, pozemková úprava a další.
Neopomněla zmínit roli Operačního programu zaměstnanost. V závěru svého příspěvku se zmínila o roli MAS po roce

2020, kdy se mezi zmiňovanými tématy objevilo vzdělání,
zaměstnanost, cyklostezky, spolková činnost, malé a střední
firmy, občanská vybavenost a mnoho dalších odvětví, kterým by se Místní akční skupiny po roce 2020 mohly věnovat.
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Národní konference venkov 2017
Pracovníci kanceláře MAS se spolu se starosty z našeho území účastnili Národní konference venkov. Ta se uskutečnila
ve dnech 1. - 3. listopadu 2017. Pro tento rok byla za místo konání vybrána obec Dříteč, která se nachází v Pardubickém
kraji. Letošní konference měla téma „Spojujeme venkov“.
První den konference proběhlo jednání Národní sítě místních
akčních skupin ČR a dalších partnerských organizací, Svazu
měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR nebo Sdružení místních samospráv ČR. Druhý den byl již zahájen oficiální
program akce, který zahájila Ing. Veronika Vrecionová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR. Na konferenci také
vystoupil tehdejší ministr zemědělství Ing. Marián Jurečka
s tématem „Politika venkova v Programu rozvoje venkova“
či JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
s příspěvkem, který se jmenoval „Subsidiarita a víceúrovňová
správa“. Kromě řady zajímavých příspěvků se účastníci mohli

zúčastnit několika exkurzí, například do Železnohoského
regionu či do regionu Kunětické hory.
Poslední den byl věnován pracovním skupinám, které se
dělily do čtyř skupin, a to na „Agroturistika a podnikání
na venkově“, „Sociální podnikání/zemědělství“, „Zemědělství, lesní hospodářství a krajina“, „Subsidiarita a víceúrovňová správa“. V závěru setkání pak ve svém příspěvku
Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. shrnul „Politiku rozvoje venkova
v období 2020+“.

O krok napřed
Místní akční skupina Hradecký venkov navazuje na dlouhodobou spolupráci s Dětským domovem v Nechanicích.
Do své 2. výzvy předložila projekt, který podpoří integraci mladých lidí žijících v Dětském domově Nechanice
prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích aktivit pro start do samostatného života. Jedná se o komplexní, systematickou a dlouhodobou přípravu mladých lidí na odchod z ústavní péče a následné provázení těchto osob během
procesu osamostatnění se v oblasti zaměstnání.
Projekt se zaměřuje také na utváření vzájemných vztahů, rozvoji
osobnosti jedince, podporu a poradenství. V rámci projektu jsou
naplánované čtyři klíčové aktivity. První aktivitou je podpora
aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností v oblasti bydlení, trhu práce, sebezkušenosti a seberozvoje. Tato aktivita
se bude skládat z úvodního a závěrečného kulatého stolu
a celkem 11 seminářů pro děti. Plánujeme však, že se seminářů budou moci účastnit i představitelé obcí, kteří se budou
chtít do projektu zapojit. Protože například téma sociálního
bydlení je velmi aktuální.

aby mladí lidé opouštějící dětský domov mohli zůstat
bydlet a pracovat v regionu a neztratit tak kontakt se svými
vychovateli.
Třetí klíčová aktivita jsou dva vzdělávací a prožitkové pobyty zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti a samostatnosti dětí. Ty pobyty se uskuteční o letních prázdninách
v roce 2018 a v roce 2019. A poslední čtvrtá klíčová aktivita je zaměřena na vyhodnocení celého projektu. Výstupem
bude graficky zpracovaná příručka, která zůstane dětem
v dětském domově. Celý projekt bude trvat 19 měsíců
a průběžně budeme o jeho realizaci informovat na webových stránkách MAS.

Druhou klíčovou aktivitou jsou mentoringové programy,
v návaznosti na vzdělávací aktivity poskytnou mladým lidem
příležitost rozvíjet se ve spolupráci s mentorem ve vybraných
firmách možného budoucího pracovního působení. Důležitým pilířem bude samotný výběr firem a mentorů, kteří
by měli být z regionu, kde sídlí dětský domov. Je důležité,
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Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování
Školy z území MAS Hradecký venkov využily nabídky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zapojily se
do výzvy ,, PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ“.

V období od 23. června 2016 do 30. června 2017 mohly své
žádosti s pomocí MAS Hradecký venkov podat školy či školky z obcí Hradeckého venkova. Celkem se jich zapojilo 20,
vybraly si z nabízených šablon a podaly své žádosti pomocí
elektronického systému. Pouze tři školy musely své žádosti po prvním zpracování stáhnout a přepracovat. Nyní je 19
škol ve stavu fyzické realizace a 1 ve stavu splnění podmínek k vydání právního aktu. Ředitelé a ředitelky si vybírali
z 36 různých šablon na základě předchozího dotazníkového průzkumu. Ve školách bylo v nabídce 24 různých šablon
a v mateřských školkách 12. Ve školách se nejvíce volenou
šablonou stalo ,,Doučování žáků ohrožených školním neúMOU	
  PROJEKTŮ	
  
ZJEDNODUŠENÉHO	
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volily šablonu ,,Školní asistent“.
Četnost
výběru
šablon
na
území
Hradeckého
venkova
může-a	
  
Hradecký	
   venkov	
  využily	
   nabídky	
  Ministerstva	
   školství,	
  
mládeže	
  
a	
   tělovýchovy	
  
te
posoudit
na
grafech
zobrazených
níže.
	
  PODPORA	
  ŠKOL	
  FORMOU	
  PROJEKTŮ	
  ZJEDNODUŠENÉHO	
  VYKAZOVÁNÍ“.	
  V	
  období	
  
nabízených
mohou
zařízení
o	
  30.	
  června	
  2Pomocí
017	
  mohly	
  
své	
  žádosti	
  šablon
s	
  pomocí	
  
MAS	
  Hpedagogická
radecký	
  venkov	
  
podat	
  šzakoly	
  
jistit
pro
žáky
například
školní
psychology,
sociální
pedagockého	
  venkova.	
  Celkem	
  se	
  jich	
  zapojilo	
  20,	
  vybraly	
  si	
  z	
  nabízených	
  šablon	
  
a	
  podaly	
  
speciální
pedagogy
Dále
je možné
dětem
nabídlektronického	
  gy,
systému.	
  
Pouze	
  
tři	
   školy	
   amchůvy.
usely	
   své	
  
žádosti	
  
po	
   prvním	
  
zpracování	
  
nout čtenářské kluby, klub zábavné logiky a deskových her
vat.	
   Nyní	
   je	
   19	
   škol	
   ve	
   stavu	
   fyzické	
   realizace	
   a	
   1	
   ve	
   stavu	
   splnění	
   podmínek	
   k	
  
nebo logopedickou prevenci. Pedagogičtí pracovníci mohou
u.	
   Ředitelé	
   a	
   ředitelky	
   si	
   vybírali	
   z	
   36	
   různých	
   šablon	
   na	
   základě	
   předchozího	
  
díky sdílení zkušeností s jinými školami, tandemové výuce
umu.	
  Ve	
  školách	
  bylo	
  v	
  nabídce	
  24	
  různých	
  šablon	
  a	
  v	
  mateřských	
  školkách	
  12.	
  Ve	
  
lenou	
  šablonou	
  stalo	
  ,,Doučování	
  žáků	
  ohrožených	
  školním	
  neúspěchem“.	
  Školky	
  
onu	
  ,,Školní	
  asistent“.	
  	
  

či kurzům a seminářům v rámci dalšího vzdělávání zvyšovat
svou kvalifikaci v českém jazyce, matematice nebo cizích
jazycích. Díky zapojení se škol do projektu na území
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Zeptali jsem se ve školách:

Jak ovlivnilo školu nebo školku zapojení se do projektu
Šablony pro MŠ a ZŠ?
„Na začátku byly obavy, zda se realizace zvládne, ale postupem času, když se člověk obklopí schopnými a vstřícnými
lidmi zjistí, že šablony přináší mnoho pozitivních zkušeností a zážitků. Peníze nám pomohly získat spoustu materiálu
a pomůcek, které v mnohém zkvalitnily výuku, vzdělávání
a zájmů žáků.‘‘
Mgr. Adriana Gajová, ZŠ a MŠ Praskačka

Pokračování na str. 7
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  -‐ personální	
  podpora	
  ZŠ
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Školní
asistent –M
personální
podpora MŠ
Školní	
  asistent	
  -‐ personální	
  
podpora	
  
Š

ní	
  zkušeností	
  pedagogů	
  
z	
  různých	
  žáků
škol	
  pZŠ
rostřednictvím	
  
zájemných	
  
návštěv	
  (pro	
  ZŠ)
Doučování
ohroženýchvškolním
neúspěchem

Školníhasistent
– personální
podpora ZŠ
zábavné	
  logiky	
  a	
  deskových	
  
er	
  pro	
  žáky	
  
ZŠ

MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednistvím

vzájemných návštěv (pro MŠ)
Sdílení	
  zkušeností	
  pedagogů	
  
z	
  různých	
  škol	
  prostřednictvím	
  vzájemných	
  návštěv	
  (pro

Chůva – personální podpora MŠt.
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednistvím
vzájemných návštěv (pro ZŠ)
Specifika
Chůva	
  -‐ personální	
  podpora
MŠt.práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
lávání	
  pedagogických	
  pracovníků	
  ZŠ	
  -‐ DVPP	
  v	
  rozsahu	
  16	
  hodin_Čtenářská	
  gramotnost,	
  matematika
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Další šablony

šablony

Další šablony

	
  

Specifika	
  práce	
  pedagoga	
  s	
  dvouletými	
  dětmi	
  v	
  MŠ
Další	
  šablony
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Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování (pokračování ze str. 6)
„Naše škola podala žádost o zapojení do projektu na konci minulého roku. Využíváme převážně personální šablony
– školní asistent ve škole a ve školce, kteří jsou nápomocni
všem učitelům jak v rámci přímé, tak i nepřímé pedagogické práce. Dále máme speciálního pedagoga, který pomáhá
výchovným poradcům s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, především pak se žáky s výchovnými problémy
a poruchami chování. Šablony jsme také využili k dalšímu
vzdělávání pedagogických pracovníků, máme proškoleného
logopedického asistenta, dvě učitelky v MŠ jsou proškoleny
v matematické a čtenářské pregramotnosti a jedna prošla seminářem s názvem Specifika práce pedagoga s dvouletými
dětmi v MŠ. Dále proběhla návštěva s výměnou zkušeností
v MŠ ve Stěžerách.“

„Působení speciálního pedagoga v mateřské škole pomáhá identifikovat a průběžně diagnostikovat případné problémy dětí a řešit je před vstupem do ZŠ. Školní asistent
v ZŠ poskytuje průběžně pomoc dětem ohroženým školním
neúspěchem. Vzdělávání pedagogů ve vybraných oblastech
je kromě odborného rozvoje inspirací pro další práci. Rodiče
předškoláků se na společném setkání v MŠ dozvěděli nejen
informace o grafomotorickém vývoji dětí, ale sami si prakticky vyzkoušeli vhodná cvičení pro rozvoj svých dětí v této
oblasti.“
Mgr. Jaroslava Pavlů, ZŠ a MŠ Stěžery

Mgr. Lenka Šlechtová, ZŠ a MŠ Libčany
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Představujeme podpořené projekty
Název projektu:

Odlehčovací služby pro pečující rodiny
ve městě Smiřice
Příjemce dotace:
Obecný zájem, z. ú.
pracovník poskytnout zájemci i případné základní sociální poradenství. Toto poradenství spočívá především v nabídce možného získání příspěvku na péči a dalších sociálních dávek, dále
v nabídce zapůjčení kompenzačních pomůcek, které nabízí
přímo naše pečovatelská služba a možnosti využití návazných
služeb.

V rámci naší neziskové organizace Obecný zájem z.ú. zajišťujeme pro město Smiřice a spádové obce v dojezdové vzdálenosti do 25 km sociální služby. V regionu působíme již 14 let
a zájem o námi poskytované služby neustále narůstá. Souvisí
to s faktem, že naše populace stárne, ale rovněž s tím, že naši
senioři již nechtějí být umisťováni do ústavních zařízení, ale
chtějí žít a mnohdy dožít ve svém domácím prostředí se svými
blízkými.

Na jednání je domluven tzv. cíl spolupráce, kdy se obě strany
dohodnou na tom, v čem bude pečovatelská služba zájemci pomáhat, jak často se pomoc bude uskutečňovat, v jakém rozsahu
a jakým způsobem se budou naplňovat osobní cíle uživatele.

Naše služby jsou určeny pro seniory a lidi se zdravotním nebo
jiným postižením, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
nebo je trápí osamělost. Pomocí našich služeb může senior zůstat doma a mít zajištěn standard života, na který byl doposud
zvyklý. Dále podporujeme rodiny a rodinné příslušníky, kteří se
starají o své blízké ve vlastní domácnosti a potřebují čas na zotavenou, načerpání sil či dovolenou.

Po podepsání smlouvy se zájemce stává uživatelem sociální
služby.
První setkání uživatele s pracovníky přímé péče probíhá za
přítomnosti sociálního pracovníka, kdy jsou v rámci individuálního přístupu ke každému uživateli zjišťovány podrobnější informace o režimu dne uživatele, o činnostech uživatele, o tom
jakým způsobem si uživatel přeje pomoc při konkrétní činnosti
poskytovat.

Námi poskytované služby:
; dlehčovací služba dle dle § 44. Zákona č. 108/2006 Sb.

o sociálních službách

Pracovník přímé péče se snaží zajistit poskytování služby uživateli tak, jak je zvyklý, bez výrazných změn v jeho denním režimu
a zvyklostech. Maximálně se snaží podpořit jej v činnostech,
které může zvládnout sám, byť s dohledem, který pro mnohé
znamená tolik potřebnou jistotu. Pracovník také s uživatelem
rozmlouvá, dopředu komentuje každý úkon před jeho započetím, zjišťuje spokojenost s jeho prováděním a v případě potřeby
provádí úpravy, tak aby uživateli vyhovovali.

; (I17$5(.4-= 4.6C%$ dle § 40 Zákona č. 108/2006 Sb.

o sociálních službách

Obě služby jsou dostupné 7 dní v týdnu (pondělí až neděle) včetně svátků od 7 do 19 hodin. Jsme schopni komplexně
zajistit potřeby klienta od péče o osobu (hygiena, oblékání,
přesuny, dovážka jídla) až po domácnost (nákupy, úklidy, úřední záležitosti), dále dohledy, aktivizace, doprovody, dovozy,
rozvoj, udržení motorických a sociálních dovedností.

Tým pracovníků Obecného zájmu, z.ú.

Kdy se stává osoba zájemcem o službu
a kdy je již uživatelem?

O uživatele pečuje odborně proškolený personál s odpovídajícím vzděláním pracovníků v sociálních službách. Vedení organizace dbá na průběžné zvyšování a prohlubování odborných
znalostí všech pracovníků, abychom mohli garantovat uživatelům bezpečnou a odbornou péči.

Osoba se stává zájemcem o službu tehdy, když projeví o zavedení služby zájem. V této chvíli jsou jí poskytnuty základní informace o poskytování pečovatelské služby, možnosti řešení
její nepříznivé sociální situace, zajištění jejích potřeb (to se týká
chodu domácnosti, péče o vlastní osobu, stravování, nákupů
a různých jiných pochůzek). Pokud i nadále zájem o zavedení
služby trvá, domluví sociální pracovnice se zájemcem schůzku
obvykle v jeho přirozeném prostředí, tedy v domácnosti, kde se
budou případně služby poskytovat.

Jedním z hlavních cílů služby Obecný zájem, z.ú. je poskytovat
uživatelům vysoce kvalitní profesionální péči, což jim dovolí
setrvat v jejich přirozeném prostředí v blízkosti rodiny a přátel,
díky čemuž mohou prožít spokojené stáří.
Podrobné informace o službách najdete na www.pssmirice.
cz, případně vám je poskytneme na tel. číslech 731 185 873,
605 158 323 nebo na emailu: iveta.brzkova@pssmirice.cz

Toto setkání přináší mnoho důležitých informací jednak tomu,
kdo má o službu zájem, a jednak samotnému sociálnímu pracovníkovi, který se zájemcem jedná. Často se tohoto jednání
účastní rodinní příslušníci, kteří přispívají k navození pocitu
bezpečí a sdělují spoustu důležitých informací, případně pomáhají s dorozumíváním se s osobami s omezenou komunikací.
Pro správné nastavení pomoci je nezbytné zjistit, jakou měrou
a konkrétně čím se podílí rodina, dále jaké návazné služby
zájemce využívá a především co je schopen ještě zvládnou sám,
v čem tedy bude spočívat pomoc nebo podpora.

Mgr. Iveta Brzková
ředitelka

Jak jsem již zmínila, v rámci vyjednávání o službě může sociální
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Název projektu:

Poskytování odlehčovací služby
pro osoby se zdravotním postižením
v regionu Hradecký venkov
Příjemce dotace:
Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.
služba zabezpečována hlavně v Hradci Králové. Od 1. 12. 2017
bude služba rozšířena i na území mikroregionu Nechanicka a
Urbanické brázdy, což je umožněno díky projektu „Poskytování odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením v
mikroregionu Hradecký venkov“. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a kromě přímé podpory
nabízí také bezplatné poradenství (např. informace ke kompenzačním pomůckám či dostupné domácí zdravotní péči),
ale i pomoc s vyřízením příspěvků na péči, příspěvků na mobilitu aj.

Starat se o člověka nemocného nebo s postižením vyžaduje
mnoho úsilí a času, který však není u každého bezedný. Jsou
chvíle, kdy si i přes veškerou lásku k blízké osobě musí člověk občas trochu „vydechnout“. Jestliže nechcete využít nějaké ústavní zařízení a dáváte přednost tomu, aby si váš blízký
nemusel zvykat na nové prostředí a potřebná péče probíhala
doma, pak řešením je tzv. terénní odlehčovací služba.
Odlehčovací službou se rozumí souhrn takových služeb, které
umožňují pečujícímu se na určitou dobu vzdálit z domácnosti, kde se stará o handicapovanou osobu (člověka krátkodobě
i dlouhodobě nemocného). Odlehčovací služba tak funguje
jako jakýsi „zástup“. Pečující si může odpočinout nebo si vyřídit osobní záležitosti (věnovat se svým zálibám, „dospat se“,
dojít si k lékaři, na nákup, oběhat úřady apod.).

Staráte se o člověka s postižením a potřebujete si trochu
oddechnout? Pak využijte terénní odlehčovací službu. Bližší
informace získáte na telefonním čísle: 495 533 537, 603 555
833 nebo při osobní návštěvě v sídle poskytovatele této registrované služby, a to na adrese: Pracoviště pečovatelské péče,
o.p.s., Pražská třída 231//184, 500 40 Hradec Králové – Plačice.

Podstatou této formy péče je práce kvalifikovaného a zkušeného pracovníka vykonávaná přímo v domácnosti klienta, přičemž rozsah činností, které tento pracovník může poskytnout, sahá od pomoci s osobní hygienou, přes drobné
domácí práce, až po nejrůznější aktivizační činnosti, trénink
paměti, procházky a mnohé další. Obsah odlehčovací služby
je podrobněji definován v § 44 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.

Mgr. Helena Vránová

Ačkoli se nejedná o klasické stálé pečovatelství, může být odlehčovací služba využívána jak pouze pár hodin v měsíci, tak
i po několik měsíců. Služba je určena zdravotně postiženým
osobám starším 27 let a jejich pečujícím. Ceny služby se řídí
zákonem o sociálních službách a jsou limitovány maximálně
130,- Kč za hodinu péče.
Tuto službu zabezpečuje Pracoviště pečovatelské péče, o.p.s.,
Pražská třída 231/184, Hradec Králové. V současné době je

Sociální podnik Hustířanka s.r.o.
v Dubenci
Hustířanka služby, s.r.o. vzniká jako reakce na dlouhodobou nezaměstnanost některých obyvatel obcí v Mikroregionu Hustířanka. Všechny dotčené obce se dlouhodobě potýkají s problémem nedostatku technických pracovníků,
kteří by se starali v obci o udržování veřejných prostor a zeleně. Nově založený sociální podnik tuto problematiku
řeší zaměstnáváním celkem sedmi pracovníků dlouhodobě nezaměstnaných osob a osob se zdravotním postižením.
Sociální podnik Hustířanka služby, s.r.o. začlení tyto občany do pracovního kolektivu a do místní komunity jako takové.
Oborem podnikání je tedy úklid a správa veřejných prostor
a údržba zeleně nejen v obcích v zakladatelské struktuře
sociálního podniku, ale celkem ve 14 členských obcích mikroregionu Hustířanka (Dubenec, Habřina, Heřmanice, Hořenice,
Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Lužany, Račice nad Trotinou,
Rožnov,Velký Vřešťov, Vilantice, Zaloňov). Zároveň bude spo-

lečnost nabízet své služby občanům obce, kteří z různých důvodů nestačí sami na údržbu svých zahrad a domů. Pracovní
náplň sedmi pracovníků údržby je: sekání, vertikutace, hnojení
a plošné odplevelování trávníku, sekání travního porostu
sekačkou nebo křovinořezem, odvoz travního odpadu,
potažení a zapravení substrátu na travnatých plochách, úprava,
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Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137

odplevelení a přihnojování záhonů, doplnění mulčovací
kůry, odstranění odumřelých rostlin a řez odkvetlých částí;
zdravotní, udržovací a bezpečnostní řez stromů, prosvětlovací a zmlazovací řez keřů, likvidacenevhodných porostů a následné zpracování dřeva, plošné hrabání listí, odstranění listí
z okrasných záhonů, zimní údržba ploch, odhrabávání sněhu
a posyp solí, betonování jednoduchých stavebních konstrukcí,
nanášení a opravy omítek, vyzdívání příček a přizdívek, opravy dlažeb, bourání zděných i dřevěných konstrukcí, vnitřní
i vnější natěračské práce, drobné opravářské práce, obstarávání
a donáška nákupů občanům a správa veřejných budov.

Jedním z důvodů, proč v daném mikroregionu dochází
k dlouhodobé nezaměstnanosti obyvatel je nedostatečná
dopravní obslužnost, což je jednou ze základních podmínek
rozvoje obce a kvalitního života obyvatel. Dopravní systém by
měl zajišťovat dopravu obyvatel za prací, do škol, na nákupy,
za službami, za lékařem atd. Proto také sociální podnik plánuje rozšíření sociálního podniku o novou aktivitu v oblasti
zajišťování dopravy osob za sociálními potřebami.
Jaroslav Huňat
jednatel sociálního podniku

Vážení čtěnáři,
v dalším čísle zpravodaje MAS Hradecký venkov jsme Vám představili přehled nejvýznamnějších událostí druhé poloviny roku 2017. Při plnění naší strategie se nám nejvíce daří v Operačním programu zaměstnanost. V realizaci máme
první dva projekty našich žadatelů z oblasti sociálních služeb. A na začátku dalšího roku očekáváme, že přibudou další
projekty, a to z oblasti komunitní sociální práce a z oblasti sociálního podnikání. Již při zpracování naší strategie jsme
se pečlivě seznamovali s problematikou sociálních služeb, sociálního podnikání, sociálního bydlení aj. Vynaložené
úsilí našich členů i kanceláře MAS se vyplatilo. Ukázalo se, že strategii máme dobře nastavenou na projekty, které jsou
v regionu skutečně potřeba.
Díky propagačním aktivitám jsme získali zodpovědné žadatele s kvalitními projekty, které se navíc vzájemně propojují.
Jedním z takových příkladů je sociální podnik v Dubenci Hustířanka služby, s.r.o. Tento žadatel plánuje rozšířit svoji
aktivitu v sociálním podniku o zaměstnance, kteří budou
rozvážet obědy, dopravovat nemocné k lékaři a poskytovat
další podobné služby. O finanční prostředky na nové aktivity
v sociálním podniku se bude žadatel ucházet ve výzvě MAS
Hradecký venkov. Tento sociální podnik má rovněž zájem
o zapojení do projektu O krok napřed, kdy poskytne dětem
z dětského domova prostor pro pracovní stáže.

Projekt O krok napřed oslovil i samotnou obec Dubenec.
V rámci výzev z IROP plánují vybudování sociálních bytů
pro mladé lidi, kteří odcházejí z dětského domova. A tato
obec není jediná. Velmi nás těší plánovaná spolupráce dalších subjektů v regionu – například města Nechanice, obce
Mžany i potencionálních zaměstnavatelů.
Věříme, že následující rok bude stejně úspěšný ve všech
operačních programech a že plánované milníky během příštího roku nakonec společně pokoříme.

www.mashradeckyvenkov.cz

Iva Horníková

