MAS VLADAŘ o.p.s.
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč
IČ: 264 04 818
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka 93

ZÁPIS
ze 3. jednání pracovní skupiny

Zaměstnání a sociální integrace
v rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
na období 2014-2020
MAS Vladař o.p.s.
Termín konání:
Místo konání:
Čas konání:

18. 11. 2014 (úterý)
Muzeum Valeč, Široká 182, Valeč
10:00 hodin

Přítomni:

Dle prezenční listiny

Ředitel Martin Polák v 10h zahájil jednání pracovní skupiny a přivítal přítomné. 3. jednání pracovní
skupiny odstartoval shrnutím předcházejících zasedání. Dále seznámil přítomné s metodickým pokrokem
v rámci CLLD a OPZ, resp. stále trvajícím neschválením českého návrhu struktury OPZ ze strany Evropské
komise.
Prvním z bodů zasedání je návrh vize, ideál v této tématické oblasti, kterého by mělo území dosáhnout.
Ředitel Polák dal slovo účastníkům k návrhům. Zazněli následující:


MAS Vladař je území, kde nedostatky měníme v příležitosti – p. Polák



Společně to dokážeme. - p. Konopík



V MAS Vladař každý pracuje a je součástí celku.



Komunity na území MAS Vladař jsou si vědomi práv a povinností

každého svého jednotlivce

s ohledem na jeho individuální potřeby. - p. Šebesta
Po diskuzi nad jednotlivými návrhy se přítomní většinově přiklonili k variantě: MAS Vladař je území, kde
nedostatky měníme v příležitosti. Pan ředitel Polák si myslí, že tato vize je přiléhavá na území MAS z důvodu
existence množství socioekonomických negativ, kterých jsme si ale vědomi a pracujeme na jejich změně. Tím
zde vzniká jedinečný prostor k změně, která bude citelná pro značnou část obyvatelstva na území MAS.
Po krátké přestávce k občerstvení byli účastníci vyzváni k navržení cílů, kterých by mělo být z OPZ v rámci
SCLLD MAS Vladař za období 2014-2020 dosaženo. Pan Fronc navrhl jednoznačně zařadit podporu vzniku
nových pracovních míst blízko bydliště znevýhodněným skupinám. Pan Šebesta podotkl, že by se mělo myslet
také na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků v území, mimo města.
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Ředitel M. Polák navrhuje tento cíl pojmenovat „Podpora zaměstnanosti cílových skupin“. A vyzval
přítomné, k navržení konkrétních opatření, jež mohou tento cíl naplnit. Z diskuze přítomných vzešli tyto
návrhy: prostupné zaměstnávání, podpora částečných úvazků, všeobecná podpora tvorby nových pracovních
míst, posílení zprostředkovávání zaměstnání, rekvalifikace a další vzdělávání, zvyšování uplatnění lidí
ohrožených sociálním vyloučením. Mezi cílové skupiny v tomto cíli byly účastníky navrženy: hendikepovaní osoby s více postiženími - lidé, kteří mají zájem o práce a jsou vedeni evidencí ÚP - lidé jinak znevýhodnění
(migranti, mladí lidé bez rodiny, propuštění z vězení, ženy po rodičovské dovolené, lidé ze SVL. Ředitel se
zeptal, či účastníci mají další návrhy k tomuto cíli.
Pan Fábera navrhl zařadit mezi jeden z cílů podporu sociálních služeb, které v území schází, jak se ukázalo
na minulých zasedáních pracovní skupiny. Ředitel M. Polák navrhuje cíl nazvat Provozování sociálních a
sociálně integračních služeb. A vyzval přítomné, k navržení konkrétních opatření, jež mohou tento cíl naplnit.
Z diskuze přítomných vzešli tyto návrhy: prevence v posílení sociálněprávní ochrany dětí - sociální služby,
které zvýší kompetence a schopnost začlenění osob ze SVL, aby mohli pracovat a nebyli ostrakizováni –
sociální služby pro rodiny s dětma – podpora sociálního bydlení napojeného na další práci s lidmi ohroženými
propadem na dno společnosti.

Ředitel, dále obrátil diskuzi k cílovým skupinám, které tyto sociální služby

v území nejvíce potřebují. Návrhy od účastníků zněly: osoby ze SVL a ohrožené sociálním vyloučením,
samoživitelky, lidé pečující o rodiče, či postiženého člena rodiny, předlužení lidé, či po výkonu trestu, lidé
hendikepovaní či se zvláštními požadavky – osvěta mezi společností, aby komunity, na které se sociální služby
zaměřují, nebyly pro tento fakt izolovány a veřejnost chápala význam a nutnost podpory sociálního
začleňování osob.
Ing. Mach vidí smysl v posílení sociální integraci skrze navýšení počtu sociálních podniků v území MAS
Vladař. Pan ředitel Polák se zeptal přítomných, zda to vidí stejně. Dostalo se mu kladných odpovědí. Navrhl
tedy pojmenovat tento cíl „Sociální podnikání“. A vyzval přítomné, k navržení konkrétních opatření, jež
mohou tento cíl naplnit. Z diskuze přítomných vzešli tyto návrhy: posílení povědomí o sociálním podnikání
jako celku mezi potenciálními zakladateli podniků, podpora vzniku sociálních podniků na území MAS,
podpora spolupráce aktérů důležitých pro rozvoj sociální ekonomiky, udržení a zvýšení kvality současných
sociálních podniků, posílení infrastruktury a vybavení, které sociální podniky pro svůj provoz a založení
potřebují. Ředitel M. Polák požádal přítomné o definování cílových skupin v oblasti sociálního podnikání a
ekonomiky: osoby ze SVL, osoby s tělesným či kombinovaným postiženým, lidé jinak znevýhodnění, migranti,
propuštění z vězení, lidé po rodičovské dovolené, lidé se zájmem o práci a registrovaní na ÚP.
Doktor Sušanka navrhl jako další cíl, který podpoří sociální integraci a zaměstnávání podporu
vzdělávání zaměstnanců a jejich spolupráce při řešení problému nezaměstnanosti. Ředitel navrhl tento cíl
zařadit pod cíl „Podpora zaměstnanosti cílových skupin„. Přítomní souhlasili. A vyzval přítomné, k navržení
konkrétních opatření, jež mohou tento cíl naplnit. Z diskuze přítomných vzešli tyto návrhy: podpora dalšího
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vzdělávání zaměstnanců, podpora sdružení malých a středních podniků za účelem vzdělávání, podpora
odborných stáží a praxí, prohloubení spolupráce místních podniků s lokálními vzdělávacími institucemi,
budování kapacit sociálních partnerů, podpora spolupráce mezi aktéry realizující politiku zaměstnanosti,
podpora zavedení age managementu, podpora kariérního poradenství, realizace podnikových vzdělávacích
programů. Ředitel Polák požádal přítomné o definování cílových skupin v této oblasti: subjekty působící na
trhu práce – zaměstnanci, zaměstnavatelé, samosprávy, neziskový sektor, MŠMT a vzdělávací instituce,
agentury práce.
Paní Dvořáková navrhla zařadit jako jeden z cílů podporu rodin s dětmi. Rodiče by se rádi zaměstnali,
ale nemají tu možnost. M. Polák navrhl tento cíl pojmenovat: „Podpora prorodinných opatření obcí a dalších
aktérů na místní úrovni“. Přítomní souhlasili. A vyzval přítomné, k navržení konkrétních opatření, jež mohou
tento cíl naplnit. Z diskuze přítomných vzešli tyto návrhy: podpora snižování rozdílů v uplatnění mužů a žen
na trhu práce, kariérní a další vzdělávání žen pro zvýšení jejich zaměstnavatelnosti, zlepšení nabídky
dostupných služeb péče o děti v předškolním věku, podpora flexibilních úvazků, snížení diskriminace žen na
trhu práce, snížení horizontální i vertikální segregace trhu práce, podpora služeb pro rodiny s dětmi,
prevence sociálního vyloučení osob, podpora nezávislého života, překonávání nízké spolupráce mezioborové
a meziresortní spolupráce. Ředitel Martin Polák požádal přítomné o určení cílových skupin v oblasti
prorodinných opatření: zaměstnavatelé, orgány veřejné správy, poskytovatelé služeb péče o děti, neziskové a
vzdělávací organizace, ženy ohrožené na trhu práce, rodiče s dětmi, poskytovatelé sociálních služeb, osoby
sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené, ostatní znevýhodněné osoby.
Ředitel Martin Polák poděkoval přítomným za účast a návrhy a jednání ve 13,15h ukončil. Upozornil
přítomné, že své návrhy či připomínky mohou k tématu posílat stále a budou probrány na dalším zasedání.
Zápis z tohoto jednání bude přítomným zaslán do konce týdne.

Ve Valči dne 18. listopadu 2014

Zapsal: Bc. David Šebesta
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