
 

Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz  IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz  DIČ: CZ70892156 č. ú.  882733379/0800 

strana 1 / 3 

 

1) Mgr. Vlasáková přivítala všechny přítomné, vysvětlila důvod setkání a způsob 

nakontaktování na p. Hamplovou. Poté proběhlo představení jednotlivých představitelů 

MAS + zástupců KÚÚK. 

2) Sdělila jaké projekty má kraj v plánu realizovat, což je jednak v rámci výzvy 007 projekt 

Qualitas pro praxis 2, v rámci kterého bude probíhat aktualizace akčního plánu rozvoje 

sociálních služeb a aktualizace základní sítě sociálních služeb a dále budou podpořeny 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje za oblast sociální péče, u kterých budou 

realizovány audity kvality, odborná podpora a tvořeny rozvojové plány sociálních služeb. 

Nově budou v rámci projektu uskutečňovány vzdělávací aktivity pro pracovníky sociálních 

služeb.     Rozpočet projektu činí přibližně 7 mil. Kč. a jednak projekt Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji 2 (výzva 005), ze kterého budou podpořeny SAS pro rodiny 

s dětmi, TP pro cílovou skupinu uživatelů omamných a psychotropních látek, AD, STD a 

intervenční centrum (rozpočet projektu cca 631 mil. Kč).  

3) Před zahájením prezentací jednolitých MAS Mgr. Vlasáková shrnula požadavek ÚK na 

obsah prezentací, který zahrnoval: územní působnost MAS, návrh opatření v rámci OPZ a 

zřízení pozice asistenta prevence kriminality na obcích.  Dále se dotázala, zda mohou být  

prezentace  MAS z dnešního setkání rozeslány vedoucím odborů sociálních věcí na obcích 

s rozšířenou působností, aby obce byly informovány o aktivitách MAS.  Tento návrh byl 

zástupci MAS odsouhlasen.  

4) MAS Vladař – na území ORP Kadaň, Louny, Podbořany, Žatec (týká se mikroregionu 

Podbořansko, Nechranicko. 

 Kadaň je dobře pokrytá 

 Mgr. Kubecová ->nebudeme se ve službách a financování služeb doublovat? ->časová 

osa je – začátek roku financování ÚK – MAS uvolní prostředky až koncem roku 2016 

 Alokace prostředků MAS Vladař je 19,5 mil Kč 

 Záměr vytvoření sociálního podniku - informace, že soc. podniky ÚK nijak neeviduje; 

je také potřeba hlídat, aby mohly MAS podpořit SS, protože lze podpořit jen ty, které 

budou mít pověření. 

 V rámci podpory mají vytipovány mikroregiony Radonicko, Podbořansko a Žatecko 

 Zatím neplánují klíčový projekt – spíše ke konci programovacího období  

 Na konci roku 2016 by měla být vytvořena strategie MAS 

 Mgr. Kubecová – téma asistentů prevence kriminality 

2) MAS Český Sever (dříve Šluknovsko) – Na území 41 obcí, týká se ORP Děčín, Rumburk, 

Varnsdorf, Česká Lípa, Nový Bor 

 ASZ zde končí, starostové jsou názoru, že tuto problematiku by měl řešit stát a nikoli 

obce v samostatné působnosti 
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 Alokace 20,8 mil. Kč z OPZ 

 Chtějí podpořit soc. podnikání; sociální služby (konkrétně OSP); asistenty prevence 

kriminality 

 MAS nebude realizovat klíčový projekt 

3) MAS České Středohoří – na území 34 obcí, ORP Litoměřice, Roudnice, Lovosice 

4) – budou se zaměřovat zejména na lokality vzdálenější od Litoměřic 

 Podpora vycházející ze strategie MAS: plánování, podpora služeb, prevence soc. pat. 

jevů (Úštěk); komunitní centra (IROP); aktivity místních samospráv – soc. práce na 

obcích; prevence kriminality (asistenti) – Mgr. Kubecová -> pracovní místa se nemusí 

nazývat takto, mohou mít jiný název a být finančně podpořeny např. z ÚP; sociální 

podnikání 

 Na 16. 10. Plánována schůzka MAS ohledně klíčového projektu 

 S ohledem na sladění nabídky a poptávky plánují analýzu potřeb 

5) MAS Cínovecko – na území 23 obcí, ORP Teplice 

6) Řeší dublování s aktivitami ÚP a ASZ 

 podpora především prorodinné politiky 

 alokace 34 mil. Kč 

 zvýšit zaměstnanost (matky po MD, částečné úvazky), posílit soc. soudržnost 

7) MAS Naděje – na území 22 obcí, ORP Most, Litvínov a část Teplic 

 spolupráce s ASZ  

 plánování v Obrnicích 

 ještě nemají přesně rozplánováno, ale je zde hodně nízkopříjmových skupin 

 Alokace 13,5 mil. Kč 

 Specifikem regionu je malé vesnické území a velký vliv centrálního města (Most) 

 Uskutečnili dotazníkové šetření 

8) MAS Podřipsko – ORP Roudnice n. L., Litoměřice a 2 obce Středočeského kraje 

  dublování s ASZ, MAS se zaměří na Dobrovolnické centrum Podřipska 

 Alokace 12 mil. Kč 

 Cíle: snížit počet nezaměstnaných; odpovídající počet bytových jednotek; dostatečné 

spektrum zdr. a soc. služeb; zvýšení bezpečí a prevence soc. pat. jevů 

 Asistenti prevence kriminality jsou otázkou – ve Štětí již působí 

9) MAS Labské Skály – ORP Děčín (Benešov n. Pl.), Ústí n. L. (Petrovicko, Velkobřezensko) 

 Zbylé území není pokryto - týká se mikroregionu Milada, jehož zástupci nechtěli 

vstoupit do MAS není zde žádná soc. vyloučená lokalita = žádná alokace prostředků 

z OPZ (nakonec 2 mil. Kč) 

 Libouchec se snaží, ostatní obce příliš neví, jak využít sociálních služeb 

 OPZ 2 – 3mil. Kč (podpora školních klubů) 
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 OPZ 3 – 3 mil. Kč (soc. podnikání) 

 OPZ 4 – 2 mil, Kč (podpora lokální zaměstnanosti) 

10) MAS SERVISO – 73 obcí, v podstatě ORP Litoměřice, Teplice, Louny 

11) Cíle: 

 řešení problémů se SVL 

 zvýšení zaměstnanosti občanů 

 podpora práce s mládeží 

 podpora soc. služeb pro seniory 

 sociální podnikání 

12) Následovala diskuze na témata vyplývající či navazující na prezentace MAS, např.: 

- KPSVL – jednotlivé vlny, podpora sociálních služeb 

- Registrace sociálních služeb 

- ITI 

- Analýza potřeb – dokument zveřejněný na webu UK v sekci strategické dokumenty 

RSK – regionální stálá konference – Ing. Svoboda (odbor RR) 

- Asistenti prevence kriminality 

Mgr. Kubecová - > Asistenti prevence kriminality– finance z Ministerstva vnitra prodloužena 

pravděpodobně ze 3 let i nadále; 3. 11. 2015 se koná schůzka manažerů prevence kriminality 

- Z národního programu prevence kriminality lze žádat i financování mentora a 

vzdělávání, pokud se pozice bude jmenovat jinak a prostředky budou čerpány odjinud 

na toto prostředky čerpat nelze. 

-  

- Termín dalšího setkání se uskuteční v polovině roku 2016.  

 

Zapsala: Mgr. Petra Fünfkirchlerová 

 
 


