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MAS
PARTNERSTVÍ
MOŠTĚNKA
MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., je společností, která
funguje na principu spolupráce veřejné sféry, podnikatelů
a neziskových organizací. Působí na území Zlínského
a Olomouckého kraje v 51 obcích a významně přispívá
k jejich rozvoji. Hlavním mottem pro období 2014–2020
je „POMÁHÁME ROZVÍJET VENKOV“.

Je třeba se opět vrátit ke komunitnímu
společenství a větší lidskosti,
říká koordinátorka sociálních služeb
v mikroregionu Moštěnka Markéta Poláchová
KDE HLEDAT POMOC VE STÁŘÍ
A JAK BÝT CO NEJDÉLE SOBĚSTAČNÝ? KDE HLEDAT POMOC, KDYŽ
SE DOSTANETE VY NEBO NĚKDO
Z VAŠICH BLÍZKÝCH DO TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE? ANEBO JINAK.
JSTE MAMINKA NA MATEŘSKÉ
DOVOLENÉ A CHCETE PO JEJÍM
SKONČENÍ ZMĚNIT PRÁCI, KTERÁ
NENARUŠÍ RODINNOU POHODU
A VÁM POMŮŽE SE ROZVÍJET? TO
A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE ŘEŠÍ PROJEKT MIKROREGIONU MOŠTĚNKA
ZAMĚŘENÝ NA LIDI V SOCIÁLNĚ SLOŽITÝCH SITUACÍCH. JAK?
PŘEDSTAVY O NEOSOBNÍM A SLOŽITÉM PŘÍSTUPU ODLOŽTE ROVNOU STRANOU. V NOVÉM KOMUNITNÍM CENTRU V BOCHOŘI VÁM
RÁDI BEZPLATNĚ PORADÍ. MŮŽETE SI SEM ZAJET NEBO ZAVOLAT.
PŘEČTĚTE SI O TOM…

V PROJEKTU SÍŤ POMOCI
MOŠTĚNKA JDE O VÍC.
O KONKRÉTNÍ POMOC SE
ZNALOSTÍ KONKRÉTNÍHO
PROSTŘEDÍ, LIDÍ, KTEŘÍ
POMOC POTŘEBUJÍ I LIDÍ,
KTEŘÍ POMÁHAT CHTĚJÍ.
TAKÉ O PROPOJOVÁNÍ
JIŽ FUNGUJÍCÍCH
A OSVĚDČENÝCH
INSTITUCÍ, SPOLUPRÁCI SE
SAMOSPRÁVAMI, INOVACE,
KTERÉ MOHOU UDĚLAT
Z VENKOVA DŮSTOJNÉ
MÍSTO PRO ŽIVOT A VRÁTÍ
NEBO ZALOŽÍ SLUŽBY, JEŽ
CHYBÍ.
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Markéto, po dvouletém plánování a mapování potřeb v mikroregionu Moštěnka
jste v červnu otevřeli i Komunitní centrum v Bochoři, kde si teď spolu povídáme. Jak to všechno začalo?
Nejprve jsme vytvořili tým spolupracovníků, kterým říkáme kontaktní pracovníci. Jde vždycky o člověka, který
v obci žije, zná své prostředí a hlavně zná
lidi. Nominovali je přímo starostové, takže
funguje spolupráce mezi obcí a tímto člověkem. Kontaktní pracovníci pak přenášejí informace k nám a my zase můžeme
pomáhat v rámci celého regionu. Pro 22
obcí na Přerovsku pracujeme na projektu
dvě. Já, která mám roli koordinátorky sociálních služeb a sociální pracovnice Jana
Landsmanová.
Jak probíhalo plánování a mapování?
S pomocí kontaktních osob a starostů
jsme zorganizovali sezení s občany. Ptali
jsme se, jaké mají potřeby, co jim v obci
chybí, jak vůbec vnímají sociální oblast
nebo co by přivítali.
Měli o ta setkání zájem?
Ano. Hlavně starší občané. Občas nám
do toho zasáhlo počasí, protože se schůzky odehrávaly i v době třeskutých mrazů.
To se hned odrazí na účasti každé akce.
V čem je na základě vašeho průzkumu

tento region specifický, co je jeho největší bolístkou?
Jde obecně o problém, který trápí venkov. Lidé tu nemají takový přístup ke službám jako ve městě. Venkov je krásným
místem pro žití, ale nese to sebou řadu
potíží. Sociálních služeb se to týká o to víc.
Kromě Pečovatelské služby v obci Čechy
a Charity, která do obcí dojíždí a pomáhá,
tady nic jiného není. A tak musejí za službami do měst. Obyvatelům venkova navíc
chybí informace, jak získat pomoc nebo
naopak jak mohou sami pomáhat svým
rodinným příslušníkům, kteří se dostali do tíživé situace. Naším cílem je proto
tyto informace předat a zprostředkovat
jim pomoc a služby, na které mají nárok.
Komunitní centrum tady v Bochoři funguje (v době našeho povídání) zhruba
tři měsíce. Je to pěkná budova, příjemná
kancelář. Už o něm lidé z mikroregionu
vědí?
Na tom právě pracujeme, aby se o nás
co nejvíce lidí dozvědělo. Aby věděli, že se
na nás mohou obracet buď tady v centru, nebo prostřednictvím kontaktních
pracovníků. Mohou také volat do kanceláře. Určitě se domluvíme. Máme rovněž
funkční webové stránky www.sitpomocimostenka.cz, rozjíždíme facebook. Velmi

důležité je pak ústní podání, osobní zkušenosti, sousedská doporučení. Lidé nám
mohou i zavolat.
A když vám zavolají, že potřebují pomoc,
co se stane?
Naše sociální pracovnice poradí a v případě potřeby i ráda přijede. Lidé mohou
využít i kontaktní pracovníky, o kterých
už byla řeč. Je to takový provázaný sys-

tém, říkáme mu Síť pomoci Moštěnka, jehož centrála je teď tady v Bochoři. Další
centrum by výhledově mělo vzniknout
do zhruba tří let také v Beňově. Ale jak už
jsem uvedla dříve, jsme schopni v případě
potřeby přijet do jiné obce, naše centrum
je mobilní.
Jak je tady otevřeno? A mohou sem přijít
bez ohlášení nebo si mají raději zavolat
dopředu?
Sedíme tady v úterý a ve čtvrtek. Ale
protože jezdíme i po okolí, je lepší si schůzku domluvit předem. Naše poradna funguje
také prostřednictvím e-mailu. Tady v cent-

Váš záběr je opravdu široký. Odvedle
z místnosti teď slyším smích mladých
žen. Co se tam odehrává?
Protože se orientujeme i na rodiny
s dětmi, začali jsme pořádat také vzdělávací akce zaměřené na maminky, které
jsou na mateřské dovolené a chtěly by
změnit práci tak, aby nenarušovala rodinný život a pohodu. Právě dnes tam mají
seminář s psycholožkou.
V letáku píšete také o neformálním pečovatelství, které jsme už zmínili. Jakou
máte představu o jeho fungování?
Jde o to, když někdo z rodiny pečuje o jiného člena, který je nemocný a neschopný
se o sebe v danou chvíli postarat. Většinou
se jedná o hendikepované, lidi staré, nemohoucí nebo o postižené děti. Nejčastěji tedy
příbuzní zůstávají s někým, kdo je dlouhodobě nemocný. Chtějí mu poskytnout péči
v domácím prostředí, aby nemusel do pobytové služby a mohl dožít doma. Přináší to
ale mnoho složitých situací. Pečovatelé potřebují informace, jak se o nemocného starat, jaká je pro něj vhodná výživa, jak s ním
fyzicky nakládat například při polohování,
atd. Dozví se mnoho od lékařů, v nemocnicích i jinde. My ale chceme poskytnout celkovou oporu, uspořádat třeba vzdělávací
kurzy, které se zaměří na jednotlivé potřeby nemocných, ale i na potřeby pečujících.
Projekt se sice teprve rozjíždí. Můžete
ale už nyní říct, zda regionu chyběl?

ba odpovědět. Je potřeba znát konkrétní
možnosti přímo těch míst, kde žijí.
Připomíná mi to všechno trend tzv.
„chytrých řešení“, kdy se hledají na vesnicích možnosti, jak za málo peněz jednoduše vymyslet, co umožní dostupnost
některých služeb. Dobrovolnictví, které
zmiňujete, zahrnuje i sousedskou výpomoc. Zamýšlím se nad tím, jak je možné,
že se lidé už dnes na vesnicích neumí domluvit sami a potřebují k tomu projekt,
jakým je například ten váš…
Je to tak. Život na venkově se změnil.
Ještě před 50 lety se lidé navzájem znali.
Sama žiji ve vesnici, která má přibližně 300
obyvatel a už pomalu nevím, kdo je kdo.
Každý si žije svým způsobem života, jsme
přetížení a nemáme na nic čas. A tak ani
netušíme, jaké problémy má náš soused.
Zbyly ještě střípky jakéhosi neformálního
dobrovolnictví, kdy si lidi vzájemně vypomůžou. Ale jak odchází starší generace, i ty
střípky se pomalu vytrácí. Je proto třeba
reagovat na nový způsob života, na to, že
se lidi už tak často nevidí a ty zbytky vzkřísit a podpořit tak, aby se to znovu vrátilo. Po revoluci nastala v naší zemi honba
za ekonomickým ziskem. Myslím ale, že
dnes už začínáme přemýšlet zase trochu
jinak. A víc se zamýšlíme nad tím, že hodnoty mezilidských vztahů, sousedství, je
třeba udržovat a pěstovat. Snad se zase
vrátíme ke komunitnímu společenství, větší vzájemné citovosti a lidskosti. Doufám,
že náš projekt k tomu pomůže.
Rozhovor vedla Marie Šuláková

KONTAKTY NA PRACOVNICE
PROJEKTU SÍŤ POMOCI MOŠTĚNKA
Markéta Poláchová
(koordinátorka sociálních služeb
v mikroregionu Moštěnka):
737 775 991
marketa.kropackova
@mas-mostenka.cz
Jana Landsmannová
(sociální pracovnice v mikroregionu
Moštěnka): 730 590 004
jana.landsmannova@mostenka.cz

ru se konají hlavně setkání pracovních skupin nebo vzdělávací semináře.
Při osobních návštěvách klientů nejspíš
sociální pracovník i lépe pochopí situaci
člověka, který u vás hledá pomoc.
Přesně tak. Všechny domácnosti v regionu už dostaly letáky do schránek s informací, kdo je jejich kontaktním pracovníkem. Pokud ale nechtějí komunikovat
přímo s ním, mohou zavolat k nám.

Rozhodně ano. Projekt přímo reaguje
na potřebu lidí, kterou jsme zaznamenali
při našem průzkumu v regionu. I z vlastní zkušenosti vím, že přestože je člověk
informovaný a ví o různých institucích,
které v naší zemi fungují, ve chvíli, kdy se
dostane do složité situace, je najednou
bezradný. Když člověk odchází z nemocnice, dostane nějaké informace. Časem
ale vyvstávají další otázky, na které je tře-

Informace k projektu:
Projekt Komunitní sociální práce
pro Moštěnku, číslo projektu CZ.0
3.2.65/0.0/0.0/16_047/000989
2, byl podpořen v 3. výzvě MAS –
Partnerství Moštěnka, o.p.s., v rámci
Programového rámce OPZ.
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MAS rozděluje z OP Zaměstnanost další peníze.
Pomohou sociálně vyloučeným osobám a
podpoří příměstské tábory

žadatelé do 6. výzvy MAS
v rámci Programového rámce
OPZ.
Záměr Příměstské tábory pro děti
v Domě Ignáce Stuchlého II navazuje

i vzdělání, dojde na zařízení prostor v Beňově a uskuteční se výchovně vzdělávací
aktivity na základě potřeb cílových skupin.

Příměstské
tábory pomohou
zaměstnaným
rodičům
na Holešovsku
> Příměstské tábory se obvykle zaměřují na různá témata.
Děti si užívají prázdniny a zaměstnaným rodičům odpadá
starost Kam s nim, když musím do práce.

Komunitní
sociální práce pro
Moštěnku II
Projekt na podporu
Komunitní sociální práce
v mikroregionu Moštěnka
uspěl a získal podporu
bezmála dvou milionů
korun v rámci Operačního
programu Zaměstnanost
(OPZ). Zaměřuje se zejména
na sociálně vyloučené
a sociálním vyloučením
ohrožené osoby. Díky němu
bylo podpořeno fungování
Komunitního centra v Bochoři
a zajištění odborné komunitní
sociální práce v mikroregionu.
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Projekt si klade za cíl zlepšit fungování
místní komunity a pomoci řešit její problémy na území mikroregionu Moštěnka
a v Komunitním centru Bochoř. Záměr získal podporu v roce 2018, s jeho realizací se
začalo v červnu 2019 a potrvá do konce
května roku 2021. Celkové způsobilé výdaje
činí 1 961 755 korun.
Vyhlášená výzva vychází ze Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje

území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
na období 2014–2020. Týká se aktivit zaměřených na zvyšování uplatnitelnosti
osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Komunitní práce
pro Moštěnku II
Projekt Komunitní sociální
práce pro Moštěnku II
navazuje na předchozí
stejnojmenný s číslem I.
Ten byl podaný v říjnu 2019
do 5. výzvy MAS v rámci
Programového rámce OPZ
a čeká na hodnocení. Jeho
realizace je v plánu od června
2021 do prosince 2022.
Celkové způsobilé výdaje činí
1 919 650 korun.
Projekt má nadále zajišťovat práci kvalifikovaného sociálního pracovníka v Komunitním centru Bochoř, který zde působí jednou týdně a dále v nově vznikajícím
Komunitním centru v Beňově, kde by měl
být dvakrát v týdnu. Pokud projekt získá
podporu, bude moci pracovník nejen nadále zajišťovat poradenství, ale rozšíří si

Celkem 15 příměstských
táborů slibuje zaměstnaným
rodičům projekt Služby
péče o děti v Holešově –
příměstské tábory v TYMY.
Podařilo se jej dodatečně
podpořit na základě změny
strategie CLLD v roce 2019 ze
zásobníku z 1. výzvy.
Realizace potrvá od ledna 2020 do konce srpna 2022. Během té doby se uskuteční 15 příměstských táborů, které pojmou
vždy 20 dětí, 12 v období letních a tři v čase
jarních prázdnin. Tábory pomáhají zejména rodičům, kteří o prázdninách řeší, kam
děti dát, jak je zabavit a hlavně jak sladit
pracovní a rodinný život. Celkové způsobilé
výdaje činí 794 120 korun.

Tábory se plánují
i na území
Moštěnky
a Fryštáku
Na hodnocení ještě čekají
další žádosti o podporu
příměstských táborů.
Uchází se o ni Salesiánský
klub mládeže, z. s. a DSO
mikroregionu Moštěnka. Oba
by mohly alespoň částečně
pokrýt poptávku rodičů
na území Moštěnky i Fryštáku
a okolí. Projekty podali

na předchozí projekt spolku, který znovu
žádá o podporu v období letních prázdnin pro děti z Fryštáku a okolí. Plánuje se
na období od července 2021 do konce letních prázdnin 2022 a počítá s tím, že se
během této doby uskuteční osm tematicky
různě zaměřených příměstských táborů,
vždy pro 15 dětí.
Na zábavu dětí o letních prázdninách, ale
hlavně na jejich rodiče myslí i projekt DSO
mikroregionu Moštěnka Příměstské tábory v mikroregionu Moštěnka. Ten je v plánu od dubna 2020 do konce září 2022. Během letních prázdnin by se tak po tři roky
mohlo na území mikroregionu uskutečnit
celkem 18 různě tematicky zaměřených
příměstských táborů ve třech turnusech,
na šesti místech a v pěti obcích. Těmi by
byly Bochoř, Stará Ves, Beňov, Dřevohostice a Křtomil. Každý tábor by mohlo naplnit
25 dětí.
Aktuální informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách http://mas-mostenka.cz/ v sekcích
Výzvy SCLLD 2014–2020.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Marie Tesařová
tel: 734 435 217, e-mail: marie.
tesarova@mas-mostenka.cz
MAS – Partnerství Moštěnka rozdělí
do roku 2020 z evropských fondů přes
90 milionů korun. Schválené oblasti podpory vycházejí z programových
rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
kterou odsouhlasilo Ministerstvo pro
místní rozvoj.

Rozhovor: S cestou k novému
zaměstnání pomáhá nejen
maminkám na mateřské
projekt přerovské hospodářské
komory
Po mateřské musím změnit práci, řekne
si mnohá maminka, která měla ještě před
narozením dítěte zaměstnání neslučitelné
s pohodovým rodinným životem. No jo.
Ale jak to udělat? Pomoc existuje třeba
v podobě projektu, který až do prosince
2020 potrvá na území MAS Partnerství
Moštěnka. Realizuje ho Okresní hospodářská komora (OHK) Přerov a jmenuje
se Cesta k zaměstnání. Je určený nejen
pro maminky, které se vracejí na trh práce
po rodičovské dovolené. Jedné z aktivit se
účastní zhruba deset žen, které se věnují
vzdělávání. Jak říká ředitelka OHK Přerov
Andrea Hošťálková, i to jim může usnadnit
návrat na trh práce.

mace z oblasti financí, rodinného rozpočtu
a získaly návod, jak předejít dluhům a řešit případné zadlužení. Nedílnou součástí
vzdělávacího programu byly také informace o trhu práce, pracovních příležitostech,
jak se na trhu práce orientovat, jak napsat
životopis a motivační dopis či jak se připravit na pracovní pohovor.
Jakou máte zpětnou vazbu?
Účastnice byly velmi spokojené. Získaly mnoho nových a zajímavých informací
a podle ohlasů by některé uvítaly i větší
časový rozsah vzdělávacího programu.
Dalším vedlejším přínosem bylo i navázání přátelských vztahů mezi jednotlivými
účastnicemi projektu.

Jaké ženy mají o vzdělávání v rámci projektu zájem?
Většinou jde o maminky, které chtějí
nové informace a zvýšit si kvalifikaci. Některé se nemohou nebo nechtějí vrátit
k původnímu zaměstnavateli. Důvodem
je například nevyhovující pracovní doba či
časté pracovní cesty do zahraničí. A tak
celkem logicky uvažují o změně zaměstnavatele nebo dokonce profese.
Jak jim může projekt pomoci?
Prostřednictvím vzdělávacích aktivit
nebo i formou rekvalifikací, které mohou
absolvovat. Jedna z žen se bude například
účastnit kurzu Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky s vizí uplatnit se
v dětské skupině. Další se chystá na kurz
Řidičské oprávnění sk. B, které považuje
mnoho zaměstnavatelů za běžnou součást
kvalifikace. Maminky projevily zájem třeba
také o kurzy účetnictví, personalistiky, počítačové kurzy, kurz asistentka/sekretářka
či asistent pedagoga.
V průběhu září ženy absolvovaly vzdělávání. Na jaká témata se kurz zaměřil?
Úvodní téma cílilo na oblast sebepoznání a sebehodnocení. Šlo o to uvědomit
si hodnotu sebe sama a tím posílit vlastní
sebevědomí. V další části se věnovaly komunikaci a komunikačním dovednostem,
jak umět reagovat ve stresových situacích.
Vzdělávání se orientovalo také na slaďování osobního a pracovního života. V rámci
finanční gramotnosti si ženy osvojily infor-

Co maminky ještě čeká v příštím roce?
V příštím roce budou maminky absolvovat vybrané rekvalifikační kurzy. S některými budeme individuálně pracovat
na zpracování životopisu a motivačního
dopisu a řešit možnou pomoc s vyhledáním nového pracovního místa. Zaměříme
se také na poskytnutí mzdového příspěvku pro nové zaměstnavatele, kteří zaměstnají naše účastnice. Nový zaměstnavatel
má možnost získat příspěvek na mzdu až
do výše 16 500 korun po dobu šesti měsíců. Celkově tedy může získat až 99 tisíc
korun.
Projekt se nesoustředí jen na ženy na rodičovské dovolené. Zaměřujete se také
na osoby pečující o dítě do 15 let, na osoby s nižším vzděláním a osoby starší 54
let. S jakým zájmem jste se setkali a jak
těmto lidem nyní pomáháte?
Do projektu se dosud zapojilo 27 účastníků, z toho je 11 maminek na rodičovské
dovolené. Ostatní jsou uchazeči o zaměstnání registrovaní na pracovním úřadě, kteří spadali do některé z výše uvedených
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kategorií. Do projektu se mohou zapojit
uchazeči o zaměstnání z území MAS Moštěnka, kteří potřebují pomoct s návratem
na trh práce. Všichni mohou využít například rekvalifikační kurzy dle vlastního
výběru, kariérové a finanční poradenství
či výše zmiňovaný mzdový příspěvek pro
nového zaměstnavatele.
Tak ať se Vám daří. A všem účastníkům
projektu přeji, aby našli tu nejlepší cestu
k zaměstnání!
Rozhovor vedla Marie Šuláková

Vzdělávání,
sdílení
zkušeností
a pomoc
školám
s investicemi
řeší projekt
MAP II
na Holešovsku
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Projekt na podporu rozvoje předškolního
a základního vzdělávání na Holešovsku
je téměř v polovině. Za tu dobu se v rámci něj uskutečnila celá řada vzdělávacích,
informačních, diskuzních či pracovních
setkání se zaměřením na rozvoj vzdělání
v regionu. Do projektu se zapojilo 22 mateřských a základních škol na Holešovsku, také TYMY – Středisko volného času
a Městská knihovna Holešov. Místní akční
plán rozvoje vzdělávání (MAP II) realizuje
na území obce s rozšířenou působností
Holešov MAS – Partnerství Moštěnka.
Témata se orientují zejména na předškolní vzdělávání, rozvoj čtenářské, matematické a jazykové gramotnosti, polytechnické vzdělávání, rovné příležitosti a zdravý
životní styl. V rámci projektu pracuje rovněž sdílený logoped a na úplných školách
v regionu působí sdílený rodilý mluvčí. Pro
děti a žáky jsou připravena autorská čtení,
učí se tvořit komiksy, navštěvují planetária, podnikají exkurze do center podporujících popularizaci vědy, absolvují lekce Malé
technické univerzity, soutěží a účastní se
dalších aktivit. Pedagogové mají možnost
dalšího vzdělávání na školeních a seminářích, jejichž témata jsou ušita přímo na míru
podle jejich zájmu. V říjnu se uskutečnil prv-

ní ze čtyř plánovaných seminářů pro rodiče.
Otevřený přístup a zájem o spolupráci jsou
důkazem, že sdílet zkušenosti mezi školami,
organizovat vzdělávací akce a zapojovat
do procesu obce a města jako zřizovatele
škol, rozvíjet spolupráci s pedagogickými
i nepedagogickými pracovišti a vtahovat
do dialogu rodiče, má velký smysl.
Vedle toho MAP II nezapomíná ani na investiční potřeby škol. Pro základní i mateřské školy jsou prioritou stavební úpravy
budov. V případě základních škol je to i vybavení odborných učeben, vybavení výpočetní
technikou a investice do sportovišť. Mateřské školy nejvíce volají po novém vybavení,
a to i výpočetní technikou, potřebují rovněž
investovat do školních zahrad. Jde-li o podporovanou aktivitu, umožňuje zanesení investičního záměru do Strategického rámce
MAP žádat o dotaci z evropských fondů.
Současné aktivity navazují na předchozí projekt z let 2016–2018. Nyní dochází
k realizaci naplánovaných potřeb, jež mají
vést k lepšímu předškolnímu a základnímu vzdělávání. Projekt se opírá především
o spolupráci mezi školami a dalšími aktéry
v oblasti vzdělávání.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Marie Tesařová
tel: 734 435 217, e-mail: marie.
tesarova@mas-mostenka.cz
Projekt Místní akční plán vzdělávání II
pro ORP Holešov (CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0009159) je součástí systému
místních akčních plánů rozvoje vzdělávání realizovaných na území celé ČR.
Navázal na MAP I a je plánován na tři
roky, do srpna 2022. Byl podpořen
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přihlásilo se do něj 22
mateřských, základních a základních
škol z ORP Holešov. Součástí projektu
jsou vzdělávací a informační akce pro
pedagogické pracovníky a ředitele škol.
Jejich tematické zaměření se upřesňuje
na základě výstupu Pracovních skupin
složených ze zástupců škol. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny: Čtenářská
gramotnost, Matematická gramotnost,
Rovné příležitosti a Financování.

Na území MAS – Partnerství Moštěnka se
řeší čtyři Místní akční plány vzdělávání:
pro SO ORP Přerov
(http://www.mapprerovsko.cz/,
pro SO ORP Holešov
(http://mas-mostenka.cz/ops/map/),
pro SO ORP Zlín
(https://www.zlin.eu/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-orp-zlin-ii-cl-3489.
html),
pro SO ORP Kroměříž
(http://map-km.webnode.cz/).

PRV se
v roce 2019
orientoval
zejména na
zemědělství,
potravinářství,
lesnictví, ale i
nezemědělské
činnosti a
agroturistiku
Celkem tři výzvy k předkládání žádostí
o podporu z Programu rozvoje venkova
(PRV) vyhlásila od února 2018 do června
2019 na svém území MAS – Partnerství
Moštěnka. Podívejte se, jak a na co se žádalo.
Ve třetí výzvě bylo v sedmi Fichích
připraveno celkem 8, 180 milionů korun.
O peníze se ucházelo celkem 22 projektů, které prošly administrativní kontrolou
i kontrolou přijatelnosti na MAS. Hodnotící komise zasedla 26. dubna a na základě
předem schválených preferenčních kritérií udělila všem projektům body. A výsledek jednání? Komise navrhla 14 projektů
ke schválení. Ty následně schválil i Programový výbor a poté byly zaregistrovány
na RO SZIF Olomouc.
Lesník si mohl koupit koně a Beňov
oplocenku pro nový les
Nejvíce peněz putovalo na Fichi č. 6, která

se týkala podpory investic do nezemědělských činností a agroturistiky. Žadatelé
například nakoupili nové technologie nebo
stroje a auto na převoz hotových výrobků
k zákazníkům. Další Fiche se orientovaly
na podporu investic do rostlinné a živočišné výroby, podporu zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
Díky podpoře investic do lesnických technologií na zpracování lesnických produktů
si lesník mohl koupit koně a z investic určených pro ochranu melioračních a zpevňujících dřevin mohl být zase podpořen
projekt na výstavbu oplocenky pro nový les
v Beňově, který nahradí kůrovcem zničené
porosty.
Ve čtvrté výzvě, kterou MAS vyhlásila 21.
ledna 2019, bylo v šesti Fichích celkem 7,
69 milionů korun.
O peníze se uchází celkem 13 projektů, které prošly administrativní kontrolou
a kontrolou přijatelnosti na MAS. Všech 13
projektů bylo zaregistrováno na RO SZIF
Olomouc.
Žadatelé mají zájem o projekty ve třech
Fichích. Týkají se podpory zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh, kde dojde například k rekonstrukci
skladu na výrobu krmiv nebo skladovacích
ploch pro zpracovatele ovoce a zeleniny.
Další Fiche se vztahovala k podpoře investic do lesnických technologií a technologií na zpracování lesnických produktů,
kde měli žadatelé největší zájem o podporu investic do nezemědělských činností
a agroturistiky. Ucházeli se například o dotace na nákup nářadí, rozšíření pneuservisu či rozšíření technologie pro truhlářskou
a zámečnickou dílnu a další.
Pátá výzva byla vyhlášena 10. června
2019.
Celková alokace ve výši 449 tisíc korun
putovala do Fiche č. 6, která se zaměřuje
na podporu investic do nezemědělských
činností a agroturistiky. Podpořený projekt
na olepovačku hran pro truhlářskou dílnu byl zaregistrován na RO SZIF Olomouc
a v současné době probíhá jeho administrativní kontrola.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Michaela Zmeškalová, tel. 733 784 707
michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz
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MAS se v roce
2020 chystá
na výzvu,
která podpoří
školy,
spolková
a kulturní
zařízení
i knihovny
V roce 2020 připravuje MAS – Partnerství
Moštěnka v Programovém rámci PRV vyhlásit v šesté výzvě Článek 20. Jeho uvedení schválilo Ministerstvo zemědělství
a MAS předpokládá, že k vyhlášení bude
moct dojít v březnu. O co v článku jde, jaké
budou podmínky pro žadatele a na co konkrétně se zaměří MAS v regionu?
Článek 20 se týká základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech. Orientuje se na veřejná prostranství v obcích,
mateřské a základní školy, hasičské zbrojnice, obchody pro obce, vybrané kulturní památky, kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven, také na stezky, muzea a expozice
pro obce. MAS Partnerství Moštěnka se
hodlá zaměřit na dvě aktivity, které podpoří mateřské a základní školy a kulturní
a spolková zařízení včetně knihoven.
Jaké budou podmínky?
MAS předpokládá, že celková alokace
bude ve výši minimálně 5 milionů korun,
dotace ve výši 80 %. Způsobilé výdaje budou minimálně 100 tisíc, maximálně 500
tisíc korun, přičemž výdaje na projekt mohou být vyšší a dotace se bude vypočítávat
z těchto částek.
Které aktivity MAS podpoří?
Na základě rozhodnutí Programového
výboru, bude MAS Partnerství Moštěnka
podporovat dvě aktivity. Mateřské a základní školy a kulturní a spolková zařízení
včetně knihoven.
1. Mateřské a základní školy
Žadatelé: obce, svazky obcí, příspěvkové
organizace zřízené obcí nebo svazkem
obcí
Výše podpory: 80 %
Způsobilé výdaje: investiční výdaje nebo

drobný dlouhodobý hmotný majetek
• rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího zázemí a doprovodného
stravovacího a hygienického zařízení, venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
• pořízení technologií a dalšího vybavení
mateřské/základní školy či doprovodného
stravovacího zařízení
• doplňující výdaje jako součást projektu – max. 30 % (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání,
výstavba přístupové cesty v areálu školy,
oplocení, venkovní a herní prvky v případě
základní školy).
V době realizace projektu nesmí dojít k navýšení kapacity MŠ a ZŠ uvedené
ve školském rejstříku. Podpořit lze pouze
kmenové učebny, sborovny a kabinety, které neslouží pro odborné předměty, školní
knihovny (ne nákup knih), technické místnosti, družiny a jídelny.
Co nelze podpořit?
• sportoviště a zařízení pro sport
• kotle na uhlí, včetně kombinovaných
(uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná
čerpadla, systému nuceného větrání
• zateplení budovy přesahující výši
200 000 Kč.
Co je ještě důležité vědět?
Projekt musí být v souladu s Místním
akčním plánem vzdělávání a také v souladu s dokumentem rozvoje obce.
2. Kulturní a spolková zařízení včetně
knihoven
Žadatelé: obce, svazky obcí, příspěvkové
organizace zřízené obcí nebo svazkem
obcí, neziskové organizace (spolky, ústavy,
o.p.s), registrované církve a náboženské
společnosti, evidované církevní právnické
osoby.
Oblast podpory: investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
– obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové
domy, společenské kulturní a divadelní sály,
kina, klubovny, sokolovny a orlovny, obecní
knihovny
Výše podpory: 80 %, pouze režim de
minimis.
Způsobilé výdaje: investiční výdaje nebo
drobný dlouhodobý hmotný majetek
• rekonstrukce/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny,
umývárny, toalety) včetně obecních knihoven (ne nákup knih – výstavba, obnova +
základní vybavení)
• pořízení technologií a dalšího vybavení
pro kulturní a spolkovou činnost včetně
obecních knihoven
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• doplňující mobiliář jako součást projektu
– max. 30 % (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule,
zabezpečovací prvky).
Co je ještě důležité vědět?
Projekty musí být v souladu s dokumentem rozvoje obce!
Neziskové organizace musí před podáním žádosti prokázat, že už alespoň dva
roky působí v oblasti, která je předmětem
dotace.
Co nelze podpořit?
• hřiště, prostory sloužící pro sportovní
aktivity – sportoviště a zařízení pro sport
včetně jejich zázemí
• kotle na uhlí, včetně kombinovaných
(uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná
čerpadla, systému nuceného větrání
• zateplení
budovy
přesahující
výši
200 000 Kč.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Michaela Zmeškalová, tel. 733 784 707
michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

MAS pomáhá
školám
a školkám
v rámci OP
Výzkum, vývoj
a vzdělávání
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Metodickou pomoc a pomoc se zpracováním žádostí o dotaci a zprávami o realizaci poskytla MAS – Partnerství Moštěnka
základním a mateřským školám na svém
území. Pomoc se týkala projektů Šablony
I, které podpořilo MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
MAS spolupracovala s celkem 12 školskými subjekty. Základní školy mohly v rámci
Šablon I podpořit čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a doučování či další vzdělávání
pedagogických pracovníků orientované na
matematickou a čtenářskou gramotnost,
využít školních asistentů. Mateřské školy

Je libo maso, pralinky, květiny nebo wellness?
Rodina regionální značky Haná se opět rozrostla!

uvítaly možnost zaplatit pozice chův a další
vzdělávání pedagogickým pracovníkům cílené na práci s dvouletými dětmi. Zaměřily
se také na sdílení zkušeností z jiných školiček během společných návštěv. V září 2019
se rozjela realizace Šablon II, která potrvá
24 měsíců. Základní školy projevily největší zájem o projektové dny ve škole a mimo
školu, během nichž si mohou žáci vyzkoušet, jak lze využít teoretické znalosti v praxi. Zájem mají rovněž o školní asistenty.
Mateřinky opět využily možnost personální
podpory na pozici chůvy.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Michaela Zmeškalová, tel. 733 784 707
michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz
> Také obnovy mezí a remízků se řadí
k protierozním opatřením, která
přispívají k boji proti suchu.

OP Životní
prostředí
podpoří
protierozní
opatření
či výsadbu
zeleně
O dotaci na realizaci územního systému
ekologické stability (ÚSES) a protierozní
opatření mohli žádat od února do konce
listopadu zájemci ve výzvě, kterou MAS
– Partnerství Moštěnka vyhlásila v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Celková alokace na ÚSES činí 4 miliony
korun. Na protierozní opatření jsou 2, 4 mi-

liony korun. Ze stejného programu pochází
i další výzva MAS, která se věnuje realizaci
sídelní zeleně. Na tu je vyčleněno celkem 3,
6 milionů korun.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Michaela Zmeškalová, tel. 733 784 707
michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

MAS – Partnerství Moštěnka,
o.p.s., je společností,
která funguje na principu
spolupráce veřejné sféry,
podnikatelů
a neziskových organizací.
Působí na území Zlínského
a Olomouckého kraje v 51
obcích a významně přispívá
k jejich rozvoji. Hlavním
mottem pro období
2014–2020 je „POMÁHÁME
ROZVÍJET VENKOV“.
WWW.MAS-MOSTENKA.CZ

Zejména masné výrobky, ale také čokoládové pralinky nebo květiny z Bouzova
se nově zařadily na seznam značky Haná
regionální produkt®. Rozhodla o tom certifikační komise, která se sešla v pondělí
4. listopadu v Sobáčově na Olomoucku.
Certifikát obdržela také jedna služba. Jde
o Wellness Penzion U Grygarů se sídlem
v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku.
Novinka na seznamu služeb certifikovaných značkou Haná regionální produkt
komisi potěšila. „Jsem ráda, že služeb přibývá, stejně jako výrobků, které mě nepřestávají překvapovat originalitou zpracování,“ uvedla koordinátorka značky Julie
Zendulková. Lipenské wellness v penzionu
U Grygarů slouží nejen klientům hotelu, ale
všem, kdo o to projeví zájem. Součástí wellness jsou relaxační vířivka, finská sauna,
parní lázeň i zážitkové sprchy s tropickým
deštěm. S masnými výrobky před komisí
zabodovaly Uzeniny od Zajíčků se zabíjačkovými specialitami i uzenými masy. Malá
rodinná firma z Prostějova nabízí také pečená masa v láku, kýtu s kostí připravenou
na gril a spoustu dalších dobrot vhodných
na oslavy a jiné příležitosti. Králičí farma
z Výšovic sbírá body nejen za prodej chlazených králíků, ale i za své králičí výrobky,
které získaly certifikát. Rodinná firma se
chovem králíků zabývá už od roku 2002
a zakládá si i na tom, že jejich krmné směsi
neobsahují antibiotika ani kokcidiostatika.
Na chuťové delikatesy v podobě čokoládových pralinek se zaměřuje prostějovská
společnost Green Tree Food. Pralinky, které
získaly značku, vyrábí firma majitele Martina Vybírala bez ztužených tuků a cukrů
z francouzské a belgické čokolády. A pro
připomenutí – značku Haná získala firma
v minulosti už za svou originální cibulovou
marmeládu Cibuládu, kterou vyrábí podle
starého receptu. Ke značkovým od nynějš-

ka patří i sortiment firmy Květiny Bouzov.
Tady vám uváží nádherné svatební kytice,
vyzdobí interiéry, připraví dárkové i smuteční vazby, zaměřují se i na aranže ze
suchých květin, výrobu adventních, velikonočních i jiných dekorací.
Značka Haná regionální produkt v současné době pokrývá území více než 333
obcí, čítá 83 certifikovaných výrobků
a celkem osm služeb. Z území MAS – Partnerství Moštěnka je výrobců šest. Na setkání do Sobáčova dorazila i ředitelka regionálního odboru Státního zemědělského
intervenčního fondu Kateřina Mračková,
která akci zaštítila. Koordinátorka značky Julie Zendulková seznámila přítomné
s chystanými akcemi i tiskovinami, které
se v rámci propagace chystají. Uvedla rovněž, že se nyní zaměřuje zejména na menší
akce venkovského charakteru, ke kterým
patří třeba Adventní slavnost v Bílé Lhotě, poutě a jiná setkání, která se odehrávají v Příkazích nebo na fortové pevnosti
v Křelově. „Velmi pozitivně výrobci hodnotili
Tvarůžkový festival,
který se koná vždy
v dubnu na náměstí
v Olomouci,“ uvedla Julie Zendulková. Zhruba
30 účastníků si rovněž
nemohlo vynachválit
ochutnávky, kterými
se vzájemně hostili.
Nechybělo pečivo, uzeniny nebo kysané zelí.

Kdo tvoří komisi a kdy bude další kolo?
Výrobky a služby vhodné pro udělení značky hodnotí vždy certifikační komise, kterou
tvoří zástupci místních akčních skupin,
sdružení, institucí, regionálních výrobců
a odborné veřejnosti. Zaměřuje se především na základní kritéria, podporující místní
původ, kvalitu, šetrnost k životnímu prostředí a jedinečnost ve vztahu k regionu.
Regionální značka garantuje zákazníkům
původ výrobku z Hané, originalitu a vazbu
na toto území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce.
Nejbližší kolo další certifikace regionální
značky se uskuteční na jaře 2020. Značku
Haná uděluje MAS Moravská cesta. Výrobci, řemeslníci, producenti a poskytovatelé
služeb se mohou se svými žádostmi obracet i na Marii Tesařovou z MAS – Partnerství Moštěnka, marie.tesarova@mas-mostenka.cz, tel. 734 435 217.
Julie Zendulková
Koordinátorka Haná regionální
produkt®
Tel.: 724 111 510
julie.zedulkova@moravska-cesta.cz
www.regionalni-znacky.cz/hana
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MAS podpořila rekonstrukci
židovského hřbitova
Projekt na opravu židovského
hřbitova v Holešově podpořila bezmála třemi a půl miliony
MAS – Partnerství Moštěnka
z programu IROP v roce 2018.
Bylo to v rámci sedmé výzvy,
která se týká Obnovy památek
kulturního dědictví II.
Rekonstrukce významné památky se realizuje v jedné etapě
už od ledna 2014, hotovo má být
do konce června 2020. Projekt
zahrnuje úpravu dvora a celkovou rekonstrukci hřbitovního
domku, který má sloužit provozu památky
jako sklad a zázemí brigádníků. Nově vybudované WC bude sloužit návštěvníkům
hřbitova a synagogy.
Židovský hřbitov se řadí k nejvýznamnějším památkám města Holešova, které
samo patří do kategorie městských památkových zón. Společně se synagogou jde
o jediné místní památky zapsané na Indikativním seznamu národních kulturních památek, jenž vede Ministerstvo kultury ČR.

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Markéta Kropáčková Poláchová
tel: 737 775 991, e-mail: marketa.
kropackova@mas-mostenka.cz

Holešov patřil v minulosti k jedné z největších židovských obcí na Moravě. Tamní
Šachova synagoga z 16. století je druhou
nejstarší na Moravě a čtvrtou nejstarší
v České republice. Rabinát se rozprostíral od Dřevohostic po Vizovice. V polovině 19. století žilo v Holešově 1700 Židů.
Za druhé světové války komunitu zničili
nacisté.
Další tři výzvy z programu IROP se týkaly sociálních služeb, sociálního bydle-

MAS má v roce 2020
k rozdělení z IROP ještě
dohromady téměř 28 milionů
korun
Místní akční skupina (MAS) Partnerství
Moštěnka vyhlásí pro rok 2020 další tři
výzvy k předkládání žádostí o dotace
z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Výzva č. 9 se týká Udržitelné a bezpečné dopravy, výzva č. 10
Komunitních center a výzva č. 11 Sociálních služeb II.
Předpokládané termíny příjmu žádostí
jsou v případě výzvy č. 9 od ledna do února,
u výzvy č. 10 od března do dubna a u výzvy č. 11 na podzim. Ve všech třech výzvách
je na projekty k dispozici dohromady 27,
449 750 milionů korun. Výzva Udržitel-
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ní a sociálního podnikání. Kvůli nezájmu
převedla MAS peníze na výzvy, které řeší
investice do vzdělávání a komunikací pro
pěší.

ná a bezpečná doprava má k dispozici
21, 466 754 milionů korun, výzva Komunitní
centra 4, 350 milionů korun a výzva Sociální služby II bude mít 1, 632 996 milionů
korun.

MAS
rozhodne o
projektech na
infrastrukturu
základních
škol
Celkem čtyři žádosti se ucházejí o peníze
z osmé výzvy, kterou MAS PM vyhlásilo
v programu Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) na infrastrukturu základních škol. V alokaci je
více než 6 milionů korun.
Žadateli jsou školy i obce. Peníze potřebují na stavební úpravy učeben, které
musí být navázány na určité kompetence,
jež stanovují pravidla. V podaných projektech chtějí vybavit třídy technologiemi
pro IT a cizí jazyky, jedna malá škola žádá
na dílny a kuchyňku.
O přihlášených projektech rozhodne
výběrová komise v prosinci 2019.
KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE:
Markéta Kropáčková Poláchová
tel: 737 775 991, e-mail: marketa.
kropackova@mas-mostenka.cz

Zpravodaj MAS – Partnerství Moštěnka k realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Náš region
– naše radost“ vydává MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s., sídlo: Dr. A. Stojana 41/120, 751 17 Horní Moštěnice,
kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43; tel. 576 115 007, www.mas-mostenka.cz, leader@mostenka.cz. IČ: 270
17 010. Připravili: Marie Šuláková ve spolupráci s Týmem MAS-PM. Své příspěvky ke zveřejnění můžete zasílat
na e-mailovou adresu: marie.sulakova@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla je 1. 11. 2020. Zlom: Design Herynek,
www.herynek.com. Evidenční číslo periodického tisku je MK ČR E 19084.

Markéta Kropáčková Poláchová
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