
ZÁPIS PRACOVNÍ SKUPINY – KULTURNÍ ŽIVOT 

OBCÍ 

 

 

Termín schůzky:   27. 11. 2015, v 16:30 hod. 

Místo konání: Rostěnice – Zvonovice 109 

                        v budově Obecního úřadu 

 

Přítomni: Ludmila Kolářová, Renata Jaklová, Barbora Mikysková, Zbyšek Pěnčík, Veronika 

Svobodová, Jitka Fafiánová 

 

Manažerka MAS Ludmila Kolářová zahájila jednání pracovní skupiny v 16:30 hod. Úvodem 

pracovní skupinu  seznámila  se zaměřením programů v novém plánovacím období 2014+. 

Dále prezentovala přítomným analytickou část dokumentu Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje 2014 -2020 PRO VYŠKOVSKO. Následně byly předloženy podklady a 

výstupy z komunitních workshopů tzv. Kulatých stolů. Paní Kolářová informovala o 

komunikaci s neziskovou organizací IQ Roma servis a Agenturou pro sociální začleňování o 

problémech týkajících se sociálně vyloučených lokalit v území (Ivanovice na Hané a 

Vyškov). Ohledně této problematiky proběhly dvě setkání. První setkání se uskutečnilo přímo 

na pobočce IQ Roma servis ve Vyškově s paní Silvií Elsnerovou. Druhé setkání proběhlo 

v kanceláři MAS s paní Veronikou Kandelovou. Manažerka MAS sdělila přítomným hlavní 

výstupy z těchto jednání. Poté byla pracovní skupina paní Kolářovou vyzvána k vyjádření, 

jaké oblasti považuje na základě analytické části a na základě výstupů z workshopů a šetření 

v území za důležité řešit. Pracovní skupina uvedla, že je nutné se zaměřit na: 

 

1) Podporu míst (komunitních center), která budou sloužit pro sociální začleňování osob 

a aktivity všech věkových kategorii včetně zajištění jejich činnosti  

2) Podporu začleňování sociálně znevýhodněných osob, osob sociálně vyloučených, 

nebo osob ohrožených sociálním vyloučením (nízkoprahová centra) 

3) Podporu nákupu volného bytového fondu a oprav pro využití bytů v návaznosti na 

potřeby sociálního bydlení 

4) Podporu preventivních programů (např: prevence vzdělávání v oblasti dluhové 

závislosti za pomoci působících organizací v území, podpora prevence patologických 

jevů u dětí a mládeže – mimoškolní a zájmové činnosti) 

 

 

 

Závěrem manažerka MAS poděkovala přítomným za spolupráci a za účast. 

 

Jednání bylo ukončeno paní Kolářovou v 19:00 hod. 

 

Zapsala:  

Renata Jaklová 

 

 


