
 
 

 

Pojďme smysluplně využít 20 mil. Kč  
na rozvoj komunit a sociálního začleňování 

 

Pozvánka na setkání k přípravě  

Akčního plánu Operačního programu zaměstnanost 

 

Termín setkání: 7.4.2022 od 9:00 do 12:00 (13:00)  

                             občerstvení i bezpečnost setkání budou zajištěny 

Místo setkání: Sál zámeckého kulturní centrum Rosice, Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice 

 

Proč se zapojit: 

▪ Místní akční skupina může podpořit aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování v území 

své působnosti částkou až 20.mil. Kč. S postupným čerpáním od roku 2023. 

▪ Rádi bychom projektem reagovali na konkrétní potřeby v území 

▪ Rádi bychom na naplňování potřeb v regionu spolupracovali s těmi, kdo se oblastem 

již věnují a své území nejlépe znají 

▪ Dozvíte se o možnostech připravovaného projektu, možnostech Vašeho zapojení 

▪ Budete mít možnost ovlivnit tvorbu projektu tak, aby byl prospěšný i pro Vaši činnost 

▪ Pomůžete nám zjistit aktuální potřeby cílových skupin a díky Vám tak budeme moci 

přispět k jejich řešení 

Témata, kterým se připravovaný projekt může věnovat jsou: 

▪ komunitní sociální práce a komunitní centra – zapojování a aktivizace komunity, 

▪ podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí, 

▪ aktivity podporující rozvoj a posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoc, … 

dobrovolnictví, 

▪ podpora sdílené a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče, 

▪ zaměstnanostní programy, 

▪ posilování rodinných vazeb. 

 

 

 



 
 

Program: 

▪ Představení možností podpory skrze Místní akční skupinu Brána Brněnska, z.s. 

▪ Představení účastníků, jejich dobré praxe a potřeb 

▪ Analýza současného stavu – co se daří v oblasti sociálního začleňování 

▪ Workshopy k potřebám z pohledu cílových skupin a vhodného směřování projektu 

 

Přihlásit se můžete skrze jednoduchý formulář přímo zde. 

Ze setkání bude proveden zápis. Po zpracování výstupů bude následovat další setkání, na 

kterém budou projednávány již konkrétní aktivity, které by přispěly k řešení zjištěných 

potřeb. 

 

Informace o Místní akční skupině Brána Brněnska. 

 

Informace k možnostem podpory z Operačního programu zaměstnanost. 

 

 

https://forms.gle/Ywethm5d554f3Gxd7
https://forms.gle/Ywethm5d554f3Gxd7
https://branabrnenska.cz/mas-brana-brnenska/
https://branabrnenska.cz/clanky/prilezitost-prispet-k-socialnimu-zaclenovani-v-uzemi-pusobnosti-mas/

