
1. E‑mail *

2.

Označte jen jednu elipsu.

Bílá Třemešná

Bílé Poličany

Borovnička

Dolní Brusnice

Doubravice

Dvůr Králové nad Labem

Horní Brusnice

Kuks

Mostek

Nemojov

Stanovice

Zábřezí - Řečice

PODPOROVANÉ OBLASTI A
PŘÍKLADY AKTIVIT

Prosím vyberte u oblasti, která bude pro Vás zajímavá aktivitu, jež by se Vám zdála nejvíce vhodná. Můžete vybrat více oblastí a více 
aktivit, případně dokomentovat vlastním nápadem na aktivitu.

3.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Kulturní /multikulturní aktivity realizované samosprávně (divadelní představení, výstavy, �lmové kluby apod.)
Výchovně vzdělávací aktivity (komunitní knihovny, doučování, motivační semináře pro mládež, výchova k občanství apod.)
Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ (rada starších či dospívajících přinášející náměty na zlepšení kvality života v obci, občansky vedené procesy,

rozvoj sítí v sousedstvích apod.)
Environmentální aktivity (zvelebování životního prostředí, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch apod.)
Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti (sousedská či generační výpomoc, mezigenerační setkávání, dobrovolnické komunitní kluby,

sousedský jarmark, sdílená kuchyň, sbírky apod.)

4.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Zavedení či posílení sociální práce na obcích (sdílený sociální pracovník pro více obcí, mobilní týmy zajišťující výpomoc starším a osamělým občanům/dětem, opatrovnictví,
apod.)

Aktivity na podporu sociálního /dostupného/ podporovaného prostupného bydlení nebo krizového bydlení
Zvýšení míry vzájemné spolupráce a účinné komunikace obcí a jejich zastupitelstev s dalšími aktéry/organizacemi/službami v území
Podpora lokální, koncepční, strategické či metodické činnosti obcí v oblasti sociálního začleňování (aktivní zjišťování potřeb v obci - průzkumy a šetření, tvorba obecních plánů

prevence rizikových sociálních jevů apod.)

5.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Komunitní projekty podporující lidi s obdobnými problémy (rodiče s dětmi s hendikepem, samoživitelé, skupinové kluby apod.)
Sdílení péče formou tzv. homesharingu (podpora lidí se speci�ckými potřebami do většinové společnosti apod.)
Mezigenerační projekty (hlídání a vyzvedávání dětí aktivními seniory, navštěvování seniorů, osamělých občanů místními dobrovolníky s cílem posilování dobrých vztahů a

rozšiřování pocitu sounáležitosti apod.)

PREFEROVANÉ AKTIVITY V RÁMCI OPZ
Dobrý den, na základě domluvy na online setkání starostů, které se uskutečnilo dne 18. 3. 2021 si Vám dovolujeme zaslat dotazník týkající se potřeb Vašich obcí, a to z hlediska 
aktivit, které se nám nabízí realizovat v programovém období 2021-2027 na území MAS Královédvorsko. 
Prosíme o výběr aktivit a jejich ohodnocení dle důležitosti pro Vás a Vaši obec. 
Děkujeme předem za vyplnění.  
Kancelář MAS Královédvorsko.

*Povinné pole

Dotazník vyplňuji za obec *

1.1. AKTIVIZACE A PARTICIPACE CÍLOVÝCH SKUPIN, KOMUNITNÍ (SOCIÁLNÍ) PRÁCE VČETNĚ VZNIKU, FUNGOVÁNÍ A ROZVOJE KOMUNITNÍCH CENTER

1.2. SOCIÁLNÍ PRÁCE S DŮRAZEM NA POSÍLENÍ KOMPETENCÍ OBCÍ

1.3. Posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci



6.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Doprovázení, edukace, poradenství a asistence pro rodinné příslušníky a další blízké a pečující osoby

Zapůjčování kompenzačních a asistivních pomůcek usnadňujících péči v domácím prostředí

Podpora odborných pracovníků poskytovatelů těchto služeb (supervize, vzdělávání, prevence vyhoření apod.)

7.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Komunitní projekty postavené na sdílení pracovníků, prostor, pomůcek (sdílené dílny, zahrady, zpracovny ovoce, moštárny apod.)
Flexibilní formy zaměstnávání v lokálním kontextu (zkrácené úvazky, rotace na pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku z domova apod.)
Pracovní mentoring, mezigenerační tandemy na pracovištích (mladí se učí od pracovníků v předdůchodovém věku, apod.)
Lokální tréninková pracovním místa, stáže u zaměstnavatelů (cílem by mělo být přilákat mladé lidi, aby mohli zažít pocit uspokojení, naplnění a hrdosti na to, co dělají a jak se

živí, apod.)
Prostupné zaměstnávání s důrazem na podporu osob dlouhodobě nezaměstnaných a s důrazem na zapojení veřejně prospěšných zaměstnavatelů (trénink, zácvik pod

dohledem mentora a následně zapojení do soukromé sféry, apod.)
Komunitně prospěšné zaměstnávání s důrazem na podporu místních zaměstnavatelů (tvorba pracovních míst v oblasti péče o vesnickou pospolitost, údržby veřejných

prostranství, informačních technologií, občanské vybavenosti apod.)
Podnikatelské inkubátory a podpora podnikání na zkoušku

8.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Podpora sociálně či zdravotně znevýhodněných osob v rodinách včetně podpory dalších členů rodiny, která pečuje, při naplňování jejich speci�ckých potřeb
Vrstevnická výpomoc a peer programy
Komunitní venkovské tábory s cílem podpořit a rozvíjet přirozené vazby v komunitě (sami sobě)
Motivační a tranzitní programy pro žáky a studenty posledních ročníků základních a středních škol a mladé nekvali�kované osoby s cílem dokončení alespoň základního či

středního vzdělání a zvýšit jejich šance na uplatnění na trhu práce
Podpora ve slaďování péče o děti nebo stárnoucí rodiče s prací a s výkonem své profese
Podpora v aktivním zapojování seniorů do života v místní komunitě
Programy podporující mezigenerační dialog a soužití

9.

Označte jen jednu elipsu.

Jiné:

Informování a edukace cílových skupin a laické veřejnosti o psychosociální oblasti (přednášky, besedy, podvečerní kluby - s ohledem na charakter místních lidí - zapojování
a participace, apod.)

Vzdělávání odborné veřejnosti (pracovníků obcí, místních dobrovolných spolků a NNO, zaměstnavatelů, podnikatelů atd.) s cílem posilovat jejich kompetence v oblasti
vzájemné spolupráce, aktivizace místních občanů, budování funkčních partnerství a vzájemné spolupráce (přednášky, workshopy, veřejné debaty apod.)

VÝBĚR OBLASTI
Na základě Vašeho předchozího výběru prosím zvažte, kterou oblast byste dle uvedené bodové škály preferovali.

10.

Označte jen jednu elipsu.

nejméně

1 2 3 4 5 6 7

nejvíce

11.

Označte jen jednu elipsu.

nejméně

1 2 3 4 5 6 7

nejvíce

1.4. SDÍLENÁ A NEFORMÁLNÍ PÉČE VČETNĚ PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE

1.5. ZAMĚSTNANOSTNÍ PROGRAMY - PODPORA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST NA VENKOVĚ

1.6. POSILOVÁNÍ RODINNÝCH VAZEB

1.7. VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY

AKTIVIZACE A PARTICIPACE CÍLOVÝCH SKUPIN, KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE VČETNĚ VZNIKU A ROZVOJE KOMUNITNÍCH CENTER *

PODPORA SOCIÁLNÍ PRÁCE S DŮRAZEM NA POSÍLENÍ KOMPETENCÍ OBCÍ *



12.

Označte jen jednu elipsu.

nejméně

1 2 3 4 5 6 7

nejvíce

13.

Označte jen jednu elipsu.

nejméně

1 2 3 4 5 6 7

nejvíce

14.

Označte jen jednu elipsu.

nejméně

1 2 3 4 5 6 7

nejvíce

15.

Označte jen jednu elipsu.

nejméně

1 2 3 4 5 6 7

nejvíce

16.

Označte jen jednu elipsu.

nejméně

1 2 3 4 5 6 7

nejvíce

17.

Obsah není vytvořen ani schválen Googlem.

POSÍLENÍ PRVKŮ SVÉPOMOCI, VZÁJEMNÉ POMOCI, SOUSEDSKÉ VÝPOMOCI, SDÍLENÍ A VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ, PODORA DOBROVOLNICTVÍ A MEZIGENERAČNÍ
VÝMĚNY A VÝPOMOCI

*

SDÍLENÁ A NEFORMÁLNÍ PÉČE VČETNĚ PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČE *

ZAMĚSTNANOSTNÍ PROGRAMY - PODPORA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST NA VENKOVĚ

POSILOVÁNÍ RODINNÝCH VAZEB - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY KOMUNITNÍHO TYPU, PROGRAMY PRO RODINY *

VZDĚLÁVACÍ A OSVĚTOVÉ AKTIVITY *

ZDE MŮŽETE COKOLIV OKOMENTOVAT

 Formuláře

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

