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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PS ŽIVOT NA VENKOVĚ 

KONANÍ 16.6.2021 OD 15,30 HOD.  

 
Jednání se účastnili 2 členové pracovní skupiny. 

 

Členové pracovní skupiny projednávali formulaci Vize: 

Území MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko bude v roce 2027 moderním, 

prosperujícím, atraktivním a partnerským regionem, který nabízí kvalitní zázemí a služby 

pro život, podmínky pro všestranný rozvoj místních obyvatel, dostatek pracovních 

příležitostí, atraktivní životní podmínky nejen pro obyvatele, ale také návštěvníky a 

turisty. Je regionem, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj území, který je postavený 

na spolupráci partnerů včetně využití svého přírodního potenciálu a kulturního 

dědictví. 

 

Dále pak strategické cíle: 

1. Kvalitní a spokojený život v obcích na Jesenicku 

2. Moderní a kvalitní infrastruktura v obcích 

3. Konkurenceschopné Jesenicko s chytrým řízením 

4. Zelený a chytrý venkov 

 

Také se formulovala jednotlivá opatření (návrh v prezentaci vycházel z předchozích 

jednání a připomínek): 

Opatření - Komunitní život a volnočasové aktivity  

-  zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj komunitního života a volnočasových aktivit, 

tj. podpora aktivního života obyvatel a spolkové činnosti v obcích včetně 

materiálního zázemí (klubovny, vybavení, kulturní domy aj.).  

- pořádání kulturních, společenských i sportovních akcí.  

- rozvoj kulturně kreativního odvětví a alternativní druhy aktivit,  

- obnova venkovských tradic, podpora mezigeneračních aktivit, podpora 

komunitních center, 

- rekonstrukce a vybavení místních knihoven, na vytváření sportovních a 

relaxačních areálů a další aktivity vedoucí k posílení komunity (sousedská 

výpomoc, dobrovolnictví), ale také na podporu spolupráce spolků a vytvoření 

komunikační platformy.  

Opatření - Zkvalitnění sociální a zdravotní infrastruktury  

• Výstavba a rekonstrukce prostor pro poskytování sociálních služeb a 

návazných služeb vč. zdravotních služeb 

• Vybudování, rekonstrukce a modernizace sociálních zařízení 

• Nákup, modernizace a obnova vybavení a zařízení  

• Vybudování, rekonstrukce a nákup vybavení pro hospicovou péči  

• Výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit sociálního bydlení 

• Výstavba a rekonstrukce bezbariérových přístupů v zařízeních poskytujících 

sociální a návazné služby 

• Nákup a pořízení preventivních a podpůrných opatření pro veřejný pořádek 

(kamerový systém) 

• Osvěta a vzdělávání o zdravotní péči, prevenci a možnostech léčebných, 

lázeňských, psychiatrických a dlouhodobých služeb  
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• Spolupráce mezi zdravotnickými a sociálními zařízeními  

• Vzdělávání poskytovatelů služeb  

 
Facilitátor: Mgr. Vendula Poláchová 

 

Zapsala: Mgr. Vendula Poláchová 


