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PROGRAM KOMUNITNÍ ŽIVOT 

 

Nabízí: 

 Individuální poradenství a pomoc při řešení životních situací 

 Možnost účasti ve skupinových aktivitách 

 Podílení se na výběru akcí a aktivit k podpoře  

 Možnost realizace vlastních aktivit 

 Finanční, materiální i metodická podpora Vašich akcí a aktivit – program podpory 

komunitních aktivit* 

 

Příklady akcí a aktivit, které lze realizovat a podpořit: 

 kulturní/ multikulturní aktivity organizované členy komunity (kluby důchodců, dobrovolných 
zájmových spolků, apod.) 

 výchovně/vzdělávací a edukační setkání jako jsou přednášky, besedy na různá témata dle 
zájmů a potřebnosti jednotlivých cílových skupin,  

 neformální setkávání skupin a iniciativ jako je mezigenerační parlament k řešení místních 

problémů, 

 environmentální aktivity a podpora jejich využití v rámci komunitní práce, 

 aktivity podporující komunitní sdílení prostor, vybavení, pomůcek, 

 svépomocné a podpůrné skupiny např.: rodičů, kluby seniorů, skupinové kluby s přesahem do 

rozvoje kompetencí, osvojování si nových návyků a zvyklostí, rozšiřování si obzorů v různých 

disciplínách  

 

*Pro vlastní aktivity a akce můžete od nás získat finanční podporu na zajištění zázemí (nájem, 

materiální zabezpečení) a zajištění odborníků a lektorů a expertů. 

Náměty na akce a aktivity, které chcete zapojit do programu a získat podporu na jejich realizaci, můžete 

zasílat průběžně. Akce zařadíme do databáze akcí a v měsících březen-duben každého roku provedeme 

vyhodnocení a výběr akcí k podpoře na daný rok. Můžete od nás získat max. 20 000,- 

Kč/akci/organizaci/rok. 

Podmínky podpory akce: 

 Jedná se o akci, která přímo souvisí s předmětem činností organizace. 

 Akce je kontinuální, tedy akce již byla v minulosti realizována nebo je naplánována její 

kontinuita i v dalších létech. 

 Akce je v souladu s cíli Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko. 

 Akce vychází z potřeb území definovaných ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 

v ORP Jablunkov a v ORP Třinec. 

 Akce navazuje na cíle projektu „Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko“ v souladu s výše 

uvedenými příklady aktivit. 

 MAS Jablunkovsko a partneři projektu budou uváděni jako spoluorganizátoři akce. 
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Kontakty na realizační tým, který Vám rád poradí a pomůže: 

Ing. Monika 
Szkatulová 

Koordinátor projektu  735126820 monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz 

Mgr. Lucie 
Trombiková 

Komunitní 
pracovník/koordinátor 
práce s mládeží 

777255903 lucie.trombikova@masjablunkovsko.cz 

Natalie 
Fiedorová 

Pracovník v sociálních 
službách 

605408774 natalie.fiedorova@medica3nec.cz 

Bc. Isabella 
Rucká 

Case manager – 
případový sociální 
pracovník 

739392024 kp.jablunkovsko@slezskadiakonie.cz 

Nikol Lipková 
Komunitní 
pracovník/koordinátor 
dobrovolnictví 

733592289 nikol.lipkova@jablunkov.charita.cz 

Mgr. Jana 
Foffová 

Komunitní 
pracovník/koordinátor 
komunitního centra 

605922650 jana.foffova@centrum.cz 

 


