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Zpráva komise mladých lidí a žen za rok 2011 

     Komise se zaměřila na vyhodnocení plnění plánovaných záměrů Strategického plánu 
LEADER vzhledem k cílové skupině mladých lidí a žen v realizované Výzvě č. 2 a vyhlášené 
Výzvě č. 3. Komise rovněž posoudila aktuálnost strategie Místní akční skupiny Hlučínsko. 
Komise neshledala potřebu se změnou strategie vzhledem k cílové skupině žen a mladých 
lidí. 

 1) Plnění podle SPL (kapitola 11): 

1. plnění bodu 2. – Ženy jsou aktivní ve fázi příprav Žádostí o realizaci projektů, při vlastní 
realizaci projektu a také při zpracování Žádosti o proplacení výdajů. Jedna žena je členskou 
Kontrolní a revizní komise a 1 žena je členkou Hodnotící a výběrové komise. 

2. plnění bodu 9. – V kanceláři Místní akční skupiny pracuje jako administrativní pracovník 
mladá žena do 30 let na plný úvazek.  

2) Realizované projekty Výzvy č. 2 

      V roce 2011 došlo realizaci projektů vybraných ve Výzvě č. 2. Projekty ve Fichi č. 3 a 7 
nebyly přímo určeny pro ženy a mladé lidí, ale tyto skupiny jsou podstatným uživatelem 
realizovaných projektů. 

� obec Bělá – Bezdrátový rozhlas v obci Bělá 
Bezdrátová technologie je využívána v běžném každodenním životě daných cílových skupin. 
Moderní veřejný sdělovací prostředek umožňuje předávat aktuální informace mimo jiné také 
ženám na mateřské dovolené.  
 
� obec Služovice – Obec Služovice – bezdrátový rozhlas nové generace.  
Význam projektu a jeho využitelnost je stejné jako v obci Bělá. Navýšeným významným 
aspektem je, že do zapojení sdílených informací je nově začleněna Vrbka, část obce 
Služovice. 
 

� obec Darkovice – Veřejný prostor oddechu a setkávání v Darkovicích 
Realizace projektu zatraktivňuje centrum obce, které se tak stává místem relaxace a oddechu. 
Společenské vyžití se přímo nabízí mladým lidem, kteří se na jednu stranu nacházejí mimo 
hlavní pouliční ruch, přitom ale stále v centru dění. 

� obec Strahovice - Obecní informační mobiliář, osvětlení a zeleň na veřejných 
prostranstvích 

Přínos projektu je především pro mladé ženy s dětmi, protože realizací plánovaných akcí 
projektu vzniklo příjemné posezení. Prostranství je také vhodné pro společenskou komunikaci 
a setkávání dětí a mládeže, které dosud mimo hřiště neměli přirozené místo setkávání. 
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� ŘKF Bohuslavice - Baroko v Bohuslavicích 
� ŘKF Sudice - Farní kostel sv. Jana Křtitele v Sudicích současníkům i budoucím 

generacím 
� ŘKF Bolatice - Oprava bočních věžiček kostela sv. Stanislava v Bolaticích 

V těchto třech realizovaných projektech Římskokatolických farností jsou jednou z mnoha 
cílových skupin mladí lidé. Předávání tradičních hodnot a postojů k životu se v našem regionu 
děje prostřednictvím katolické víry již od útlého věku. Udržované svatostánky v obcích 
přispívají ke zvýšení společenské prestiže církve, k formování estetického cítění a mohou 
motivovat osobní iniciativu pro zapojení do běžného, každodenního života v regionu.  
 

� obec Velké Hoštice - Lipová alej Velké Hoštice 
Historická lipová alej je součástí zámeckého parku. Ten je využíván především mladými 
maminkami s dětmi jako relaxační a oddechový prostor, jako místo pro bezpečné procházky, 
kde je možno načerpat sílu a energii. Park s lipovou alejí poskytuje intimitu mladým lidem při 
vznikajících láskách a vzájemném poznání. 

 
� město Kravaře - Nový čepec pro samosprávu Kravař 

V historickém objektu Městského úřadu v Kravařích pracuje velké procento žen a 
zrekonstruovaná část budovy zvyšuje jejich společenské a kulturní vnímání. Jsou to 
především ženy, které jako matky předávají svým dětem pohledy, názory a životní postoje a 
právě kvalitní životní prostředí je jednou z mnoho proměnných. 
 
3) Podané Žádosti ve Výzvě č. 3  
 
     Ve Výzvě č. 3 byly schváleny Žádosti, ve kterých jsou cílovou skupinou mladí lidé a ženy 
ve fichich č. 3, 5, 6 a 7. V současnosti probíhá realizace těchto projektů, a proto přímý dopad 
na dené skupiny bude možno zhodnotit až po ukončené realizaci.  
     Komise kladně hodnotí výstup realizace projektu Hoštické a.s. - Evropě to naložíme 
z fiche č. 1. Záměrem projektu zemědělského podniku bylo pořízení nakladače, a jako řidič 
pro tuto novou technologii byl speciálně proškolen mladý muž ve věku 21 let. 
 
4) Závěr 

     Komise konstatuje, že i když žádný z projektů nebyl výhradně zaměřen na cílové skupiny 
mladých lidí a žen, tyto skupiny obyvatelstva jsou důležitým uživatelem výstupů projektů.  

 

 

Bolatice, únor 2012 


