Hradecký venkov:

O krok napřed
Tato případová studie popisuje dobrou praxi při
přípravě a realizaci projektu O krok napřed, který
realizuje Hradecký venkov, o.p.s. s podporou
Operačního programu Zaměstnanost v rámci IP 2.3
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
výzvy Místní akční skupiny Hradecký venkov.

Cíle projektu
Přechod dětí z dětských domovů do samostatného života
po opuštění ústavní péče je často problematický. Zatímco
v dětském domově je o ně plně postaráno, odchodem z dětského domova toto zabezpečení ztrácejí a pro mnohé z nich
je velice obtížné nastalou situaci zvládnout. Plný nástrah
bývá také odchod z venkova, kde vyrůstají, do anonymního města. Děti z dětských domovů jsou znevýhodněny
oproti dětem vyrůstajícím ve funkčních rodinách, protože jim chybí vzory pro zapojení se do běžného rodinného
a pracovního života. Z ústavní péče si neodnášejí vhodné
pracovní návyky, dostatečnou sebekázeň a často neumějí
hospodařit s finančními prostředky a jsou tak náchylnější
k nadměrnému zadlužování. Jsou také více ohroženi sociálně patologickými vlivy.
Hlavním cílem projektu je usnadnit začlenění do běžného života a společnosti na venkově mladým lidem, kteří
opouštějí Dětský domov v Nechanicích po dosažení plnoletosti, a zajistit jejich hladký přechod na trh práce. Cíle
je dosahováno pomocí komplexní, systematické a dlouhodobé přípravy mladých lidí na odchod z ústavní péče
prostřednictvím vytváření vazeb v území, školení na rozvoj
osobnosti jedinců, poradenství a podpory a zprostředkování kontaktu při hledání budoucího zaměstnavatele. Klíčové
pro přípravu a realizaci projektu je vytvořené partnerství
mezi členy MAS Hradecký venkov, kdy v rámci tohoto projektu dochází k intenzivní spolupráci zástupců místních samospráv, podnikatelského sektoru a neziskových organizací. Podpora cílové skupině je díky tomu pevně postavena na
třech základních vazbách, o které mohou opřít svůj budoucí
život na venkově: Práce, Bydlení, Komunita a volný čas.

Obsah podpory účastníků projektu
● 12 seminářů a 2 kulaté stoly s mentory a členy MAS na podporu získávání pracovních návyků a zkušeností v oblasti bydlení, trhu práce, sebezkušeností a seberozvoje pro cílovou
skupinu. Semináře tvoří teoretickou část projektu, kdy děti
formou zážitkové pedagogiky získávají znalosti a osvojují si dovednosti nezbytné pro získání a udržení zaměstnání
a vlastního bydlení nebo pro navazování mezilidských vztahů a setkávání se s novými lidmi, včetně právního povědomí
a posilování vnitřní i vnější komunikace.
● Mentoringové programy na míru určené zejména pro mladé
lidi ve věku od 16 do 26 let. V rámci mentoringových programů dochází k propojení cílové skupiny s možnými budoucími
zaměstnavateli v rámci MAS Hradecký venkov a programy se
skládají z exkurzí na pracovišti, stáží a poradenství.
● Exkurze se zainteresovanými starosty ve vybraných obcích,
kdy je mladým lidem ukázáno fungování obce a nabízena
možná pomoc, například ve formě nabídky sociálního bydlení a různých volnočasových aktivit.
● Vzdělávací a prožitkové pobyty zaměřené na rozvoj finanční
gramotnosti a samostatnosti dětí. Součástí pobytů je i předání zkušeností v oblasti trhu práce, bydlení a sebepoznání.

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ – MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA Hradecký venkov

Přínos spolupráce s MAS
Klíčová pro přípravu a realizaci projektu je intenzivní spolupráce zástupců místních samospráv, podnikatelského sektoru a neziskových organizací. Finální podoba projektu tak
byla výrazně ovlivněna zdola neformálními diskusemi na
plénu a na programovém výboru, kde problematika zaujala větší množství členů MAS, kteří pomohli navrhnout více
systematické a komplexní řešení. Díky otevřené diskusi došlo k vhodnému nastavení projektu tak, aby měl co největší
přidanou hodnotu nejen přímo pro cílovou skupinu, ale
také pro další potřeby území a jeho aktéry – např. podpora zaměstnanosti a konkurenceschopnosti prostřednictvím
nových zaměstnanců pro místní firmy.
Na realizaci projektu se také postupně „nabalují“ další aktivity, které nebyly v původní žádosti obsaženy. Příkladem
může být nabídka možnosti vycestování do zahraničí v rámci programu ERASMUS+, kdy samotná MAS Hradecký venkov je vysílající organizací. Potřeba předfinancování mladé
lidi motivuje k větší aktivitě, různým brigádám a stážím, kde
získávají potřebné pracovní a finanční návyky. Nově probíhá
s cílovou skupinou také řada aktivit, které v dětech podporují dobrovolnické zapojování v rámci komunity.

Kdo s projektem spolupracuje
na poskytování pracovních stáží:
• Zemědělská Akciová Společnost Mžany, a.s.
• Statek Kydlinov s.r.o.
• moštárna a sušárna v Dubenci (sociální podnik)
• Obec Hněvčeves
• Penzion na Faře Dubenec
• Obecní úřad Mokrovousy

MAS Hradecký venkov
Založeno:

2007

Počet obcí:

63

Rozloha území:

40 982,2 ha

Počet obyvatel:

31 532

Počet členů:

43

Integrovanost realizovaného
projektu a inovativní znaky
Projekt je realizován jako „klíčový“ projekt MAS Hradecký
venkov, neboť MAS má možnosti a kapacity lépe koordinovat všechny projektové aktivity a propojovat různé klíčové
aktéry v území. Velkou roli zde hraje důvěra členů a ostatních subjektů v představitele MAS, založená na dlouhodobé spolupráci. Důležitým aspektem je také ochota členů
MAS se setkávat ve svém volném čase a dobrovolnicky se
také zapojit do přípravy a nastartování realizací různých
projektů. Často z nich pro ně samotné nepramení žádný finanční přínos, ale motivací je pro ně možnost podílet se na
rozvoji území MAS.
Projekt je vhodně integrován do celého komplexu dalších
opatření a aktivit tak, že svou součinností společně vytvářejí synergický efekt. Jedná se zejména o připravované
projekty v oblasti sociálního bydlení. V plánu je také výstavba komunitního centra pro následnou péči a poradenství
v obci Hněvčeves nacházející se uprostřed celého území
MAS.
Inovativnost projektu lze spatřovat v tom, že se jedná
o komplexní a individuální pomoc jednotlivým osobám
poskytovanou prostřednictvím mezisektorového partnerství a spolupráce mezi členy MAS Hradecký venkov,
kteří propojili své síly pro řešení daného problému v území. Právě touto provázaností aktivit a aktérů je projekt
unikátní v rámci České republiky. Projekt O krok napřed je
příkladem dobré praxe, kdy se podařilo aktivovat sociální
kapitál na území MAS. Pomocí systematického budování širší vztahové struktury a poskytováním relevantních
informací je zástupcům cílové skupiny nabízena možnost
stát se součástí komunity a zvážit svou další budoucnost
na venkově, kde vyrůstali. Projekt je tak ukázkovým příkladem uplatňování komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.

Případovou studii zpracoval:

