OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST
– Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ | FIN. ALOKACE: cca 10 000 000 Kč

Fiche 6 –

KOMUNITA

A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění
a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených
či sociálním vyloučením ohrožených.
Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
• Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů
a domácího násilí, poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může
vést ke konfliktu se společností atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální
poradenství
• Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové
skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních
látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné
sociálně ohrožené skupiny; cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života)
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytované rodinám s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž
existují další rizika ohrožení vývoje dítěte)
• Raná péče (poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je
zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého
zdravotního stavu; služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje
dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby); služby poskytované rodinám s
dítětem se specifickými potřebami umožňují rodičům a pečujícím osobám
sociální začlenění a působí preventivně proti jejich sociálnímu vyloučení (rodiče a pečující osoby se mohou díky podpoře služeb rané péče snadněji zapojit do sociálního, pracovního a ekonomického života společnosti)
• Kontaktní centra (nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na
návykových látkách; cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik
spojených se zneužíváním návykových látek)

cifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu
běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí); u této služby sociální prevence bude podporována pouze terénní a ambulantní forma
jejího poskytování
• Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce; cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie)
• Podpora samostatného bydlení (poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění)
• Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
• Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení; u této služby sociální péče bude podporována
i pobytová forma jejího poskytování

B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako
prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního
vyloučení
Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo
obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném
prostředí.

C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování
nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby z cílových
skupin v území příslušné MAS.

• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve věku
od 15 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; cílem služby je zlepšit
kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich
sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace); bude podporována cílová skupina ve věku od 15 do 26 let s cílem podpory
sociálního začleňování a zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit
a uplatnit na trhu práce

Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném
sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované
terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně
bude jednat o programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona
č. 108/2006 Sb. - tzn. nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány.

• Sociální rehabilitace (soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich spe-

• Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
– prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality a ochrany

Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:

veřejného pořádku včetně podpory osvěty v této oblasti (např. zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, asistenti prevence kriminality, asistenti pro jednání s policií a dalšími úřady, romský
mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ apod.); cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, případně
i pracovníci organizací.
• Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo
i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze sociálně
znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče,
tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř.
jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se o činnosti zaměřené
na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v jejím začlenění se do běžného života a na trh práce.
Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové skupiny těchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní
rodinná péče apod.).
• Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin, tj. zejména
osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených
+ jako doplněk k projektům zaměřeným na vzdělávání cílové skupiny osob (klientů), také vzdělávání pracovníků organizací (NNO, obce
atd.4), např. formou krátkých workshopů, seminářů apod. šitých na
míru konkrétním pracovníkům v území MAS podle jejich skutečných
potřeb v maximálním rozsahu do 24 hodin ročně (nikoli realizace či
vytváření ucelených komplexních vzdělávacích programů).
• Aktivizační, asistenční a motivační programy přispívající k sociálnímu
začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení (např. získávání základních sociálních a profesních dovedností, pracovní rehabilitace atd.)
• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob
z cílových skupin – posilování finanční gramotnosti osob ohrožených
předlužeností, dluhové poradenství atd.
• Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti
bydlení, pracovně-právních vztahů apod. (programy finančně dostupné mediace, postupného splácení služeb profesionálních advokátů
a mediátorů apod.)
• Aktivity zaměřené na podporu neformální péče (tj. péče poskytovaná v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými)a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní
péče (např. terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby
pečující atd.)
• Aktivity nesmí mít podobu pobytových služeb pro cílovou skupinu.
• Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako prevence prostorového vyloučení
vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví – preventivní,
následné a doprovodné služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení,
např. programy prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování osob z bydlení,
participativní metody využívající spoluúčasti klientů na rozhodování
a realizaci aktivit (institut domovníka, klientské domovní samosprávy),
zavádění case managementu a jiných forem koordinace, zvyšování
sociálních kompetencí vzhledem k bydlení, podpora ekonomického

a ekologického životního stylu (omezení plýtvání, hospodárný životní styl), síťování a multidisciplinární spolupráce atd. Aktivity musí být
vždy zaměřeny přímo na podporu cílové skupiny osob (klientů),
nikoli na vytváření nástrojů a systémů sociálního bydlení.
• Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území (podpora obcí typu I. ve výkonu
sociální práce, dostatečné personální zajištění výkonu sociální práce), pokrytí území MAS sociálními službami a dalšími navazujícími
službami a programy podporujícími sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programy zaměřenými na vznik a rozvoj
specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (optimalizace, monitoring a koordinace sítě
služeb, komunitní plánování služeb atd.) Projekt musí mít vždy přímý
dopad na cílovou skupinu osob (klientů) – tzn. nelze např. předložit
projekt pouze na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj síťování služeb,
multidisciplinární spolupráce a participativních metod práce s klienty
(zapojování klientů do rozhodování) atd.

Fiche 7 –

ZAMĚSTNANOST

A) Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti
a na trhu práce.

Sociální podnikání
A) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.
Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky
sociálního podnikání.

B) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální
sociální podnik. Indikátory environmentálního sociálního podniku
budou upřesněny ve výzvě.

Prorodinná opatření
A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby),
s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin. Pro děti mladšího školního věku, zvažována možnost podpory
dopravy dětí.

B) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost. Vznik,
transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (transformací je
myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby vyhovovalo podmínkám
zákona č. 247/2014 Sb.) Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona.

FINANČNÍ PLÁN A PLÁN VÝZEV
ALOKACE v Kč
FICHE
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Fiche 6 KOMUNITA
Specifický cíl strategie

1.1: Dostatečná občanská vybavenost a sociální integrace obyvatel.

Název opatření SCLLD

1.1.A Sociální oblast

Vazba na specifický cíl OP

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech

Popis opatření

Opatření je zaměřeno:
A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
C) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim
zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným
charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby z cílových
skupin v území příslušné MAS.

Typy projektů

Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace,
sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby. Podporovány budou aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporovány budou programy
a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj.
aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
– tzn. nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou
jako sociální služba registrovány. Programy prevence a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách, aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových skupin, tj.
zejména osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, aktivizační,
asistenční a motivační programy, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin, aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů,
aktivity zaměřené na podporu neformální péče. Aktivity nesmí mít podobu pobytových služeb pro cílovou skupinu.

Příjemci podpory

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, NNO, obce dle zákona č. 128/2000, o obcích, organizace zřizované obcemi
působící v sociální oblasti, DSO, Vzdělávací a poradenské instituce, školy a školská zařízení, OSVČ, obchodní korporace,.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Výše způsobilých výdajů

Min. 400 000,- / Max. 1 000 000,-

Principy
preferenčních kritérií

• naplňování indikátorů strategie
• potřebnost, dopad na území
• pracovní místa
• nová služba na území MAS

Indikátory výstupu

Indikátory výsledku

Číslo

6 70 01

Název

Kapacita podpořených služeb/místa

Výchozí stav

0

Cílový stav

5

Číslo

6 70 10

Název

Využívání podpořených služeb/osoby

Výchozí stav

0

Cílový stav

50
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Fiche 7 ZAMĚSTNANOST
Specifický cíl strategie

3.1 Dobré podmínky pro místní podnikatele a tvorbu pracovních míst

Název opatření SCLLD

3.1.B Tvorba pracovních míst

Vazba na specifický cíl OP

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech

Popis opatření

Opatření je zaměřeno na podporu vzdělávání a učení obyvatel všech věkových kategorií (vzdělávací aktivity, univerzity třetího věku,…), na vzdělávání, rekvalifikace
především sociálně znevýhodněných občanů, podpora a zapojení nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací. Dále na rozvoj sociálního podnikání ve vazbě
na místní (příp. vyloučenou) komunitu a podporu prorodinných opatření vedoucí
ke zvyšování zaměstnanosti.
Zaměstnanost - zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Sociální podnikání

Typy projektů

A) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik. Příjemce musí naplňovat současně tyto principy
a charakteristiky sociálního podnikání.
B) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání - environmentální sociální podnik. Indikátory environmentálního sociálního podniku
budou upřesněny ve výzvě.

Prorodinná opatření

A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení
(typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin.
Pro Děti mladšího školního věku, Zvažována možnost podpory dopravy dětí
B) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost -Vznik, transformace a provoz dětských
skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014
Sb.) Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona.

Příjemci podpory

A) OSVČ, obchodní korporace.
B) Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, nestátní neziskové organizace, obce, organizace zřizované obcemi působící
v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, MAS, vzdělávací a poradenské instituce,
školy a školská zařízení, obchodní korporace, OSVČ, sociální podniky.

Výše způsobilých výdajů

Min. 400 000,- / Max. 1 000 000,-

Principy
preferenčních kritérií

• návaznost na jiné projekty
• hospodárnost a efektivnost
• pracovní místa

Indikátory výstupu

Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav
Číslo
Název

Indikátory výsledku

Výchozí stav
Cílový stav
Číslo
Název
Výchozí stav
Cílový stav

• naplňování indikátorů strategie
• potřebnost, dopad na území

1 02 13
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře
0
2
6 70 01
Kapacita podpořených služeb/místa
0
4
1 02 11
Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují
i po ukončení podpory
0
2
6 70 10
Využívání podpořených služeb/osoby
0
24

Kancelář MAS Hradecký venkov, Husovo nám. 83, Nechanice 503 15, tel.: 602 637 137
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