
Identifikace Fiche č. 10
Název Fiche Sociální a komunitní aktivity s vazbou na zaměstnanost

 stručný popis Fiche

Opatření je zaměřeno na vznik a podporu sociálních služeb, které jsou
registrovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, poskytované pouze terénní a ambulantní formou, jako
pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby podle § 44
zákona č. 108/2006 Sb. 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 schopnost sociálního fungování v jejich
přirozeném prostředí. Podpora aktivit vedoucích k integraci sociálně
ohrožených skupin na trhu práce, ke snížení lokální nezaměstnanosti.
Konkrétní identifikované problémy jsou zmíněny v Analytické části 2.1.4
Vybavenost obcí a služby, včetně zdravotnictví a sociálních služeb,
dále pak vychází z 2.2.4 Oblast rozvoje: Zdravotnictví a sociální péče,
Vzdělávání. Naplňováním cíle opatření budou minimalizovány či úplně
eliminovány identifikované problémy.
Vazba na cíle SCLLD spočívá především v tvorbě aktivit naplňujících
opatření sociálních a komunitních aktivit (sociální služby a sociální
začleňování) s vazbou na zaměstnanost, které budou naplňovat
strategický a specifický cíl SCLLD. Strategický cíl: Zvýšit kvalitu a
dostupnost služeb, pomocí kterých jsou naplňovány individuální
potřeby obyvatel území MAS v oblasti zdraví, vzdělávání a sociální
péče. 
Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti péče a poskytovaných
služeb pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace, rodiče
pečující o děti do 6 let věku a pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
2.2.2. Kvalita služeb pro osoby s omezenou možností pohybu a
orientace

2.2.3. Kvalita služeb pro rodiče pečující o děti do 6. let věku

2.2.4. Kvalita služeb pro ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením

2.3.3. Mimoškolní výchova a vzdělávání

2.3.4. Celoživotní vzdělávání

3.3.1. Slaďování rodinného a pracovního života
3.3.2. Rozvoj lidských zdrojů za účelem zvyšování či získávání nové
kvalifikace

2.3.1. OPZ
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech Vazba na cíle OPZ
spočívá především v rozšíření terénních sociálních a komunitních
aktivit v rámci lokálního venkovského prostředí. Naší ambicí je
poskytnout kvalitní a dostupné sociální a komunitní služby na celém
území MAS.

Popis podporovaných aktivit a 
příklady

V rámci projektu lze realizovat akce zaměřené na podporu služeb
poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní
sociální práce. Podporovány budou projekty na zlepšení uplatnění
znevýhodněných skupin na trhu práce a na návrat osob po rodičovské
dovolené či péči o závislého člena rodiny na trh práce. Podpora bude
směřována do komunitní sociální práce a komunitních center jako
prostředku sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
Podpora vzdělávání a poradenství, podpora aktivizačních, asistenčních
a motivačních programů.

 vazba na cíle CLLD

 vazba na cíle OPZ



Typy příjemců podpory
Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; 
Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní 
neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a 
vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a 
podnikatelská sdružení; Školy a školská zařízení.

Absorpční kapacita MAS
V rámci přípravy projektů proběhla pracovní skupina s odborníky v 
sociální oblasti. Tito odborníci jsou předpokládanými žadateli (projekty 
mapované v rámci tvorby zásobníku projektů). Například: Pečovatelská 
služba Týnec nad Labem.

Výše způsobilých nákladů Bude nastaveno ve výzvě MAS

Výše podpory Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % Státní rozpočet - 0 %
Alokace na Fichi (2018) 4 904 400 Kč

Způsob financování projektu  Po realizaci (ex post)

Cílem procesu schvalování je vybrat k financování kvalitní projekty, tj,
takové, jejichž výsledky povedou při využití co nejméně zdrojů k
naplňování cílů opatření a tedy i SCLLD. Aby se tak opravdu stalo, byly
stanoveny principy, na základě kterých budou rozpracována
preferenční kritéria pro výběr projektů. Tyto principy jsou následující:
· Princip partnerství, na jehož základě bude hodnoceno míra naplnění
spolupráce při tvorbě a realizaci projektu. Preferenční kritéria budou
stanovena až v konkrétní výzvě MAS.

Termín vyhlášení výzvy Dle harmonogramu výzev OPZ

Definice příjemce

Preferenční kritéria projektu


