
Název opatření 
Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci 

komunity 

Specifický cíl SCLLD 4-1) Zlepšení kvality a dostupnosti služeb 
Opatření SCLLD 4-1-2) Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity 

 

A) Vazba na SC 2.3.1 OP Z  

Opatření naplňuje SC tím, že podporuje sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, 
služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a komunitní sociální práce. 

 

B) Cíl opatření  

Cílem opatření je zvýšit dostupnost sociálních služeb a snížit tak riziko sociálního vyloučení osob. 

 

C) Provázanost opatření  

Opatření OP Z č. 4 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity naplňuje 
opatření SCLLD 4-1-2) Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování v rámci komunity.  
Opatření OP Z č. 4 je provázáno s opatřením IROP č. 4 Investice do rozvoje sociálních služeb a 
sociálního bydlení, které bude podporovat investiční výdaje v sociální oblasti. 
Oblast zaměstnanosti bude podporována též z PRV, a to prostřednictvím Fiche č. 3 Podpora 
nezemědělských podnikatelských činností, která spojuje opatření SCLLD 2-3-1) Podpora začínajících 
podnikatelů, 3-3-1) Diverzifikace spektra nabízených služeb, 5-1-1) Malokapacitní ubytování včetně 
zařízení pro agroturistiku a 5-2-1) Rozvoj doplňkové turistické infrastruktury; dále Fiche č. 4 Investice 
do zemědělských podniků, která spojuje opatření SCLLD 3-2-1) Investice do zemědělských staveb a 
3-2-2) Investice do zemědělských technologií a  strojů; dále Fiche č. 5 Diverzifikace struktury 
zemědělské produkce a její propagace, která spojuje opatření SCLLD 3-1-1) Diverzifikace struktury 
zemědělské produkce a 3-1-2) Propagace zemědělské produkce; dále Fiche č. 6 Investice do rozvoje 
lesnictví, která vychází z opatření SCLLD 3-1-3) Investice do rozvoje lesnictví; a Fiche č. 7 Rozvoj 
krátkých dodavatelských řetězců, která naplňuje opatření SCLLD 3-2-3) Rozvoj krátkých 
dodavatelských řetězců. 

 

D) Priorizace opatření  

Režim A – opatření financované z alokované částky. 

 

E) Časový harmonogram realizace opatření 

Předpoklad vyhlášení 1. výzvy: 1Q/2018 → realizace projektů max. 36 měsíců → žádosti o platbu ve 

finančním plánu 2019, 2020, 2021. 

Předpoklad vyhlášení 2. výzvy: 1Q/2019 → realizace projektů max. 36 měsíců → žádosti o platbu ve 

finančním plánu 2020, 2021, 2022.  

Předpoklad vyhlášení 3. výzvy: 1Q/2020 → realizace projektů max. 36 měsíců → žádosti o platbu ve 

finančním plánu 2021, 2022, 2023. 

Předpoklad vyhlášení 4. výzvy: 1Q/2021 → realizace projektů max. 36 měsíců → žádosti o platbu ve 
finančním plánu 2022, 2023. 

 

 

F) Popis možných zaměření projektů 



Podporované aktivity zahrnují: 
 terénní a ambulantní sociální služby s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení 

osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených (v souladu se zákonem č. 
108/2006 Sb.; i nad rámec či mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. se společensky prospěšným 
charakterem, nikoli komerčním) 

 odlehčovací služby podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. (pobytová forma), 
 komunitní sociální práce jako prostředek sociálního začleňování nebo prevence sociálního 

vyloučení, 
 aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 

samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání, 
 aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním a jejich rodinné příslušníky, pro osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé 
na návykových látkách, 

 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 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 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 a dalšími navazujícími službami. 

 

G) Podporované cílové skupiny  

 osoby sociálně vyloučené 
 osoby sociálním vyloučením ohrožené 

 

H) Typy příjemců podpory  

 poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 

 nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické 
osoby, nadace a nadační fondy) 

 organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné 
společnosti, ústavy, školy a školská zařízení) 

 

I) Absorpční kapacita MAS  

Dle informací obsažených v příslušné podkapitole kap. 1.3. se poskytování sociálních služeb na území 
MAS věnují převážně příspěvkové organizace obcí a nestátní neziskové organizace, které mnohdy 
sídlí mimo území MAS, ale poskytují zde své služby, a proto se podílí na její absorpční kapacitě. 
Předpokládáme podpořit 2 subjekty – 1 nestátní neziskovou organizaci a 1 organizaci zřizovanou 
obcí. 

 

J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OP Z 

Udržitelný rozvoj: Opatření nemá v této oblasti přímý dopad. 
Rovné příležitosti a nediskriminace: Opatření bude mít v této oblasti pozitivní dopad, neboť je 
zaměřeno na prevenci sociálního vyloučení osob i ze skupin, které se obvykle s diskriminací potýkají. 



Rovnost žen a mužů: Opatření má v této oblasti neutrální dopad, neboť je zaměřeno na obě pohlaví 
bez rozdílu. 

 

K) Principy pro určení preferenční kritérií 

Projektové žádosti budou hodnoceny z hlediska: 
 počtu podpořených uživatelů z cílových skupin, 
 podporovaných cílových skupin, 
 typu sociální služby, 
 typu žadatele, 
 velikostní kategorie žadatele, 
 inovativnosti pro území MAS, 
 komplexnosti, 
 výše požadované dotace. 
Konkrétní kritéria a jejich bodové ohodnocení budou stanovena v jednotlivých výzvách. 

 

Indikátory výstupu 

Kód NČI2014+ 60000 
Název Celkový počet účastníků 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 24 

Kód NČI2014+ 67001 
Název Kapacita podpořených služeb  
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 12 

 

Indikátory výsledku 

Kód NČI2014+ 67010 
Název Využívání podpořených služeb 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 24 

Kód NČI2014+ 67310 
Název Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila 

svůj účel 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 22 

Kód NČI2014+ 67315 
Název Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila 

svůj účel 
Výchozí hodnota 0 
Cílová hodnota 20 

 


