Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit
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
Výzva je zaměřena na aktivity v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování. Cílem výzvy je
podpořit rozšíření využití kvalitních sociálních a návazných služeb dle potřeb sociálně vyloučených
osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Podporovány jsou sociální služby pro vymezené cílové
skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu
práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.
Aktivity v oblasti sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených musí mít vždy přímý dopad na cílové skupiny, tj. jsou zaměřeny na přímou práci s
cílovými skupinami. V projektech je možné spolu s aktivitami souvisejícími s přímou prací cílovými
skupinami podpořit i aktivity zaměřené na strategickou/koncepční/metodickou činnost (např. jednou
z aktivit projektu může být vytvoření metodiky pro práci s konkrétní cílovou skupinou apod., ale
zároveň projekt musí obsahovat aktivity, které v přímé práci s cílovou skupinou ověřují vytvořenou
metodiku).
Stejně tak je možné v projektech podporovat vzdělávací aktivity pro cílové skupiny, ale opět jen spolu
s aktivitami zaměřenými na komplexnější podporu cílových skupin (např. jednou z aktivit projektu
může být vzdělávání cílových skupin, ale zároveň projekt musí obsahovat další aktivity tak, aby
podpora cílových skupin byla komplexní).

Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
•

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65 (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)

Uvedené druhy sociálních služeb budou podporovány pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na
návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění
přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce1.

1

Nebudou podporovány sociální služby určené osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, tj. zejména sociální služby
pro seniory
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Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze takové, které jsou zaměřené na podporu a
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb,
a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi2 u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet
a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách.
Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb
uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce).
Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou.
Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na celoživotní
vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky, že toto vzdělávání přímo
souvisí s poskytováním základních činností sociální služby a současně je oblast vzdělávání pracovníků
poskytovatele služby upravena v rámci vydaného Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise č. 3
2012/21/EU. Pro účely podpory sociálních služeb v rámci této výzvy se celoživotním vzděláváním
pracovníků poskytovatele sociální služby rozumí:
• vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 zákona o sociálních službách, a to
maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,
• vzdělávání pracovníků v sociálních službách v souladu s § 116 odst. 9 zákona o sociálních
službách, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,
• vzdělávání vedoucích pracovníků, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok.

DALŠÍ PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které
mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS.
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 jedná o programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy, které mají charakter sociální
služby, avšak nejsou jako sociální služba registrovány!
Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:

2 Fakultativní činnosti (činnost navazující na poskytování základních činností sociální služby) nehospodářské povahy lze do
projektu zahrnout, avšak je třeba je jednoznačně odlišit od základních činností sociální služby. Fakultativní činnosti budou
financovány mimo režim veřejné podpory.
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a) Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci (rozvoj psychosociálních a praktických
dovedností, posilování osobních kompetencí v běžném životě, podpora právního povědomí a
sebedůvěry s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh práce, vzdělávání v oblasti
finanční gramotnosti, posilování rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a
profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu práce, společenské začlenění osob
vystavených institucionalizaci, obnovení, upevnění či zprostředkování kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života,
programy učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, doprovody při
jednání s institucemi atd.).
b) Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí3 zaměřené na preventivní
programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a
vedoucí ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů
komunit do řešení situace ohrožených rodin atd.
c) Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná
osobě závislé v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými - rodinnými příslušníky,
příbuznými nebo známými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními
poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (terénní
mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující apod.). Dle kvalifikovaných
odhadů je významná část veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče poskytována
rodinnými příslušníky nebo jinými pečujícími. Podporovány budou zejména podpůrné služby
určené pro pečující osoby -sociální práce, psychoterapeutická podpora, edukace a specifické
poradenství v oblasti kombinování formální a neformální péče, možností využívání
podpůrných sociálních služeb, jednání s úřady, organizace a pomoc při zvládání přímé péče
(supervize, odborné techniky přímé péče), pomoc s péčí o domácnost, řešení finanční
situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, či s návratem na trh práce
po ukončení péče, právní poradenství, dále podpora pečující osoby ze strany sociálních
pracovníků obcí, úřadů práce a nemocnic (zvyšování personální kapacity sociálních
pracovníků, kteří mohou pečujícím osobám poskytnout podporu a poradenství, zřízení pozice
koordinátora podpory, tj. sociálního pracovníka na obcích, který bude pomáhat pečujícím
osobám zajistit vše potřebné pro svou činnost, zvyšovat kompetence a znalosti pečujících
osob pro řešení problémů spojených s péčí o osobu závislou atd.). Cílem je zmírnění
znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním neformální
péče, rozvoj vzájemné provázanosti a sdílení péče mezi formálními poskytovateli,
neformálními pečovateli a službami zaměstnanosti, a zvýšení informovanost pečujících osob
o svých možnostech.

3

Jedná se pouze o aktivity, které nejsou současně podporovány ze státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí.
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Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních
subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a
dalších navazujících služeb a programů podporujících sociální začleňování a prevenci sociálního
vyloučení a programů zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení
problémů v sociálně vyloučených lokalitách.4 S ohledem na to, že projekty v rámci této výzvy musí
mít vždy přímý dopad na cílovou skupinu osob (klientů), procesy koordinace a síťování nemohou být
podporovány samostatně, ale pouze ve vazbě na přímou práci s cílovými skupinami osob (klienty).
V této výzvě nejsou podporovány projekty zaměřené na tvorbu střednědobých plánů rozvoje
sociálních služeb obcí / příp. akčních plánů (tj. zavádění, realizace, sledování a vyhodnocování
procesů střednědobého plánování) a na procesy související s vytvářením sítí sociálních služeb ve
smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. síť sociálních služeb jako součást
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje).5
Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří
vykonávají přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. odborné
pracovní pozice hrazené z přímých nákladů, s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a
dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v rozsahu minimálně 40 hodin za celé období realizace
projektu.6

4

Koordinací a síťováním sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů se rozumí procesy spolupráce
realizátorů projektů za účelem zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb a programů a vytváření inovativních přístupů
při řešení problémů cílových skupin. Prostřednictvím vzájemné spolupráce, sdílení zkušeností, koordinace aktivit a síťování
budou poskytované služby a další programy komplexněji naplňovat specifické potřeby osob z cílových skupin. Příklady
podporovaných aktivit: síťování poskytovatelů zaměřených na práci s vybranými cílovými skupinami, vzájemná výměna a
sdílení zkušeností s prací s cílovou skupinou (např. metody a techniky práce), plánování a optimalizace vhodné podpory pro
vybrané cílové skupiny osob, zavádění nových postupů v práci s cílovými skupinami, monitoring a evaluace činností a
podpory směřované vůči cílovým skupinám atd.
5

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni je podporováno v rámci Investiční priority 2.2 OPZ

prostřednictvím specifických výzev .
6 Jedná se o odborné vzdělávací programy s cílem zvýšení profesních kompetencí pracovníků organizace. Vzdělávání
pracovníků organizace žadatel v projektu vždy řádně odůvodní s ohledem na prospěch cílové skupiny klientů. Limit
minimálně 40 hodin vzdělávání za období realizace projektu je stanoven s ohledem na překročení hranice pro bagatelní
podporu účastníka projektu. Maximální rozsah vzdělávání není omezen. Rozsah vzdělávání bude posuzován individuálně v
rámci věcného hodnocení projektové žádosti. Bude posuzována potřebnost, účelnost a efektivnost a hospodárnost
vzdělávacích aktivit pracovníků organizace. Projektové aktivity musí být primárně zaměřeny na podporu cílových skupin osob
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
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