SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020

PROGRAMOVÝ RÁMEC SCLLD MAS ROZKVĚT – OP Z: (OPERAČNÍ PROGRAM
ZAMĚSTNANOST)
Strategické, specifické cíle, opatření, podopatření a aktivity zahrnuté do Programového rámce OPZ:

LIDÉ
L.1.2.1.
L.1.2.3.
LIDÉ
L.3.2.7.
L.3.2.8.
M.4.
M.4.3.
M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.4.7.

OPATŘENÍ / PODOPATŘENÍ / AKTIVITY
Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení provozu, vč.
terénních služeb a komunitních center
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb sociálních služeb - provozní
náklady, vč. komunitních center
Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného času
Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje
Podpora mimoškolních aktivit a trávení volného času dětí a mládeže - provozní
výdaje
Zaměstnanost
Zprostředkování sdílení zaměstnanců / pracovních týmů
Provoz regionální burzy práce
Zprostředkování zaměstnání (agenturní činnost)
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce
Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem zaměstnání a
prostupné zaměstnávání

Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD – OP Z (alokace dotace
pro konečné příjemce, včetně klíčových projektů MAS):
Verze 1 (indikovaná alokace):
OPATŘENÍ /
PODOPATŘEN
Í SCLLD
(aktivity)

L.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.3.)
L.3.2
(L.3.2.7.
L.3.2.8.)
oM.4
(M.4.3.
M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.4.7.)

PROGRAMOVÝ RÁMEC OP Zaměstnanost

Alokace dotace
SCLLD

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění
vybavení provozu a provozních nákladů, vč. terénních služeb
a komunitních center

6 200 000 Kč

PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Služby péče o děti a podpory rodiny, podpora mimoškolních
aktivit dětí a mládeže - provozní výdaje

2 500 000 Kč

ZAMĚSTNANOST V MÍSTĚ
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce,
zprostředkování zaměstnání, provoz regionální burzy práce;
Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem
zaměstnání a prostupné zaměstnávání

1 350 000 Kč

1

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020

Alokace dotace SCLLD - Programový rámec OP Zaměstnanost - celkem:

10 050 000 Kč

Verze 2 (maximální alokace – zapracována do finančního plánu SCLLD):
OPATŘENÍ /
PODOPATŘEN
Í SCLLD
(aktivity)

L.1.2
(L.1.2.1.
L.1.2.3.)
L.3.2
(L.3.2.7.
L.3.2.8.)
oM.4
(M.4.3.
M.4.4.
M.4.5.
M.4.6.
M.4.7.)

PROGRAMOVÝ RÁMEC OP Zaměstnanost

Alokace dotace
SCLLD

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění
vybavení provozu a provozních nákladů, vč. terénních služeb
a komunitních center

10 120 619,76
Kč

PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Služby péče o děti a podpory rodiny, podpora mimoškolních
aktivit dětí a mládeže - provozní výdaje

4 811 360 Kč

ZAMĚSTNANOST V MÍSTĚ
Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce,
zprostředkování zaměstnání, provoz regionální burzy práce;
Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem
zaměstnání a prostupné zaměstnávání

3 265 000 Kč

Alokace dotace SCLLD - Programový rámec OP Zaměstnanost - celkem:

18 196 979,76
Kč

2

SCLLD MAS Rozkvět 2014 – 2020

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ – Opatření 1
Název: SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ
Popis opatření: Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení provozu a
provozních nákladů, vč. terénních služeb a komunitních center
Specifický cíl SCLLD: Strategický cíl: LIDÉ
SC 1: Zvýšit kvalitu života obyvatel území regionu MAS
Opatření SCLLD: oL.1. Zlepšení občanské vybavenosti a služeb
Podopatření SCLLD: L.1.2. Zlepšení stavu sociálních služeb a dalších služeb pro občany
Aktivity SCLLD: L.1.2.1. (Udržení /vznik nových/ rozšíření sociálních služeb – zajištění vybavení
provozu, vč. terénních služeb a komunitních center), L.1.2.3. (Udržení /vznik nových/ rozšíření
sociálních služeb – provozní náklady, vč. komunitních center)
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Toto opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, jelikož přispívá k lepší dostupnosti
sociálních služeb ve venkovském regionu MAS a zvyšuje zapojení místních aktérů do řešení
místních problémů v oblasti sociálního začleňování.
Specifický cíl 2.3.1 OP Z: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
B) Popis cílů opatření
Cílem opatření Programového rámce OP Z v rámci SCLLD MAS Rozkvět je udržení stávajících
sociálních služeb v regionu, jejich rozšíření z hlediska kapacit stávajících druhů sociálních služeb i
zprovoznění nově poskytovaných druhů sociálních služeb, případně vznik nových poskytovatelů
sociálních služeb a zahájení poskytování sociálních služeb, dle režimu zákona o sociálních
službách, eventuálně dalších doprovodných služeb.
Problémem v oblasti sociálních služeb je v současné době podkapitalizace a nevyhovující systém
zajištění financování provozů sociálních služeb.
Kromě zvýšení kapacit poskytovatelů sociálních služeb je potřeba rozšiřovat spektrum terénních
sociálních služeb a propagovat je mezi potenciálními uživateli a vytvořit lokální komunitní centra.
Více viz kapitola Sociální služby a zdravotnictví v Analytické části Strategie.
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření, podopatření a aktivit – včetně provázanosti
na ostatní operační programy
Aktivity zahrnuté v rámci opatření Programového rámce OP Zaměstnanost - L.1.2.1. (Udržení
/vznik nových/ rozšíření sociálních služeb – zajištění vybavení provozu, vč. terénních služeb a
komunitních center) a L.1.2.3. (Udržení /vznik nových/ rozšíření sociálních služeb – provozní
náklady, vč. komunitních center) – se vzájemně doplňují; umožní zvýšit kvalitu poskytovaných
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sociálních služeb, rozšířit sociální služby dle potřeb regionu a také zajistit chod nově zřízených
komunitních center.
Uvedená podopatření jsou zahrnuta také do Programového rámce IROP SCLLD MAS Rozkvět,
z.s. – fiche/opatření 1 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ; jedná se o IROP prioritní osu 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního
rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
potenciálu. Tímto způsobem jsou oba Programové rámce SCLLD – IROP i OP Z – vnitřně
provázány.
D) Priorizace navrhovaných opatření
Z analytické části strategie a provedených místních šetření vyplývá potřeba intenzivněji podporovat
rozvoj ambulantních sociálních služeb, důležitost podpory terénních služeb spatřujeme především v
zajištění co nejdelšího setrvání osob v jejich přirozeném domácím prostředí. Ve venkovském
prostředí regionu MAS Rozkvět je nabídka těchto služeb velmi omezená, jejich provoz a rozvoj
dlouhodobě ohrožují především nestabilní podmínky financování.
Současně je identifikována potřeba podporovat začleňování cílových skupin do společnosti
prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb a rozvoje komunitních center; tyto služby a centra
v regionu nejdou dostupné vůbec.
Proto řadí MAS tyto aktivity mezi prioritizovaná opatření strategie.
Pro aktivity v rámci této fiche je vyčleněna alokace 10 120 619,76 Kčz finančního rámec pro
Programový rámec SCLLD – OP Z (z celkové alokace OP Z: 18 196 979,76 Kč). Priorizace:
a) opatření financovaná z alokované částky 10 120 619,76 Kč:
 DOSTUPNOST SLUŽEB - Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb sociálních
služeb - provozní náklady, vč. komunitních center
 KVALITA SLUŽEB - Udržení/vznik nových/rozšíření sociálních služeb - zajištění vybavení
provozu, vč. terénních služeb a komunitních center
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření:
V případě, že by došlo k navýšení alokace, budeme pokračovat v aktivitách, viz bod a) – s ohledem
na celkový počet obcí regionu MAS (30obcí, z toho některé zařazené mezi strukturálně postižené),
strukturu obyvatelstva a celkově výrazně periferní charakter regionu je indikována vysoká absorpční
kapacita pro tyto aktivity.
A dále přichází v úvahu rozšíření fiche o další aktivity v rámci podopatření L.1.2. Zlepšení stavu
sociálních služeb a dalších služeb pro občany, které jsou relevantní pro podporu z OP Z; jednalo by
se o aktivitu L.1.2.6. Podpora dalších podpůrných služeb mimo zákon o soc. službách - provozní
výdaje a aktivitu L.1.2.7. Podpora osob pečujících o dalšího závislého člena rodiny (pozn.: došlo by
také k rozšíření cílových skupin).
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potenciálních žadatelů předložit své
projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS.
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Plán financování - PLÁN ČERPÁNÍ DOTACE (dle průběhu podaných žádostí o platbu), viz
Finanční plán (tabulková příloha).

Harmonogram výzev SCLLD v jednotlivých letech – programový
rámec OP Zaměstnanost
rok

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

vyhlášení

Programový
rámec

Alokace výzvy
(Kč)

výzvy

2017

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OP Z

4.900.000,--

2018

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OP Z

2.000.000,--

2019

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

OP Z

3.220.619,76,--

Předpokládané termíny vyhlášení výzev: 09/2017, 08/2018, 02/2019
V rámci následujících
předcházejících.

výzev

byla/bude

využita

také

alokace

nevyčerpaná

ve

výzvách

Plán financování - (dle průběhu podaných žádostí o platbu), podrobněji viz Finanční plán (samostatná
tabulková příloha).

rok

Opatření SCLLD – OP Z (zkrácený název)

Předpokládané čerpání
(Kč)

2017

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

-

2018

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.014.772,32,--

2019

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

3.305.847,44,--

2020

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1.585.000,--

2021

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

1.265.000,--

2022

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

950.000,--

2023

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

-

CELKEM

10.120.619,76,--

F) Popis možných zaměření projektů




Zajištění provozních výdajů stávajících sociálních služeb a pořízení provozního vybavení
Zavedení nové sociální služby dle režimu zákona o sociálních službách – zajištění
financování provozních výdajů a pořízení vybavení pro jejich provoz
Rozšíření terénních sociálních služeb – zajištění financování provozních výdajů a pořízení
vybavení pro jejich provoz
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Zavádění komunitní sociální práce a aktivit realizovaných v komunitních centrech (také nad
rámec zákona č. 108/2006 Sb., jako doplněk registrovaných sociálních služeb) – zajištění
financování provozních výdajů a pořízení vybavení pro jejich provoz
Fakultativní činnosti

Budou podporovány níže uvedené druhy sociálních služeb 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. 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 činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb (tzn. zahrnutí částky
dotace do financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby v souladu s Rozhodnutím
Komise č. 2012/21/EU); vybrané fakultativní činnosti budou podporovány jako samostatné položky
rozpočtu projektu.
Výčet a charakteristiky sociálních služeb jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č.
108/2006 Sb., 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. S
ohledem na současné možnosti čerpání finančních prostředků z evropských fondů – včetně OP
Zaměstnanost a výzvy ŘO OPZ pro MAS č. 047 – vytvořil Jihočeský kraj tzv. podmíněnou síť, do
které mohou být zařazeny další sociální služby, jež budou v souladu s prioritami střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb. Jak již napovídá označení sítě, tyto služby však budou do sítě
zařazeny podmíněně, po dobu trvání projektu. O jejich případném následném zařazení do základní
sítě bude rozhodnuto dle aktuálně platných pravidel (informační zdroj: AKČNÍ PLÁN
STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2017
Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 233/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016).

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. 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.

SCLLD MAS Rozkvět,z.s. budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
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a) Odborné sociální poradenství - § 37 (občanské poradny, rodinné poradny, poradny pro
osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí, 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
b) 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)
c) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 (pro účely této výzvy bude podporována
pouze cílová skupina osob ve věku od 15 do 26 let3 ohrožených společensky nežádoucími
jevy s důrazem na podporu jejich sociálního začleňování a zvyšování kompetencí k
uplatnění se na trhu práce); cílem služby je zlepšit kvalitu života těchto osob 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
d) Sociální rehabilitace - § 70 (soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný
život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností,
potenciálů a kompetencí);
e) Sociálně terapeutické dílny - § 67 (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)
f) Osobní asistence - § 39 (pro účely této výzvy poskytovaná pouze osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení)
g) Odlehčovací služby - § 44 (poskytované osobám pečujícím v jejich přirozeném sociálním
prostředí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení)
Nad rámec těchto sociálních služeb budou SCLLD MAS Rozkvět,z.s. podporovány fakultativní
činnosti (doprovodné programy, činnosti, které navazují na poskytování základních činností sociální
služby), které jsou financovány mimo režim veřejné podpory. 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,
kde se jedná o programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Jedná se o tyto činnosti:
I.

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
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pochází 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.
II.

Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči (programy
rozvíjející dovednosti a schopnosti potřebné pro každodenní život, schopnost zacházet se
svou nemocí, udržování přirozených sociálních vztahů a vazeb, samostatné rozhodování o
způsobu vlastního života, zvyšování kompetencí v oblasti orientace v nabídce služeb,
programů a sociálního zabezpečení pro cílovou skupinu, vedení k samostatnému využívání
veřejných služeb, specializované právní poradenství, svépomocné a aktivizační programy
atd.).

III.

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.).

IV.

Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 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.

V.

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.). 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
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péče mezi formálními poskytovateli, neformálními pečovateli a službami zaměstnanosti, a
zvýšení informovanost pečujících osob o svých možnostech.
VI.

Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin - posilování
finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a řešení
zadluženosti, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství, zvyšování
sociálních a profesních dovedností a kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního
zaměstnání, jednání s institucemi atd.

VII.

Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na
svém území - podpora profesionální realizace sociální práce jako činnosti zaměřené na
pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí (podpora využití specifických metod a
technik sociální práce a individualizovaného přístupu, podpora výkonu sociální práce se
zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a
koordinaci nástrojů pomoci apod.). Bude podporován výkon sociální práce na obcích (typu I.,
II. ), včetně jeho dostatečného personálního zajištění. Podporovány budou především
preventivní aktivity směřující k pozitivní změně v daném území obce, posilování vzájemných
vazeb a spolupráce mezi obyvateli, organizacemi a institucemi. Důraz by měl být kladen
především na znalost místního prostředí, dostupnosti a kapacit sociálních služeb a
vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi sociálními pracovníky a dalšími aktéry.
Podporovány budou projekty zaměřené na participativní metody práce s klienty (zapojování
klientů do rozhodování) a s osobami/skupinami osob, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením, rozvoj síťování služeb, multidisciplinární spolupráce atd.

Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních
samospráv při 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.
Jedná se například o aktivity související s optimalizací, monitoringem a koordinací sítě služeb.
Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří
vykonávající přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. (odborné)
pracovní pozice hrazené z přímých nákladů, nikoli zaměstnanci realizátora projektu projektový/finanční manažer, administrativní pracovník projektu, tj. pracovní pozice hrazené z
nepřímých nákladů) s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a dovedností při práci s cílovými
skupinami, a to v maximálním rozsahu do 24 hodin za kalendářní rok.
SCLLD MAS Rozkvět,z.s. bude také podporována komunitní sociální práce = činnosti nad rámec
základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
realizované v přirozené komunitě. Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít
přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob.
Aktivity realizované v komunitním centru mohou navazovat na poskytování základních činností
registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, avšak
nenahrazují poskytování sociálních služeb. Je nezbytné vždy jasně oddělit aktivity a programy
realizované v komunitním centru od poskytování registrované sociální služby.
Komunitní sociální práce představuje významný inkluzivní mechanismus. Osoby z cílových skupin
jsou zapojovány do rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni sousedství, vyloučené
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lokality, obce, města, mikroregionu, a to s cílem získání lepšího přístupu ke společenským zdrojům
(sociální ochrana, bydlení, vzdělání, zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva atd.).
Gestorem komunitní sociální práce je kvalifikovaný sociální pracovník (dle zákona č. 108/2006 Sb.),
například sociální pracovník obce či dobrovolného svazku obcí (i na malých obcích).
Komunitní práce v kontextu sociální práce = dlouhodobě působící metoda sociální práce: a) jejímž
subjektem je komunita/skupina osob, kterou spojují společně definované sociální problémy, tj.
členové komunity se nachází v nepříznivé sociální situaci14; tato nepříznivá sociální situace je
zároveň spojena s dlouhodobými obtížemi v interakcích s okolním prostředím, které jsou společné
pro danou komunitu/skupinu, b)
jejímž cílem je posílit schopnost osob žijících v
komunitě/náležejících k dané skupině společně zvládat/ovlivňovat znevýhodňující a obtížné
interakce tím, že získá větší míru kontroly nad okolnostmi svého života; společným úsilím bude
dosaženo (komunitou) definovaných cílů.
G) Podporované cílové skupiny
 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
 Osoby s kombinovanými diagnózami
 Osoby pečující o malé děti
 Osoby pečující o jiné závislé osoby
 Rodiče samoživitelé
 Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
 Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 Osoby ohrožené předlužeností
Cílové skupiny mohou být upraveny dle Pravidel Řídícího orgánu.
H) Typy příjemců podpory
 Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách (bez rozdílu právní subjektivity, včetně nestátních neziskových organizací)
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Dobrovolné svazky obcí
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.
I) Absorpční kapacita MAS
V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Rozkvět v sociální oblasti, na základě
výstupů z analytických prací a komunikace s místními aktéry bylo zjištěno, že na území MAS
existuje poptávka po realizaci projektů zaměřených na sociální služby a sociálního začleňování, a to
jak ze strany poskytovatelů, obcí i uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních služeb.
Na území MAS Rozkvět aktuálně působí celkem 9 poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou
schopni zrealizovat projekty, které jsou potřebné pro rozvoj území v oblasti sociálních služeb a
sociálního začleňování; dále je možné rozšíření působnosti poskytovatelů služeb do obcí regionu
MAS Rozkvět, a připravuje se vznik nových poskytovatelů služeb v místě; více viz kapitola Sociální
služby a zdravotnictví v Analytické části Strategie.
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J)

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OP Z

Vliv opatření na horizontální téma Rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní, bude
naplňováno v rámci projektů prostřednictvím zajištění dostupnosti a zvýšení kapacit sociálních
služeb v regionu MAS a odstranění stávající nerovnosti regionu oproti městům, odstraňování
diskriminujících situace, v rámci kterých se s určitým člověkem zachází jinak než s ostatními lidmi
z důvodu jeho příslušnosti k určité sociální skupině nebo kategorii.
Vliv opatření na horizontální téma Rovnost žen a muž je neutrální; péčí o členy rodiny, kteří budou
nově čerpat sociální služby, jsou ve většině případů znevýhodněny především ženy, realizací části
projektů bude zmírněno; projekty nebudou však prioritně orientovány na toto horizontální téma.
Vliv opatření na horizontální téma Udržitelný rozvoj je neutrální, dojde ke zvýšení počtu
pracovních míst“ v místě“ - adekvátní pro ekonomický pilíř UR (zaměstnání jako prostředek pro
snížení rizika sociálního vyloučení), sociální pilíř UR (zvýšení zaměstnanosti) i životní prostřední
(mj. snížení emisí vznikajících dopravou za zaměstnáním „mimo místo“), projekty nebudou však
prioritně orientovány na toto horizontální téma.
Aktivity v rámci jednotlivých projektů budou zaměřeny na zlepšení přístupu obyvatel na venkově
ke kvalitním a udržitelným sociálním službám a službám podporujícím sociální začleňování,
podporována budou řešení (projekty) zohledňující všechny významné aspekty (sociální,
ekonomické i životní prostředí), dlouhodobě efektivní a trvale udržitelné.
Jednotlivé projekty mohou mít buď pozitivní či neutrální vliv na horizontální kritéria, negativní vliv
projektu na horizontální témata není přípustný.
Jednotlivé projekty mohou mít buď pozitivní či neutrální vliv na horizontální kritéria, negativní vliv
projektu na horizontální témata není přípustný.
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
1.
2.
3.
4.

Účelnost
Efektivnost a hospodárnost
Proveditelnost
Potřebnost pro území MAS (návaznost na principy preferenčních kritérií uvedené v SCLLD)

Preferenční kritéria budou podrobně uváděna až ve výzvě MAS.
L) Indikátory
Kód: 60000
Název: Celkový počet účastníků
Cílová hodnota: 217
Milník (31.12.2018): 35
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění podpory klientů
min. 2 komunitních center se zázemím pro poskytování sociálních služeb (předpokládaná kapacita,
podpora sociální práce a aktivizačních činností, celkem 84 osob; předpokládané zahájení činnosti
komunitních center od r. 2018/2019), sociálně terapeutické dílny (počet klientů 16 stávající STD,
další podpora činnosti služeb STD a fakultativních činností), klientů terénních služeb se zdravotním
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postižením (předpokládaný počet 14 klientů – osob se zdravotním postižením, služby dle §39, §44,
§70 a §37), uživatelů sociálních služeb a aktivizačních činností pro mládež a rodiny s dětmi
(předpokládaný počet 28), podpořených pečujících osob a zaměstnanců organizací poskytujících
sociální služby a sociálních pracovníků (celkový počet 18).
Indikátor byl stanoven s ohledem na předpokládané mzdové výdaje sociálních pracovníků a další
zaměstnance organizací poskytujících sociální služby; průměrné měsíční mzdové výdaje na 1PM
činí 37.440 Kč (ověřeno u místních poskytovatelů SS, odpovídá průměrným mzdám, cca 160
Kč/hod. hrubá mzda), v rámci předpokládaných projektů bude řešeno především částečnými úvazky
(0,4 PM) cca 18 osob, průměrný celkový časový rozsah projektů předpokládáme 36 měsíců
(kalkulace: 37.440 Kč*36*18*0,5 = 9.704.448 Kč). Zbývající finanční částka 416.171,76 Kč bude
zahrnovat další výdaje, např. na vzdělávání pracovníků v soc. službách, drobné vybavení, atd.,
celková alokace na toto opatření je 10 120 619,76 Kč.
Na jednotlivý provoz komunitního centra jsou předpokládána 2-2,5 PM, na provoz STD cca 2 PM,
1PM v terénních službách a cca 2 PM v SAS-rodiny s dětmi SR apod. (může/bude se jednat o
součty více dílčích úvazků). Tento počet pracovníků je schopen zajistit provoz menších komunitních
center a dalších sociálních služeb (STD, SAS pro rodiny s dětmi, terénních služeb pro osoby se
zdravotním postižením, sociální rehabilitace) jak z hlediska plánované okamžité kapacity, tak
plánovaných aktivit (poskytování sociálních služeb).
Předpokládaná průměrná cena na 1 podpořenou osobu v případě systematické podpory (6 00 00)
činí cca 57.500 Kč; u osob, kde nebude dosaženo rozsahu bagatelní podpory, je předpokládaná
cena intervence na 1 osobu méně než 10.000 Kč (6 70 10).

((Definice: Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých
podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor
obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu, než je bagatelní podpora (více jak 40
hodin za celou délku realizace projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.

V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10 se nevykazují stejné podpořené osoby. Při stanovení cílových hodnot u
indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v
rámci jeho úvazku))

Kód:67001
Název: Kapacita podpořených služeb
Cílová hodnota: 128
Milník (31.12.2018): 18
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatněním podpory klientů
min. 2 komunitních center se zázemím pro poskytování sociálních služeb (předpokládaná okamžitá
kapacita cca, celkem 84 osob), sociálně terapeutické dílny (okamžitá kapacita 8), terénních služeb
(okamžitá kapacita 4), sociálních služeb a aktivizačních činností pro mládež a rodiny s dětmi
(okamžitá kapacita 8) nebo sociální rehabilitace (max. okamžitá kapacita 4).
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((Definice "Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto
číslo bývá omezeno velikostí personálu či fyzickým místem. "Služba" je poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu
z ESF.
Indikátor 6 70 01 je definován jako počet míst vyjádřený jako maximální počet osob, které může podpořená služba či
program v danou chvíli obsloužit (omezeno fyzickým místem či personálem). U tohoto indikátoru je vhodné uvést
přepočet na pracovní úvazky pracovníků v přímé práci s klienty/podpořenými osobami, neboli s jakými průměrnými
náklady na jedno místo služby/programu počítáte. ))

Kód: 67010
Název: Využívání podpořených služeb
Cílová hodnota: 275
Milník (31.12.2018): ne
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatněním podpory dalších
klientů min. 2 komunitních center (předpokládaný počet cca 107 osob, komunitní práce a
aktivizační činnosti) a aktivizačních a motivačních fakultativních činností pro různé cílové skupiny
(předpokládaný počet podpořených osob 150), podpořených pečujících osob a zaměstnanců
organizací poskytujících sociální služby a sociálních pracovníků (celkový počet 18).
((Definice Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. "Služba" je
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Využíváním je
myšleno být doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů využívaných pro
danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice
ESF, ale prospěch nepřímý. "Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.
Indikátor 6 70 10 je relevantní, pokud žadatel plánuje v rámci projektu podpořit i anonymní klienty, klienty, u
kterých není jejich totožnost známá v potřebném rozsahu (viz Monitorovací list podpořené osoby, Obecná
část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost), či žadatel předpokládá,
že u části podpořených osob podpora nepřesáhne bagatelní
V indikátorech 6 00 00 a 6 70 10 se nevykazují stejné podpořené osoby. Při stanovení cílových hodnot u
indikátorů 6 00 00 a 6 70 10 je vhodné vycházet z celkového počtu osob, které může pracovník podpořit v
rámci jeho úvazku.))

Kód: 55102
Název: Počet podpořených komunitních center
Cílová hodnota: 2
Milník (31.12.2018): 1
Komentář: předpokládáme, že bude podpořen provoz min. 2 komunitních center (jejich vznik je
plánován v rámci Programového rámce IROP SCLLD v letech 2018/2019)
((Definice Komunitním centrem se rozumí veřejně přístupné zařízení, které vzniklo za účelem uskutečňování
aktivit komunitní sociální práce. Aktivity realizované v rámci komunitního centra naplňují hodnoty a principy
komunitní sociální práce, které jsou formulované v zakládacích dokumentech komunitního centra či jinak
veřejně deklarované (principy aktivizace, participace, uschopňování, zplnomocnění, kolektivní spolupráce,
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sdílení zodpovědnosti atd.). Aktivity musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního
vyloučení osob. Konkrétní podobu aktivit v komunitním centru utváří cílová skupina podle vlastních potřeb a
zájmů s cílem zlepšit sociální situaci nejen jednotlivců, ale i komunity jako celku.))

Kód: 62000
Název: Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace
Cílová hodnota: 3
Milník (31.12.2018): 1
Komentář: předpokládáme, že minimálně 3 projekty budou realizovány NNO poskytujícími sociální
služby v regionu MAS.
((Definice Sociální partneři jsou zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (asociace zaměstnavatelů a
odborové organizace). Nevládní organizace je blíže definována v indikátorovém slovníku. Projekt je částečně
implementován sociálními partnery či NNO je-li jeden z nich příjemcem.))

Kód: 67310
Název: Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel
Cílová hodnota: 112
Milník (31.12.2018): ne
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatněním podpory klientů
min. 2 komunitních center (předpokládaná kapacita 84 osob, poskytnuta sociální práce pro celkem
70 osob), sociálně terapeutické dílny (počet klientů 16 stávající STD), klientů terénních služeb se
zdravotním postižením (předpokládaný počet 14) a uživatelů sociálních práce s mládeží a pro
rodiny s dětmi (předpokládaný počet 12).
((Definice Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen individuální plán
a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení
podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce zaměřených na řešení klientovy nepříznivé sociální
situace. Indikátor je nadřazený indikátoru Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba
naplnila svůj účel (67315).))

Kód: 67315
Název: Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel
Cílová hodnota: 48
Milník (31.12.2018): ne
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatněním podpory
sociálních služeb v rámci sociálně terapeutické dílny (počet klientů 16 stávající STD, rozšíření o 4
osoby), sociální rehabilitace v ambulantní i terénní formě a klientů terénních služeb se zdravotním
postižením (předpokládaný počet 24).
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((Definice Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální plán a
jeho kladné vyhodnocení o kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po ukončení podpory
zhodnocení splnění cílů poskytované služby u klienta. Indikátor je podřazený indikátoru Bývalí účastníci
projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel.))

Datum výchozí hodnoty byl u všech indikátorů v tabulce g) Indikátory podle jednotlivých
specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD , upraven vzhledem k termínu předložení
doplněné SCLLD na základě výzvy k doplnění při věcném hodnocení; datum cílové hodnoty je
uvedeno s ohledem na plánované čerpání alokace a realizace projektů (termíny dosažení
indikátorů), celková realizace SCLLD bude ukončena k 31.12.2023).

M) Analýza rizik opatření

Pravděpodobn
ost výskytu (15)

Dopad
rizika (1-5)

Význa
m
rizika

Finanční: Zpoždění čerpání
alokace na vznik komunitních
center (KC), např. z důvodu
zpoždění IROP (související
investice) nebo chybějící metodiky
pro KC

3

5

15

Zásobník projektů, převis
poptávky po financování dalších
aktivit (sociální služby)

Organizační: Nutnost zajistit
kvalifikované hodnotitele, odborné
proškolení výběrové komise a
správní rady

4

5

20

Zařazeno do rozpočtu SCLLD,
plánováno v harmonogramu,
databáze hodnotitelů

Právní: Změny pravidel OP Z
v průběhu implementace

2

5

10

Průběžný monitoring pravidel a
metodik, komunikace (žadatele –
MAS-OP), odběr novinek z www,
včasná aplikace

Věcná: Zdlouhavé zařazování
jednotlivých poskytovatelů
sociálních služeb do
střednědobého plánu

4

5

20

komunikace (žadatele –MAS;
žadatel – KÚ), systematická a
dlouhodobá příprava záměrů

Typ/ Popis rizika

Opatření na eliminaci
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PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ – Opatření 2
Název: PRORODINNÁ OPATŘENÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
Popis opatření: Služby péče o děti a podpory rodiny, podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže
- provozní výdaje
Specifický cíl SCLLD: Strategický cíl: LIDÉ
SC 2: Zlepšit stav a dostupnost veřejné infrastruktury a služeb pro obyvatele
Opatření SCLLD: oL.3. Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného
času
Podopatření SCLLD: L.3.2. Rozvoj a zvyšování kvality vzdělávání a aktivního trávení volného
času
Aktivity SCLLD: L.3.2.7. (Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje), L.3.2.8. (Podpora
mimoškolních aktivit a trávení volného času dětí a mládeže - provozní výdaje)
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Toto opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, jelikož přispívá k řešení otázek
sociálního začleňování ve venkovských oblastech a vyššímu využití ekonomického potenciálu
venkova zlepšením dostupnosti služeb pro rodiny a prorodinných opatření, nepřímo podporuje
zvyšování zaměstnanosti na místní úrovni a také přispívá ke zlepšení spolupráce místních aktérů
při řešení lokálních problémů, a to prostřednictvím souhrnu provázaných opatření (navazující
řešení, orientace na věkové skupiny předškolního i mladšího školního věku).
Specifický cíl 2.3.1 OP Z: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
B) Popis cíle opatření
Cílem opatření Programového rámce OP Z v rámci SCLLD MAS Rozkvět je především zavést
prorodinné služby péče o děti v předškolním věku, a služby pro děti v mladším školním věku, které
jsou poskytovány v regionu MAS pouze omezeně.
Realizace opatření nepřímo podpoří zaměstnanost rodičů s malými dětmi a osob pečujících o jiné
závislé osoby, přímo bude podpořena zaměstnanost osob zapojených do poskytování uvedených
služeb péče o děti.
Velmi omezené kapacity pro vyžití dětí souvisí současně se sociální oblastí, mj. na venkově
chybějící prvky prevence rizikových chování, které stále častěji zasahují i věkovou skupinu dětí
mladšího školního věku.
Více viz kapitola Školství, služby pro rodinu v Analytické části Strategie.
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření
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Aktivity zahrnuté v rámci opatření Programového rámce OP Zaměstnanost - L.3.2.7. (Služby péče
o děti a podpory rodiny - provozní výdaje), L.3.2.8. (Podpora mimoškolních aktivit a trávení
volného času dětí a mládeže - provozní výdaje) – se vzájemně doplňují; umožní vytvořit nové
kapacity a zvýšit kvalitu služeb prorodinných služeb, určených pro děti v předškolním a mladším
školním věku.
Aktivity zahrnuté v rámci tohoto opatření jsou přímo provázány s dalšími aktivitami v rámci
opatření SCLLD oL.3. Rozvoj školství, služeb péče o rodinu, neformálního vzdělávání a volného
času , podopatření L.3.3. Rozvoj infrastruktury pro neformální vzdělávání a volný čas - konkrétně
aktivitami L.3.3.2. Služby péče o děti a podpory rodiny - infrastruktura, vybavení; tato podopatření
jsou zahrnuta také do Programového rámce IROP SCLLD MAS Rozkvět, z.s. – fiche/opatření 3 –
PRORODINNÉ SLUŽBY; jedná se o IROP - prioritní osu 4: Komunitně vedený místní rozvoj, SC
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Tímto způsobem jsou oba Programové
rámce SCLLD – IROP i OP Z – vnitřně provázány.
D) Priorizace navrhovaných opatření
Z analytické části strategie a provedených místních šetření vyplývá potřeba podporovat služby péče
o děti a další služby podpory rodiny, podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže, i vzhledem k
tomu, že tato prorodinná opatření současně přímo vytváří nová pracovní místa a živnosti a nepřímo
podporují zaměstnanost rodičů.
Pro aktivity v rámci této fiche je vyčleněna alokace 4 811 360 Kč z finančního rámec pro
Programový rámec SCLLD – OP Z (z celkové alokace OP Z: 18 196 979,76 Kč).Priorizace:
a) opatření financovaná z alokované částky 4 811 360 Kč:
 DĚTI V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU: Podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže - provozní
výdaje
 DĚTI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU: Služby péče o děti a podpory rodiny - provozní výdaje
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření –
V případě, že by došlo k navýšení alokace, budeme pokračovat v aktivitách, viz bod a) a dále
navrhujeme rozšíření o další aktivity v rámci podopatření L.3.2. Rozvoj a zvyšování kvality
vzdělávání, které jsou relevantní pro podporu z OP Z (aktivit L.3.2.6. Kooperační projekty škol,
podpora propojení školního a mimoškolního vzdělávání, L.3.2.4. Budování systému podpory dětí a
žáků při průchodu vzdělávacím systémem, aktivizace CS).

E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potenciálních žadatelů předložit své
projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS.
Alokace výzvy vyhlašované v roce 2016 je indikativní, cílem MAS je zajisti v technicky nejkratší
lhůtě implementaci Programového rámce OP Zaměstnanost, samozřejmě s ohledem na potřebnou
kvalitu a potřebnost projektů.
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Plán financování - PLÁN ČERPÁNÍ DOTACE (dle průběhu podaných žádostí o platbu), viz
Finanční plán (tabulková příloha).

Harmonogram výzev SCLLD v jednotlivých letech – programový
rámec OP Zaměstnanost
rok

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

vyhlášení

Programový
rámec

Alokace výzvy
(Kč)

výzvy

2017

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

OP Z

2.000.000,--

2018

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

OP Z

900.000,--

2019

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

OP Z

1.911.360,--

Předpokládané termíny vyhlášení výzev: 05/2017, 02/2018, 02/2019
V rámci následujících
předcházejících.

výzev

byla/bude

využita

také

alokace

nevyčerpaná

ve

výzvách

Plán financování - (dle průběhu podaných žádostí o platbu), podrobněji viz Finanční plán (samostatná
tabulková příloha).

rok

Opatření SCLLD – OP Z (zkrácený název)

Předpokládané čerpání
(Kč)

2017

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

643.683,--

2018

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

754.758,25,--

2019

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

1.412.918,75,--

2020

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

761.000,--

2021

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

667.000,--

2022

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

572.000,--

CELKEM

PRORODINNÁ OPATŘENÍ

4.811.360,--

F) Popis možných zaměření projektů
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 Podpora zařízení doplňujících chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem
zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době
školních prázdnin – pro děti mladšího školního věku
G) Podporované cílové skupiny
 osoby pečující o malé děti
 osoby navracející se na trh práce po návratu z MD/RD
 osoby pečující o jiné závislé osoby
Cílové skupiny mohou být upraveny dle Pravidel Řídícího orgánu.
H) Typy příjemců podpory
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti a vzdělávání
 Dobrovolné svazky obcí
 Školy a školská zařízení
 Obchodní korporace
 OSVČ
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

I)

Absorpční kapacita MAS

V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Rozkvět, na základě výstupů
z analytických prací a komunikace s místními aktéry bylo zjištěno, že na území MAS Rozkvět je
poptávka po službách péče o děti a prorodinná opatření, podpora mimoškolních aktivit dětí a
mládeže, především po alternativní formě péče o děti v předškolním a školním věku, v širokém
spektru cílových skupin (především NNO a osob se zájmem o rekvalifikaci na chůvu; dále obce a
školy – zájem řešit mimoškolní aktivity dětí a mládeže; MAS Rozkvět sama se pokoušela
v předchozím plánovacím období získat finanční prostředky na realizaci kurzů pro chůvy; a
samozřejmě rodiny s dětmi).

J)

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat

Vliv opatření na horizontální téma Rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní, bude
naplňováno v rámci projektů prostřednictvím zajištění dostupnosti a zvýšení kapacit péče o děti a
projektů zaměřených na prorodinné aktivity určené pro děti mladšího školního věku v regionu MAS
a odstranění stávající nerovnosti regionu oproti městům, odstraňování diskriminujících situací, v
rámci kterých se s určitým člověkem zachází jinak než s ostatními lidmi z důvodu jeho příslušnosti
k určité sociální skupině nebo kategorii.
Vliv opatření na horizontální téma Rovnost žen a muž je pozitivní; povinnostmi vázanými na péči o
děti jsou v drtivé většině případů znevýhodněny ženy, realizací projektů bude toto znevýhodnění
zmírněno.
Aktivity v rámci jednotlivých projektů budou zaměřeny na zlepšení přístupu ke kvalitním a
udržitelným službám péče o děti a na prorodinné aktivity určené pro děti mladšího školního věku,
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podporujícím sociální začleňování a zaměstnanost rodičů s dětmi, podporována budou řešení
(projekty) zohledňující všechny významné aspekty (sociální, ekonomické i životní prostředí),
dlouhodobě efektivní a trvale udržitelné.
Vliv opatření na horizontální téma Udržitelný rozvoj je neutrální, dojde ke zvýšení počtu
pracovních míst“ v místě“ - adekvátní pro ekonomický pilíř UR (zaměstnání jako prostředek pro
snížení rizika sociálního vyloučení), sociální pilíř UR (zvýšení zaměstnanosti) i životní prostřední
(mj. snížení emisí vznikajících dopravou za zaměstnáním „mimo místo“), projekty nebudou však
prioritně orientovány na toto horizontální téma.
Jednotlivé projekty mohou mít buď pozitivní či neutrální vliv na horizontální kritéria, negativní vliv
projektu na horizontální témata není přípustný.
Jednotlivé projekty mohou mít buď pozitivní či neutrální vliv na horizontální kritéria, negativní vliv
projektu na horizontální témata není přípustný.
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
1.
2.
3.
4.

Účelnost
Efektivnost a hospodárnost
Proveditelnost
Potřebnost pro území MAS (návaznost na principy preferenčních kritérií uvedené v SCLLD)

Preferenční kritéria budou podrobně uváděna až ve výzvě MAS.
L) Indikátory
Kód: 60000
Název: Celkový počet účastníků
Cílová hodnota: 233
Milník (31.12.2018): 40
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatněním podpory cca 5
projektů zaměřených na poskytování prorodinných služeb (včetně příměstských táborů v době
školních prázdnin, pro děti mladšího školního věku), a zaměstnanců organizací/OSVČ poskytujících
prorodinné služby (celkový počet 20).
Indikátor byl stanoven s ohledem na předpokládané spektrum realizovaných projektů – 5x projekty
zaměřené na pořádání zimních/jarních/letních/podzimních příměstských/příveských prázdninových
táborů (provoz á 6-7 měsíce v průběhu realizace celého projektu, lokální zajištění potřeb) a 1
projektu mimoškolního vzdělávacího zařízení s trvalým provozem (12 měsíců, projekt s místní
působností).
Předpokládaný průměrný počet PM na krátkodobé projekty je 1,8 PM, u projektu mimoškolního
vzdělávacího zařízení s trvalým provozem pak 2 PM; průměrné měsíční mzdové výdaje na 1PM
činí 32.760 Kč (odpovídá průměrným mzdám cca 140 Kč/hod. hrubá mzda), v rámci
předpokládaných projektů bude řešeno plnými nebo částečnými úvazky (především u krátkodobých
„táborových“ projektů).
Kalkulace mzdových výdajů pro projekt zajišťující příměstský tábor: 1,8*6,5*32.760 Kč= 383.292 Kč,
dále v rozpočtech budou zahrnuty další výdaje cca 17.- 20.000 Kč (cca 5% rozpočtu projektu,
nákup drobného vybavení pro práci s CS). Celkově bude na tento typ projektů využito 3 000 000
Kč.
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Kalkulace mzdových výdajů pro projekt mimoškolního vzdělávacího zařízení s trvalým provozem:
2*12*32.760 Kč = 786.240 Kč, dále v rozpočtu budou zahrnuty další výdaje cca 110.000 Kč (cca 1012% rozpočtu projektu, nákup vybavení pro práci s CS). Celkově bude na tento typ projektů využito
cca 1 811 360 Kč.
Celková alokace tohoto opatření je 4 811 360 Kč. Realizovaný výdaj na podporu ve prospěch 1
účastníka je cca 21 tis. Kč (průměrně z obou typů projektů v rámci opatření).

((Definice: Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých
podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor
obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu, než je bagatelní podpora (více jak 40 hodin
za celou délku realizace projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.
Cílovou skupinou projektů na podporu prorodinných opatření jsou rodiče, respektive jeden z rodičů v rámci společné
domácnosti, nikoli děti. V indikátoru 6 00 00 se vykazuje podpořený rodič, který se díky umístění dítěte do projektu mohl
zapojit na trhu práce.))

Kód: 50001
Název: Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
Cílová hodnota: 120
Milník (31.12.2018): 8
Komentář: předpokládáme, že bude v rámci projektů podpořeno také nové vybavení prostor pro
mimoškolní vzdělávací zařízení s předpokládanou okamžitou kapacitou cca 120 osob (děti).
((Definice Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací
zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem.
"Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé,
kteří mohou tyto budovy také využívat.
Indikátor 5 00 01 je relevantní v případě aktivit na podporu zařízení péče o děti v době mimo školní vyučování a dětských
skupin.))

Kód:62000
Název: Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace
Cílová hodnota: 3
Milník (31.12.2018): 1
Komentář: předpokládáme, že minimálně 3 projekty budou realizovány NNO pracujícími s dětmi.
(( Definice Sociální partneři jsou zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (asociace zaměstnavatelů a
odborové organizace). Nevládní organizace je blíže definována v indikátorovém slovníku. Projekt je částečně
implementován sociálními partnery či NNO je-li jeden z nich příjemcem.))

Poznámky - hodnoty indikátorů:
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Datum výchozí hodnoty byl u všech indikátorů v tabulce g) Indikátory podle jednotlivých
specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD , upraven vzhledem k termínu předložení
doplněné SCLLD na základě výzvy k doplnění při věcném hodnocení; datum cílové hodnoty je
uvedeno s ohledem na plánované čerpání alokace a realizace projektů (termíny dosažení
indikátorů), celková realizace SCLLD bude ukončena k 31.12.2023).

M) Analýza rizik opatření

Pravděpodobn
ost výskytu (15)

Dopad
rizika (1-5)

Význa
m
rizika

Finanční: V případě dětských
skupin nutné potenciální investice
do zřízení prostor.

2

5

10

Zásobník projektů, převis
poptávky po financování dalších
aktivit (kluby, školní družiny,
chůvy)

Organizační: Nutnost zajistit
kvalifikované hodnotitele, odborné
proškolení výběrové komise a
správní rady

3

5

15

Zařazeno do rozpočtu SCLLD,
plánováno v harmonogramu,
databáze hodnotitelů

Právní: Změny pravidel OP Z
v průběhu implementace

2

5

10

Průběžný monitoring pravidel a
metodik, komunikace (žadatele –
MAS-OP), odběr novinek z www,
včasná aplikace

Věcná: Konkurence nabídek
poskytovatelů služeb mimo region
MAS (především příměstské
tábory, popř. chůvy)

2

5

10

komunikace (žadatele –MAS),
motivace a proškolování
žadatelů, systematická a
dlouhodobá příprava záměrů

Typ/ Popis rizika

Opatření na eliminaci

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ – Opatření 3
Název: ZAMĚSTNANOST V MÍSTĚ
Popis opatření: Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce, zprostředkování
zaměstnání, provoz regionální burzy práce; Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních
forem zaměstnání a prostupné zaměstnávání
Specifický cíl SCLLD: Strategický cíl - MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.)
SC 8: Vytvořit podmínky pro sociálně – ekonomickou stabilitu a rozvoj regionu
Opatření SCLLD: oM.4. Zaměstnanost
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Podopatření SCLLD: M.4.3. Zprostředkování sdílení zaměstnanců/pracovních týmů, M.4.4.
Provoz regionální burzy práce, M.4.5. Zprostředkování zaměstnání, M.4.6. Podpora spolupráce
lokálních partnerů na trhu práce, M.4.7. Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních
forem zaměstnání a prostupné zaměstnávání
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1 OPZ
Toto opatření je v souladu se specifickým cílem 2.3.1 OPZ, jelikož podporované aktivity přispějí ke
zvýšení míry zapojení lokálních aktérů do řešení místních problémů nezaměstnanosti a sociálního
začleňování ve venkovských oblastech, zvýšení zaměstnanosti v místě, lepšímu využití
ekonomického potenciálu venkova, také prostřednictvím zavádění inovativních metod a forem
zaměstnávání a zlepšení spolupráce místních aktérů při řešení problémů lokální zaměstnanosti.
Specifický cíl 2.3.1 OP Z: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a
sociálního začleňování ve venkovských oblastech.
B) Popis cíle opatření
Cílem opatření je především podpořit mezisektorovou spolupráci lokálních partnerů na trhu práce,
organizačně podpořit zprostředkování zaměstnání na místní a lokální úrovni (realizace pouze na
úrovni dané MAS) využitím nových a netradičních metod podporujících zaměstnanost, monitoring
lokálního trhu práce a provozem regionální burzy práce, a také podpora vytváření nových
pracovních míst a flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnávání.
Realizace opatření podpoří zaměstnanost přímo i zprostředkovaně, v rámci zvyšování
uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce; opatření může operativně reagovat na místní a lokální potřeby trhu
práce i situaci konkrétních osob, využívat inovativní formy zaměstnávání i kooperace
zaměstnavatelů.
Region MAS se tomuto tématu věnoval již v předchozím plánovacím období v rámci projektu
„Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ (OP LZZ, mezinárodní kooperace), realizátorem projektu
byla MAS Rozkvět,z.s., za podpory několika partnerů z území MAS.
C) Popis provázanosti navrhovaných opatření
Aktivity zahrnuté v rámci opatření Programového rámce OP Zaměstnanost
- M.4.3.
Zprostředkování sdílení zaměstnanců/pracovních týmů, M.4.4. Provoz regionální burzy práce,
M.4.5. Zprostředkování zaměstnání (agenturní činnost), M.4.6. Podpora spolupráce lokálních
partnerů na trhu práce, M.4.7. Podpora vytváření nových pracovních míst, flexibilních forem
zaměstnání a prostupné zaměstnávání – se vzájemně doplňují; umožní komplexní řešení, rozsah i
kvalitu poskytovaných služeb zaměřených na zvýšení zaměstnanosti v místě, vytvoření funkční
sítě zaměstnavatelů a současně využívat inovativní formy zaměstnávání – také z tohoto důvodu je
toto opatření navrženo pro realizaci tzv. klíčového projektu.
Aktivity realizované v rámci opatření nepřímo navazují také na další podopatření v rámci
strategického cíle SCLLD - MEZIRESORTNÍ AKTIVITY A SPOLUPRÁCE (M.A.S.), především
M.6.1. – Organizace mezisektorové spolupráce, síťování zastřešené MAS, M.3.8. – Zvyšování
kvalifikace a rozšiřování týmu kanceláře MAS, M.1.7. – Sdílení pracovního týmu, sdílení
zaměstnanců (adekvátně realizaci tzv. klíčového projektu MAS a jeho následné udržitelnosti),
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M.6.6. – Podpora společenské zodpovědnosti firem, M.5.1. - Informační a poradenský servis pro
podnikatele.
Současně mohou nepřímo podpořit realizaci podopatření založených na mezinárodní spolupráci,
především M.4.8. Mezinárodní spolupráce v oblasti trhu práce, sociálních inovací a
zaměstnanosti, a M.6.9. Mezinárodní kooperace v oblasti mezisektorové spolupráce (získání
zkušeností pro další sdílení dobré praxe).
Ekonomika a trh práce na území MAS Rozkvět se prolíná všemi pěti strategickými cíli SCLLD,
jelikož se jedná o jedno z nosných témat ve Strategii MAS, téma zaměstnanosti, zavedení nových
pracovních míst či podpora partnerů na trhu práce se prolíná téměř všemi opatřeními v rámci
SCLLD.
Toto opatření je nepřímo, ale logicky provázáno v rámci SCLLD s opatřeními Programového
rámce PRV, kdy by měly být z prostředků PRV realizována opatření Podpora živnostníků a MSP investice do rozvoje (infrastruktura, vybavení), vč. vzniku firem a diverzifikace činností, dále
opatřením Podpora zpracování zemědělských produktů - investice do rozvoje (infrastruktura,
vybavení), rozšiřování produkce, opatření Podpora zemědělských podniků - investice do rozvoje
(infrastruktura, vybavení) anebo opatření Cestovní ruch, obdobně s opatřeními Programového
rámce OP Z – Prorodinné služby a Sociální služby, nebo opatřeními Programového rámce IROP –
Školství… ; v rámci uvedených opatření Programového rámce PRV budou vznikat nová pracovní
místa, v širším spektru oborů i požadovaných kvalifikací a bude možné relevantně využít služeb
realizovaných v rámci projektů podpořených v tomto opatření Programového rámce OP
Zaměstnanost.

D) Priorizace navrhovaných opatření
Region MAS se tomuto tématu věnoval již v předchozím plánovacím období v rámci projektu
„Rozvoj místního partnerství a trhu práce“ (OP LZZ, mezinárodní kooperace), realizátorem projektu
byla MAS Rozkvět,z.s., za podpory několika partnerů z území MAS. Z šetření v rámci vyhodnocení
projektu i analytických prací při přípravě strategie vyplývá, že je potřeba nadále podporovat
spolupráci lokálních partnerů a trhu práce, vytváření pracovních míst s využitím nových či
inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, realizaci flexibilních forem zaměstnání,
vytváření nových pracovních míst včetně míst prostupného zaměstnávání, organizační zajištění
umístění na uvolněná pracovní místa a zprostředkování zaměstnání.
Pro aktivity v rámci této fiche je vyčleněna alokace 3 207 000 Kč z finančního rámec pro
Programový rámec SCLLD – OP Z (z celkové alokace OP Z: 13 007 000 Kč).
Priorizace:
a) opatření financovaná z alokované částky:






Podpora spolupráce lokálních partnerů a trhu práce
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Prostupné zaměstnávání
Podpora vytváření nových pracovních míst
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 Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
 Zprostředkování zaměstnání
b) opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření –
V případě, že by došlo k navýšení alokace, budeme pokračovat v aktivitách, viz bod a) – s ohledem
na výrazně periferní charakter regionu, ale také zkušenosti z realizace projektu „Rozvoj místního
partnerství a trhu práce“ (OP LZZ) je indikována vysoká absorpční kapacita pro uvedená opatření
podpory.
E) Časový harmonogram realizace opatření ve vazbě na finanční plán
Harmonogram výzev byl stanoven s ohledem na připravenost potenciálních žadatelů předložit své
projektové záměry prostřednictvím výzvy MAS.
Plán financování - PLÁN ČERPÁNÍ DOTACE (dle průběhu podaných žádostí o platbu), viz
Finanční plán (tabulková příloha).
rok
vyhlášení

Opatření SCLLD
(zkrácený název)

Programový
rámec

Alokace výzvy
(Kč)

OP Z

3.260.000,--

výzvy

2017

ZAMĚSTNANOST

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy: 03/2017.
Plán financování - PLÁN ČERPÁNÍ DOTACE (dle průběhu podaných žádostí o platbu), viz
Finanční plán (tabulková příloha).

rok

Opatření SCLLD – OP Z (zkrácený název)

Předpokládané čerpání
(Kč)

ZAMĚSTNANOST
2017

820.000,-ZAMĚSTNANOST

2018

1.200.000,-ZAMĚSTNANOST

2019

1.240.000,--

F) Popis možných zaměření projektů
 Podpora spolupráce lokálních partnerů a trhu práce
 Podpora flexibilních forem zaměstnání
 Prostupné zaměstnávání
 Podpora vytváření nových pracovních míst
 Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
 Zprostředkování zaměstnání
 Zprostředkování dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
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 Realizace nových a netradičních nástrojů na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni
G) Podporované cílové skupiny
 Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o
zaměstnání)
 Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)
 Neaktivní osoby - osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané
(zaměstnáním se rozumí i výkon samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané
(tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání)
 Osoby se zdravotním postižením
 Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňující alespoň 2 z níže uvedených
charakteristik: uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby
mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň
ISCED 0-2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby
z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí)
 Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj.
nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu
mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh
práce)
 Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Cílové skupiny mohou být upraveny dle Pravidel Řídícího orgánu.
H) Typy příjemců podpory
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Dobrovolné svazky obcí
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Školy a školská zařízení
 Obchodní korporace
 OSVČ
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.
I)

Absorpční kapacita MAS

V rámci komunitního projednávání přípravy SCLLD MAS Rozkvět v sociální oblasti, na základě
výstupů z analytických prací a komunikace s místními aktéry bylo zjištěno, že na území MAS
Rozkvět je poptávka po službách zvyšujících zaměstnanost, po různých flexibilních formách
zaměstnání, podporách vytváření pracovních míst; nově v rámci inovací také možností prostupného
zaměstnávání, a dále námět na zřízení lokální burzy práce nebo zprostředkovatelské agentury
práce se znalostí místních podmínek.
V regionu je dostatek potenciálních žadatelů v této oblasti, MAS Rozkvět také dlouhodobě
spolupracuje s úřady práce v území.

J)

Vliv opatření na naplňování horizontálních témat
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Vliv opatření na horizontální téma Rovné příležitosti a nediskriminace je pozitivní, vliv opatření na
další horizontální témata (rovnost žen a muž a udržitelný rozvoj) je neutrální.
Aktivity v rámci jednotlivých projektů budou zaměřeny na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, přičemž právě tyto osoby se často
potýkají s kumulací znevýhodnění a v důsledku toho čelí přímé či nepřímé diskriminaci nejčastěji,
podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly vede rovněž k rovným příležitostem a
nediskriminaci na trhu práce, v aktivitách bude brán zřetel na snižování rozdílů v míře
zaměstnanosti mužů a žen a v odměňování žen a mužů, podporována budou řešení (projekty)
zohledňující všechny významné aspekty (sociální, ekonomické i životní prostředí), dlouhodobě
efektivní a trvale udržitelné.
Vliv opatření na horizontální téma Udržitelný rozvoj je neutrální, dojde ke zvýšení počtu
pracovních míst“ v místě“ - adekvátní pro ekonomický pilíř UR (zaměstnání jako prostředek pro
snížení rizika sociálního vyloučení), sociální pilíř UR (zvýšení zaměstnanosti) i životní prostřední
(mj. snížení emisí vznikajících dopravou za zaměstnáním „mimo místo“), projekty nebudou však
prioritně orientovány na toto horizontální téma.
Jednotlivé projekty mohou mít buď pozitivní či neutrální vliv na horizontální kritéria, negativní vliv
projektu na horizontální témata není přípustný.
K) Principy pro určení preferenčních kritérií
5.
6.
7.
8.

Účelnost
Efektivnost a hospodárnost
Proveditelnost
Potřebnost pro území MAS (návaznost na principy preferenčních kritérií uvedené v SCLLD)

Preferenční kritéria budou podrobně uváděna až ve výzvě MAS.
L) Indikátory
Kód: 60000
Název: Celkový počet účastníků
Cílová hodnota: 44
Milník (31.12.2018): 28
Komentář: předpokládáme, že indikátor bude naplněn prostřednictvím uplatnění podpory
účastníkům motivačních a vzdělávacích aktivit z řad CS (předpokládaný počet 24), účastníků
rekvalifikačních kurzů (předpokládaný počet 8), prostřednictvím finanční podpora firmám, které
zaměstnají osobu z CS flexibilní formou práce (minimální předpokládaný počet podpořených osob
6, optimálně 10 PM), podporou regionální burzy práce (minimálně 2 podpořené osoby jako
zaměstnanci)
Průměrná cena na rekvalifikační balík vč. závěrečné zkoušky je kalkulována 42.000 Kč/ 1
účastníka, u motivačně-aktivizačních činností pak částka cca 10.000 Kč/1 účastníka.
Při stanovení cen těchto podpůrných činností vycházíme jednak z vlastních zkušeností z projektu
OP LZZ, jednak z cen dostupných služeb na trhu a běžných limitů podpor poskytovaných
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prostřednictvím APZ. Na tento typ aktivit by mělo být vynaloženo celkem cca 576.000 Kč z celkové
alokace na toto opatření.
Na podporu firem, které zavedou flexibilní formy práce pro osoby z uvedené CS a vytvoří trvalé
pracovní místo, je vyčleněno 648.000 Kč a mělo by být podpořeno po dobu 6ti měsíců nejméně 6
osob, maximální podpora 18.000 Kč/měsíc/osoba (tzn. max. 108.000 Kč/podpořená osoba celkem).
Nejvýznamnější objem prostředků je určen na projekt burzy práce, projekt by měl být realizován po
dobu 30 měsíců, součástí rozpočtu budou především mzdové výdaje na 2 PM administrativní
pozice administrativních pracovníků burzy práce (měsíční mzdové výdaje na 1PM činí 32.760 Kč,
odpovídá průměrným mzdám, cca 140 Kč/hod. hrubá mzda) a výdaje na pořízení materiálního
vybavení pro práci s CS (předpokládaná částka cca 70.400 Kč). Celkem jsou předpokládány výdaje
na tyto aktivity ve výši 2.036.000 Kč. Výsledky aktivit burzy práce by měly být prokázány především
intervencí pro CS (viz indikátory 62800, 62700, 62900 - intervence ve prospěch min. 36 osob,
kalkulace max. výdaje na 1 intervenci pak činí cca 56,5 tis. Kč).
((Definice: Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových
skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých
podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor
obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny
prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Indikátor 6 00 00 uvádí počet účastníků, kteří mají v projektu vyšší podporu, než je bagatelní podpora (více
jak 40 hodin za celou délku realizace projektu). Indikátor je relevantní pro všechny druhy aktivit.
Kód:62000
Název: Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace
Cílová hodnota: 1
Milník (31.12.2018): 1
Komentář: předpokládáme, že minimálně 1 projekt bude realizován NNO.
(( Definice Sociální partneři jsou zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců (asociace zaměstnavatelů a
odborové organizace). Nevládní organizace je blíže definována v indikátorovém slovníku. Projekt je částečně
implementován sociálními partnery či NNO je-li jeden z nich příjemcem.))

Kód:50130
Název: Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
Cílová hodnota: 6
Milník (31.12.2018): 4
Komentář: předpokládáme, že bude realizována částečná finanční podpora firmám, které
zaměstnají osobu z CS flexibilní formou práce (max. podpora 18tis. Kč/měs. po dobu 6 měsíců, dle
úvazku)
(( Definice Osoba pracující na jednu z těchto forem práce:
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací v zaměstnání
a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny)
b) flexibilní (20 hodin týdně)
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- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne)
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání dle dohody se
zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla zavedena)
CS: Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu nezaměstnaná, neaktivní, nebo měla nižší
úvazek.

Kód:50105
Název: Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní formy práce
Cílová hodnota: 1
Milník (31.12.2018): 1
Komentář: předpokládáme, že bude realizováno ve vazbě na indikátor 50130 a flexibilní formy
práce se podaří zavést alespoň u 1 dalšího zaměstnavatele.
(( Definice Zaměstnavatelé nabízející alespoň jednu z těchto forem práce:
- práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu
- zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací v zaměstnání
a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny)
b) flexibilní (20 hodin týdně)
- stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne)
- sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)
- práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do zaměstnání dle dohody se
zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla zavedena)
Zaměstnavatel se počítá pouze tehdy, pokud alespoň jednu z forem práce před zahájením projektu nevyužíval.

Kód:62600
Název: Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Cílová hodnota: 6
Milník (31.12.2018): ne
Komentář: minimální počet úspěšných účastníků rekvalifikačních kurzů (celkový počet účastníků
rekvalifikací předpokládán 8)
(( Definice Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci
je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem
nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a potvrzení kvalifikací
jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez
ohledu na počet získaných kvalifikací.))
Kód:62700
Název: Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Cílová hodnota: 12
Milník (31.12.2018): ne
Komentář: předpokládaný počet osob, kteří díky poskytnutému poradenství, odborným konzultacím,
zapojení do regionální burzy práce, základního proškolení s cílem orientace na trhu práce nebo
stáže vstoupili na trh práce
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(( Definice Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení účasti v projektu
zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližším datu, ke kterému má ČSSZ /
ÚP dostupné informace).

Kód:62800
Název: Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v
procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i
OSVČ
Cílová hodnota: 18
Milník (31.12.2018): ne
Komentář: předpokládaný počet osob, kteří díky poskytnutému poradenství a odborným
konzultacím se zapojili do systému regionální burzy práce, s cílem orientace na trhu práce za
účelem vstupu na trh práce nebo návratu do vzdělávacího systému, nebo jsou zaměstnaní (vč.
OSVČ). Započítány budou pouze osoby z CS.
(( Definice Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po ukončení
účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25, C/ESF/26 a C/ESF/27.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů
- C/ESF/12 “účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán”
- C/ESF/14 “účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i
vyživované děti”
- C/ESF/15 “migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou
Romové)”
- C/ESF/16 “Osoby se zdravotním postižením”
- C/ESF/17 “Jiné znevýhodněné osoby”
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu.
„hledají zaměstnání” je definováno dle indikátoru C/ESF/24 “Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po
ukončení své účasti”
“jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy” je definováno dle indikátoru C/ESF/25 “účastníci v procesu vzdělávání /
odborné přípravy po ukončení své účasti”
“rozšiřují si kvalifikaci” je definováno dle indikátoru C/ESF/26 “účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti”
“jsou zaměstnaní, a to i OSVČ” je definováno dle indikátoru C/ESF/27 “Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení
své účasti”))

Kód:62900
Název: Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
Cílová hodnota: 6
Milník (31.12.2018): ne
Komentář: předpokládaný počet osob, které setrvají na trhu práce po ukončení projektové finanční
intervence, především prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a finanční podpory firmám, které
zaměstnají osobu z CS flexibilní formou práce, a zaměstnanců regionální burzy práce (minimálně 6
podpořených osob jako zaměstnanci nebo OSVČ)
(( Definice Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou 6 měsíců po ukončení své účasti
v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu.
(Případně k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace))
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Datum výchozí hodnoty byl u všech indikátorů v tabulce g) Indikátory podle jednotlivých
specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD , upraven vzhledem k termínu předložení
doplněné SCLLD na základě výzvy k doplnění při věcném hodnocení; datum cílové hodnoty je
uvedeno s ohledem na plánované čerpání alokace a realizace projektů (termíny dosažení
indikátorů), celková realizace SCLLD bude ukončena k 31.12.2023).

M) Analýza rizik opatření

Pravděpodobn
ost výskytu (15)

Dopad
rizika (1-5)

Význa
m
rizika

Opatření na eliminaci

Finanční: Příprava záměrů s vizí
udržitelnosti

2

5

10

komunikace (žadatele –MAS ÚP), příprava na výběr
zaměstnanců z CS

Organizační: V případě
zprostředkování práce nutná
spolupráce s agenturou

2

3

6

Právní: Změny pravidel OP Z
v průběhu implementace

2

5

10

Průběžný monitoring pravidel a
metodik, komunikace s ŘO,
odběr novinek z www, včasná
aplikace

Věcná: Konkurence nabídek
poskytovatelů služeb mimo region
MAS (spádová centra-působnost
ÚP a pracovních agentur)

2

5

10

komunikace (žadatele –MAS ÚP), motivace a proškolování
žadatelů, systematická a
dlouhodobá příprava záměrů

Typ/ Popis rizika

Komunikace s ÚP (ověření kvalit
agentur) a agenturami
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