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Nové výzvy v OPZ podporují sociální
začleňování a sociální služby
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v Operačním programu
Zaměstnanost (OPZ) v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
dvě nové výzvy. O finanční podporu na realizaci projektů v této oblasti se mohou
ucházet obce, místní akční skupiny či neziskové organizace. V roce 2015 bylo
v České republice sociálním vyloučením či chudobou ohroženo 14 % lidí z celkové
populace.
Výzva č. 063 Podpora procesu plánování sociální služeb na obecní úrovni umožňuje
obcím a dalším zájemcům získat peníze na vytvoření střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb.
„Obce sice nemají na rozdíl od krajů povinnost tento plán tvořit, řadě z nich ale záleží na
tom, aby se jejich obyvatelům dobře žilo, a my jim při tom chceme pomoci,“ uvedla
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Na základě analýz a šetření, jejichž náklady pokryje dotace, a také ve spolupráci
s občany a poskytovateli sociálních služeb, obce zjistí, které služby v daném regionu
nejvíce chybí nebo jsou nejvíce poptávané. Výstupy poté zohlední při plánování
sociálních služeb, při určování jejich priorit a také jejich spolufinancování. Současně tak
bude docházet i k posílení spolupráce s okolními obcemi a krajem.
Výzva č. 064 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování představuje
možnost získat finanční prostředky především pro neziskové organizace pracující s lidmi
sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými. Cílem je zvýšit uplatnění
těchto osob ve společnosti a na trhu práce. Dotaci je možné použít např. na podporu
komunitní sociální práce, prevenci sociálně patologických jevů, poradenské služby pro lidi
ohrožené ztrátou bydlení, pomoc s řešením dluhů atd.
Ve výzvě Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování je připraveno
celkem 400 milionů korun. Žádost je možné podat do 4. ledna 2017. Alokace výzvy
Podpora procesu plánování sociální služeb na obecní úrovni činí 200 milionů korun a
výzva je otevřená do 31. ledna 2017. Žádosti se předkládají elektronicky prostřednictvím
monitorovacího systému MS2014+.
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