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ZAMĚŘENÍ PRIORITNÍ OSY 2
SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A
BOJ S CHUDOBOU

PO2 – SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S
CHUDOBOU
 Investiční priority :
 IP 2.1: Aktivní začleňování, zejména s cílem zvýšení uplatnitelnost
osob ve společnosti a na trhu práce


Specifický cíl 1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce



Specifický cíl 2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

 IP 2.2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce
kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb
obecného zájmu


Specifický cíl 1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb,
služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální
začleňování



Specifický cíl 2: Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k
udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého
životního stylu a prevence nemocí

 IP 2.3: Komunitně vedené strategie místního rozvoje


Specifický cíl 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
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PO2 – SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S
CHUDOBOU - ALOKACE
Celková alokace OPZ – cca 2 598 mil. EUR (cca 70 mld. Kč)
Č.

Prioritní osa OPZ

Podíl na alokaci
programu

1

Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

61 %

2

Sociální začleňování a boj s chudobou

27 %

3

Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

2%

4

Efektivní veřejná správa

6%

5

Technická pomoc Investiční
priorita

podíl IP na
prioritní ose

alokace celkem v
mil. Kč

IP 2.1

55%

10 434

IP 2.2

35%

6 832

IP 2.3

10%

1 816

celkem

100%

19 082

4%

PŘÍKLADY
PODPOROVANÝCH AKTIVIT
(OBCE)

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT V IP 2.1


Podpora komunitní sociální práce, komunitních center



Aktivity v oblasti sociální bydlení



Podpora profesionální realizace sociální práce (obce)



Aktivizační, asistenční a motivační programy (získávání základních
sociálních a profesních dovedností, uplatnění se na trhu práce, apod.), které
přispívají k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení



Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného
prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu
jejich vzdělávání



Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální
péče a sdílené péče



Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené
závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách



Zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených do prevence a do rozhodovacích procesů na místní úrovni,
podpora a rozvoj participativních metod práce s cílovou skupinou
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PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT V IP 2.1


Podpora dobrovolnických aktivit, včetně vzdělávání a poradenství



Programy právní a finanční gramotnosti a na prevenci a řešení
zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na
předcházení ekonomické nestability osob z cílové skupiny



Aktivity přispívající k boji s diskriminací



Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí
svobody, pro osoby ve výkonu trestu, pro osoby s alternativními tresty
(pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy, programy
zaměřené na pachatele domácího násilí, s cílem předcházení jejich dalšího
násilného chování, resocializační a probační programy pro osoby
s alternativními tresty a opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody
apod.



Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na
preventivní služby na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení
narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny, podpora a rozvoj
aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do řešení
situace ohrožených rodin
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PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT V IP 2.2


Rozvíjení a zkvalitnění výkonu činností sociální práce ve veřejné
správě


rozvíjení kompetencí obcí v oblasti koordinace poskytování
sociálních služeb v souladu s uplatněním metod sociální práce, s
dopady do procesu zjišťování potřeb, plánování rozvoje soc. služeb
podle místní potřebnosti a zvýšení dostupnosti potřebných druhů služeb
(§92 písm. d) ZSS)



vzdělávání úředníků v přímé práci s klientem se zaměřením na
uplatnění metod soc. práce při řešení nepříznivé soc. situace osob



síťování soc. pracovníků napříč institucemi, organizacemi a rezorty
směřující k výměně zkušeností v dobré praxi při řešení situace osob
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PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT V IP 2.2


Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálněprávní ochrany dětí


Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování a podpora
využívání sdílené péče (vytvoření a zavedení nových řešení pro
poskytování služeb)



Zavádění komplexních programů, zavádění nástrojů mezioborové a
mezirezortní spolupráce při řešení situace osob



Standardizace činností v sociálních službách, sociální práci a v
sociálně právní ochraně dětí - rozvoj a rozšiřování systému kvality,
standardizace činností, včetně vytváření kontrolních mechanismů
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PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT V IP 2.2


Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením


Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby se zaměřením
na zpracování transformačního plánu



Podpora implementace transformačního plánu



Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek
transformačního procesu



Podpora procesu střednědobého plánování služeb na úrovni obcí,
tvorba střednědobých plánů rozvoje soc. služeb



Podpora a posilování koordinační role obcí (tvorba strategií
spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových
aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního
vyloučení)
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HARMONOGRAM VÝZEV

VÝZVY V ROCE 2015 – ŽADATEL OBCE

Investiční
Kód výzvy Název
priorita
IP2.1

03_15_022

IP2.2

03_15_023

IP2.1

03_15_026

IP2.2

03_15_037

IP2.1

03_15_042

Podpora aktivit a programů v rámci
sociálního začleňování
Podpora procesů ve službách a
podpora rozvoje sociální práce
Koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám (KPSVL ) 1.výzva
Podpora procesu transformace
pobytových služeb a podpora
služeb komunitního typu vzniklých
po transformaci
Koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám (KPSVL ) 2.výzva

Alokace
výzvy (CZK)

Termín
vyhlášení

Datum
ukončení
příjmu
žádostí

Typ výzvy

300 000 000

23.9.2015 30.11.2015 kolová

250 000 000

21.9.2015 30.11.2015 kolová

609 972 200

23.9.2015

31.7.2016 průběžná

100 000 000 20.10.2015 31.12.2015 kolová

400 000 000 16.12.2015

rok 2016 průběžná

VÝZVY PRO ROK 2016 – ŽADATEL OBCE

Investiční
Kód výzvy Název
priorita
IP2.1
03_16_048 Průběžná výzva pro ITI
IP2.1
IP2.3
IP2.1
IP2.2

Alokace
Termín
výzvy (CZK)
vyhlášení
200 000 000
1.3.2016

03_16_049 Průběžná výzva pro IPRÚ
300 000 000
1.3.2016
Výzva pro MAS na podporu strategií
03_16_047 komunitně vedeného místního
1 816 957 478 15.3.2016
rozvoje
Podpora aktivit a programů v rámci
03_16_064
300 000 000 3.10.2016
soc. začleňování (2. kolová výzva)
Podpora procesu plánování
03_16_063
150 000 000 14.10.2016
sociálních služeb na obecní úrovni

ZÁKLADNÍ INFORMACE K VÝZVÁM
 Harmonogram výzev pro rok 2015 – zveřejněn na
http://www.esfcr.cz/file/9032/
 Základní kontakty na vyhlašovatele výzvy http://www.esfcr.cz/kontakty-opz
 Kontaktní osoby pro konzultace uvedeny ve výzvách
 Diskusní kluby k výzvám – komunikační nástroj „ESF
Fórum“

 Semináře k výzvám
 Pravidla pro žadatele a příjemce (obecná, specifická)
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INTEGROVANÉ NÁSTROJE

INTEGROVANÉ NÁSTROJE V OPZ
 Integrované územní investice (ITI)


Města a aglomerace definované ve schválených
integrovaných strategiích příslušných územních
aglomerací. Zapojené ITI - Brno, Ostrava, Plzeň,
Ústecko-chomutovská aglomerace.

 Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)


Města a aglomerace definované ve schválených
integrovaných strategiích příslušných územních
aglomerací. Zapojené IPRÚ- Jihlava, Karlovy Vary,
Liberec, Mladá Boleslav, Zlín

 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
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INFORMACE O CLLD V OPZ

INFORMACE O CLLD V OPZ
 Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje (SCLLD): alokace cca 1,82 mld. Kč (10%-ní podíl na PO2)
 Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé v
operačním programu spolufinancovaném z ESF
 Princip místních partnerství samospráv, NNO a podniků = Místní
akční skupina (MAS) - spolupracuje na rozvoji venkova na „svém“
území
 Pro jednotlivé MAS je podmínkou čerpání prostředků skrze CLLD
tzv. standardizace MAS v gesci MZe a schválení Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje v gesci MMR (výzva
vyhlášena 1.8.2015, nejzazší termín schválení SCLLD do konce
roku 2017)
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INFORMACE O CLLD V OPZ

•
•
•

•
•

Vyhlášení výzvy ŘO OPZ: březen 2016, výzva průběžná
Vyhlašování výzev MAS v návaznosti na výzvu ŘO OPZ (v souladu s
výzvou ŘO a s příslušnou SCLLD – ŘO výzvy MAS schvaluje)
Hodnocení a výběr projektů – v gesci MAS vč. výběrových kritérií,
ŘO potvrzuje výběr
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kontrola projektů (od stolu i na
místě) – v gesci ŘO
MAS poskytuje podporu žadatelům/příjemcům na „svém“ území
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INFORMACE O CLLD V OPZ
 Příjemci - subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií
CLLD (např. NNO, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné
svazky obcí, MAS, poskytovatelé soc. služeb, školy a školská
zařízení, vzdělávací a poradenské instituce, obchodní společnosti,
OSVČ, sociální podniky)
 Území, na která bude podpora cílena - území MAS, kterým je
schválena strategie CLLD (v odůvodněných případech možnost
realizovat aktivity i mimo území MAS, avšak vždy musí být dopad
na obyvatele MAS)

 Cílové skupiny - osoby sociálně vyloučené/sociálním vyloučením
ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a
zaměstnanci místních aktérů
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INFORMACE O CLLD V OPZ
Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech
1. Podpora zaměstnanosti (podpora vytváření nových pracovních
míst na lokální úrovni, podpora spolupráce aktérů na místní
úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb
lokálních zaměstnavatelů)
2. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na
místní úrovni (např. školní družiny, kluby, dětské skupiny),
3. Podpora sociálního podnikání
4. Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování (zejména
služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou,
podpora komunitní sociální práce; vznik a rozvoj specifických
nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách s využitím znalosti lokálního prostředí)
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INFORMACE O CLLD V OPZ
Obecné podmínky k podporovaným aktivitám:

 Soulad aktivit se schválenou strategií CLLD a s podporovanými
aktivitami v OPZ
 Aktivity mají lokální/místní charakter a dopad na obyvatele žijící v
území MAS (aktivity vychází ze skutečných potřeb osob žijících v
území MAS)
 Důraz na individuální přístup k osobám z CS a na logickou
provázanost aktivit
 Vyloučení duplicit ve financování aktivit z veřejných zdrojů (státní a
krajské dotace, jiné projekty financované z ESIF)
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DĚKUJI ZA POZORNOST

DOTAZY

