Informace o realizaci projektu „Sociální začleňování“
Základní informace o projektu

Hlavní cíle projektu jsou:

V návaznosti na plnění národního cíle
redukce chudoby a sociálního vyloučení,
ke kterému se ČR zavázala v rámci plnění
evropského cíle vytyčeného ve Strategii
Evropa 2020, a jehož plnění je
monitorováno v Národním programu
reforem České republiky, zahájilo k
1.10.2014 Ministerstvo práce a sociálních
věcí realizaci individuálního projektu
„Podpora sociálního začleňování na
místní a regionální úrovni“ (zkrácený
název „Sociální začleňování“).

-

-

Splněním těchto cílů projekt napomůže:
-

Projekt je realizován v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(prioritní osa 3 – Sociální integrace a
sociální služby, oblast podpory 3.1 –
Podpora sociální integrace a sociálních
služeb) pod registračním číslem
CZ.1.04/3.1.00/04.00016.
Projekt tematicky zastřešuje dvě oblasti –
metodickou podporu pro kraje a ORP
v oblasti sociálního začleňování a dále
metodickou podporu pro kraje a ORP
v oblasti politiky přípravy na stárnutí.
Předpokládaný termín ukončení projektu
je 31.12.2015.

poskytnout krajům a obcím ze strany
státu metodickou podporu a nástroje
pro realizaci sociálně začleňujících
politik vč. politik přípravy na stárnutí
na místní a regionální úrovni
osvěta problematiky sociálního
vyloučení a začleňování
osvěta v oblasti politiky přípravy na
stárnutí

-

-

ke zvýšení povědomí o způsobech
zajišťování sociálního začleňování a
formách pomoci osobám ohroženým
ztrátou bydlení a bezdomovcům.
k osvětě v problematice přípravy na
stárnutí a k úspěšnému zvládání
negativních jevů ve společnosti
spojených se stárnutím populace.
k prevenci a řešení problematiky
bezdomovectví, redukci zadluženosti,
chudoby a sociálního vyloučení.

Plánované výstupy projektu v oblasti
sociálního začleňování jsou:
1. Metodika pro kraje a ORP k vytváření
sociálně začleňujících politik v souladu
se „Strategií sociálního začleňování
2014 – 2020“
2. Informační materiál pro osoby
v krizových situacích (zejm. pro osoby
ohrožené ztrátou bydlení či bez
domova), který poskytne základní
orientaci a praktické návody, kam se
obracet při řešení konkrétních
životních situací.
3. Návrh řešení vybraných ekonomických
aspektů problematiky bezdomovectví s
vazbou na regionální a místní specifika
4. Návrh řešení vybraných zdravotněsociálních aspektů problematiky
bezdomovectví s vazbou na regionální
a místní specifika.
Plánované výstupy projektu v oblasti
politiky přípravy na stárnutí jsou:
1. Metodika vytváření akčních plánů
(dále AP) podporujících pozitivní
stárnutí pro období let 2013–2017 na
regionální a místní úrovni
2. Analýza zapojení osob 50+ do
dobrovolnických aktivit
3. Analýza stávajícího nastavení systému
odchodu do důchodu
4. Informační brožura na téma
demografického vývoje a problémů s
tím spojených
Společným výstupem projektu pro obě
tematické oblasti je pak zajištění osvěty
problematiky sociálního vyloučení a
začleňování osob 50+.

Výstupy projektu pro MPSV zpracovává
na základě Rozhodnutí o poskytnutí
dotace za účelem zpracování podpůrných
materiálů pro oblast sociálního
začleňování, boje s chudobou a přípravy na
stárnutí (analýzy, metodiky, návrhy,
informační materiály) a zajištění osvěty
v této oblasti příspěvková organizace Fond
dalšího vzdělávání.
Očekávané přínosy projektu:
Vytvoření nástrojů, jejichž prostřednictvím
bude moci MPSV zajistit metodickou
podporu místním aktérům (zejména obcím
a krajům) k vytváření sociálně
začleňujících politik v souladu se „Strategií
sociálního začleňování 2014 – 2020“.
Podpora aktivit směřujících k sociálnímu
začleňování osob 50+ v souladu s
Národním akčním plánem podporujícím
pozitivní stárnutí pro období let 2013 až
2017“, čímž bude podpořena
implementace národních dokumentů z
oblasti sociálního začleňování na místní a
regionální úrovni.
Osvěta v problematice přípravy na stárnutí
a zlepšení úrovně informovanosti
zaměstnanců působících v oblasti
sociálního začleňování napomůže
úspěšnému zvládání negativních jevů ve
společnosti spojených se stárnutím
populace.
Výstupy projektu přispějí rovněž k
dosažení shora uvedeného národního cíle
redukce chudoby a sociálního vyloučení,
ke kterému se ČR zavázala v rámci plnění
evropského cíle vytyčeného ve Strategii
Evropa 2020.

