3 kroky,
jak můžete zkvalitnit
sociální služby:
1. krok
Stačí se rozhodnout,
ze kterého konce na to půjdete...

2. krok
...zvolit správné nástroje...

3. krok

...a pak jednoduše hodit Váš projekt
na papír. A začít můžete hned teď.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor sociálních služeb
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
www.mpsv.cz ; www.esfcr.cz
soc.integrace_esf@mpsv.cz
tel: 221 922 859

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor sociálních
služeb vyhlašuje programy podpory
A - Vzdûlávání poskytovatelÛ
a zadavatelÛ sociálních sluÏeb
B - Integrace specifick˘ch
cílov˘ch skupin
1. Cíle a popis programů
podpory
Programy podpory jsou vyhla‰ovány v rámci opatﬁení 2.1
Integrace specifick˘ch skupin
obyvatelstva ohroÏen˘ch
sociálním vylouãením Operaãního programu Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ, jehoÏ cílem je
vyrovnání pﬁíleÏitostí v pﬁístupu
ke vzdûlání, zamûstnání
a dal‰ímu spoleãenskému
a pracovnímu uplatnûní osob
ohroÏen˘ch sociálním
vylouãením.
V rámci programu podpory A je
moÏno získat finanãní prostﬁedky na vzdûlávání poskytovatelÛ
a zadavatelÛ sociálních sluÏeb.
Cílem je posílit jejich schopnosti
a dovednosti v poskytování
takov˘ch sociálních sluÏeb,
které vedou k návratu uÏivatele
tûchto sluÏeb do bûÏného Ïivota a na trh práce.
V rámci programu podpory
B je moÏné ãerpat finanãní
prostﬁedky na sociální sluÏby
pro specifické cílové skupiny,
vzdûlávání pﬁíslu‰níkÛ specific-

k˘ch cílov˘ch skupin a na
speciální poradenské sluÏby
s cílem integrace tûchto skupin
obyvatelstva do bûÏného Ïivota
spoleãnosti a na trh práce.
Podporovány budou projekty
realizované v národním mûﬁítku,
tj. které pﬁesáhnou územní
region NUTS II.
Za specifické cílové skupiny
jsou povaÏovány pﬁedev‰ím:
etnické men‰iny a osoby
z jiného sociokulturního
prostﬁedí, imigranti, osoby bez
pﬁístﬁe‰í, osoby po v˘konu
trestu, obûti trestné ãinnosti,
domácího násilí, osoby
komerãnû zneuÏívané a obûti
obchodu s lidmi.
2. Oprávnění žadatelé
a partneři
Oprávnûn˘m Ïadatelem je
veﬁejná nebo nezisková
právnická osoba se sídlem
v âR:
• Kraj, organizace zﬁizované
krajem
• Obec, organizace zﬁizované obcí
• Svazek obcí
• Nestátní nezisková organizace pÛsobící v sociální
oblasti (obãanské sdruÏení,
obecnû prospû‰ná
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spoleãnost, církevní
právnická osoba), asociace,
tj. zájmová sdruÏení
právnick˘ch osob, kde tûmito osobami jsou v˘‰e uvedené neziskové organizace
• Organizaãní sloÏka státu,
pﬁíspûvková organizace
státu, která poskytuje
sociální sluÏby
• Vzdûlávací instituce, napﬁ.
‰kola, univerzita
Pro partnery platí stejné podmínky jako pro Ïadatele.
3. Umístění projektu
Projekty mohou b˘t realizovány ve v‰ech regionech
NUTS II, kromû regionu hl.
mûsta Prahy. V˘jimka pﬁesahu na území hl. mûsta
Prahy je povolena za pﬁedem stanoven˘ch podmínek.
4. Rozpočet a doba trvání
projektu
Rozpoãet pro oba programy
podpory je 174 782 000 Kã.
Doba realizace projektu
nesmí pﬁekroãit 24 mûsícÛ.
V˘‰e podpory na 1 projekt je
v rozmezí 600 000 – 15 000
000 Kã.
Schválené projekty budou
podpoﬁeny aÏ do v˘‰e 100 %
uznateln˘ch nákladÛ projektu.

5. Způsob výběru projektů
Projekty jsou hodnoceny
podle pﬁedem stanoven˘ch
kritérií, vãetnû specifick˘ch
kritérií, která jsou podrobnû
uvedena v pﬁíruãce pro
Ïadatele.
6. Termíny pro podávání
žádostí
Îádosti pro oba programy
podpory je moÏné podávat
od 3. ledna 2005 do
11.bﬁezna 2005 do 16. hod.
7. Podrobné informace
Îádosti o financování musí
splÀovat podmínky
stanovené pro ãerpání
finanãních prostﬁedkÛ z ESF
a musí b˘t vyplnûny na formuláﬁi v informaãním systému Benefit. Podrobné informace o podání Ïádosti jsou
dostupné na internetové
stránce www.esfcr.cz
a www.mpsv.cz.
Informace lze také získat na
emailové adrese soc.integrace_esf@mpsv.cz Pro
osobní konzultaci je nutné
domluvit termín pﬁedem na
tel. 221 922 859.
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