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1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Číslo výzvy: A08/03_16_047/CLLD_15_01_036
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Vyhlášení výzvy a zahájení příjmu žádostí: 28. 8. 2018, 4:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 10. 2018, 12:00 hod.

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
ALOKACE VÝZVY, DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU
Finanční alokace: 2 304 237,5 CZK
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400.000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 2 304 237,5 CZK
Forma podpory: ex post, ex ante
Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

míra podpory 95%:
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• příspěvkové organizace
• organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
míra podpory 100%:
• nestátní neziskové organizace (spolky, o.p.s., ústavy, církve, nadace)
• poskytovatelé sociálních služeb
• MAS

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
CÍLOVÉ SKUPINY
• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s kombinovanými diagnózami
• Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
• Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
• Osoby pečující o jiné závislé osoby
• Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a
sociální integrace
• Oběti trestné činnosti

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
CÍLOVÉ SKUPINY
• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
• Osoby ohrožené předlužeností
• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
• Osoby opouštějící institucionální zařízení
• Sociální pracovníci
• Pracovníci v sociálních službách
• NE senioři!

1. PŘEDSTAVENÍ VÝZVY:
INFORMACE O INVESTIČNÍCH A NEPŘÍMÝCH NÁKLADECH
Investiční náklady
• Maximální objem nákladů (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného
majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu – 50%.
Nepřímé náklady
• Nepřímé náklady – maximálně 25 % přímých způsobilých nákladů projektu
• Podíl nákupu služeb – snížení nepřímých nákladů:
- nad 60 % celkových způsobilých výdajů – 15%
- nad 90% celkových způsobilých výdajů – 5%
• Řízení projektu, cestovní výdaje realizačního týmu, publicita, spotřební
materiál, provozní výdaje
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2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
A. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních
služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního
začleňování
• A1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

• A2. DALŠÍ PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
MIMO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
B. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků
sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
• B1. KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
• B2. KOMUNITNÍ CENTRA

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
A1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Způsobilé jsou aktivity a s nimi spojené výdaje, 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.
• Podporovány pouze ty sociální služby, které jsou registrovány v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb. a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje – pověření lze doložit po vybrání projektu,
tj. před podpisem právního aktu
• Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb: odborné sociální poradenství,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny,
služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací
služby
• Podpora pouze terénních a ambulantních forem, pobytové pouze u odlehčovací služby a
krizová pomoc
• Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků (§111), pracovníků v sociálních službách (§116)
a vzdělávání vedoucích pracovníků (max. 24 hodin/rok)

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
A2. DALŠÍ PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
MIMO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem, které mají příznivý dopad na
osoby z cílových skupin
• Aktivity realizované v přirozeném sociálním prostředí cílových skupin – terénní a ambulantní
formy
• Programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb. – nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou
jako sociální služba registrovány!
• Budou podporovány následující programy a činnosti: Preventivní programy (prevence
kriminality a veřejného pořádku, bezdomovectví, pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, pro osoby ohrožené závislostmi), Aktivity pro podporu mladých lidí ze
sociálně znevýhodněného prostředí, Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon
trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty,
Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního
vyloučení, Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, Aktivity zaměřené na
podporu pečujících osob a neformální, sdílené a paliativní péče atd.,

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
A2. DALŠÍ PROGRAMY A ČINNOSTI V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ
MIMO REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin, Aktivity
podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů, Aktivity přispívající k boji s diskriminací,
Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na
svém území vč. celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků na obcích
• Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních
subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních
služeb a dalších navazujících služeb a programů (nelze samostatně)
• Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků
organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty (min. 40 hodin/projekt)
• Nelze podporovat projekty zaměřené na tvorbu střednědobých plánů rozvoje sociálních
služeb a akčních plánů

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
B1. KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
• Podpora aktivit směřujících k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na
pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich
přirozeném prostředí – činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb
• Aktivity musí mít přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení
osob

• Gastorem musí být kvalifikovaný sociální pracovník (dle zákona 108/2006 Sb.)
• Cílová skupina – komunita/skupina osob v nepříznivé sociální situaci, výchozím stavem často
sousedství
• Cíl – posílit schopnost komunity/skupiny osob společně zvládat/ovlivňovat znevýhodňující a
obtížné interakce a mít větší míru kontroly nad okolnostmi svého života
• Komunitní sociální pracovník funguje jako facilitátor, průvodce; může využít širokou škálu
metod – motivování, aktivizace, zvyšování sebedůvěry, vzdělávání, zapojování komunity do
komunitního plánování a rozvoje lokality, facilitace atd.
• Zapojení relevantních aktérů

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
B2. KOMUNITNÍ CENTRA
• Centra začleněná do běžné komunity
• Veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní práce – vznik komunitního centra je
součástí realizace a rozvoje komunitní sociální práce v území
• 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
• Neutrální a otevřený prostor, který umožňuje lidem scházet se, společně vytvářet aktivity a
řešit sdílené problémy
• Vždy musí být přímá vazba na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob
• Minimálně jeden kvalifikovaný sociální pracovník dle zákona 108/2006 Sb., popř. další
odborní pracovníci
• Aktivity v komunitním centru mohou navazovat na poskytování základních činností
registrovaných sociálních služeb, avšak nenahrazují poskytování sociálních služeb, je
nezbytné jasně oddělit aktivity a programy realizované v komunitním centru od poskytování
registrované sociální služby.

2. PODPOROVANÉ AKTIVITY:
B2. KOMUNITNÍ CENTRA
• Primární cíl je vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř komunity, sekundární cíl je
pomáhat řešit problémy místní komunity a do jejich řešení zapojit všechny strany
• Kde nejsou aktivní členové komunity, je vhodné prostřednictvím komunitní sociální práce
nejprve členy aktivizovat a motivovat
• Vedle aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů komunity mohou komunitní centra
realizovat také:
• kulturní/multikulturní aktivity realizované členy komunity
• výchovně vzdělávací aktivity,
• aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ,
• environmentální aktivity a podpora jejich využití,
• aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti
• Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků (min. 40 hodin/projekt)
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3. INDIKÁTORY:
• Nástroje pro měření dosažených efektů projektových aktivit
• Indikátory výstupů
• Indikátory výsledků
• Žadatel volí pouze ty indikátory z výzvy, které jsou relevantní pro jeho projekt
• Ve zprávách o realizaci projektu se uvádějí kumulativně – souhrnně za období od počátku
projektu do konce příslušného monitorovacího období

POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S INDIKÁTORY
• Povinnost stanovit v žádosti cílové hodnoty indikátorů – včetně popisu způsobu stanovení
této hodnoty
• Nastavení je závazné – úprava je podstatnou změnou, při nesplnění možné sankce
• Průběžné sledování jejich naplnění – ve zprávách o realizaci projektu
• Prokazatelnost vykazovaných hodnot – záznamy o každém klientovi, prezenční listiny atd.
ověřitelné případnou kontrolou, monitorovacími listy
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4. ZPŮSOBLILOST VÝDAJŮ:
VĚCNÁ ZPŮSOBILOST
• Informace ke způsobilým výdajům jsou k dispozici v kapitole 6 Specifické části pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci OPZ
• Způsobilé výdaje – osobní náklady, cestovné, nákup zařízení a vybavení, nákup služeb,
celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele soc. služby (vzdělávání musí souviset s
poskytováním základních činností sociální služby)

ČASOVÁ ZPŮSOBILOST
• Náklady vzniklé v době realizace projektu
• Datum zahájení realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy MAS

