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Dle výzvy OPZ č. 47 – Z přílohy č. 1 
(Pro MAS Lanškrounsko relevantní z dané přílohy výzvy oblasti 1, 2, 4, 5  

a soupis nepodporovaných oblastí 6, tedy mimo oblast 3) 

V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven/zúžen. 

1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a prostřednictvím dalších programů  
a činností v oblasti sociálního začleňování – návaznost na OPZ 1 v SCLLD 

1.1 Sociální služby 

 Odborné sociální poradenství 

 Terénní programy 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Raná péče 

 Krizová pomoc 

 Kontaktní centra 

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 Sociální rehabilitace 

 Sociálně terapeutické dílny 

 Služby následné péče 

 Podpora samostatného bydlení 

 Osobní asistence 

 Odlehčovací služby 

 

1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování 

 Programy prevence a řešení problémů především v SVL 

 Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním a jejich rodinné příslušníky 

 Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi  

 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 osob v nepříznivé sociální situaci  

 Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí  

 Aktivity k podpoře pečujících osob a neformální péče a sdílené péče včetně rozvoje 
domácí paliativní péče 

 Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin 

 Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení  

 Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně-
právních vztahů  

 Aktivity přispívající k boji s diskriminací  

 Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na 
svém území  
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 Doplňkově:  

- aktivity místních samospráv při pokrytí území MAS sociálními službami  
a dalšími navazujícími službami a programy (sociální začleňování, 
prevenci sociálního vyloučení a vznik a rozvoj specifických nástrojů k 
prevenci a řešení problémů v a SVL) 

- vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávající přímou práci s klienty 

 

2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního 
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení – návaznost na OPZ 4 v SCLLD 

2.1 Komunitní sociální práce 

 Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě. 
Aktivity podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít přímou vazbu na 
sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. 

 

2.1 Komunitní centra 

 Komunitní centra = centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou je komunita 
a její členové (tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a další 
členové komunity). Činnost komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální 
začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob. Aktivity realizované v komunitním 
centru mohou navazovat na poskytování základních činností registrovaných sociálních 
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, avšak nenahrazují 
poskytování sociálních služeb. 

 Dále mohou realizovat také: 

- Kulturní/multikulturní aktivity  

- Výchovně/vzdělávací aktivity  

- Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ 

- Environmentální aktivity a podpora jejich využití  

- Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti  

 

4. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání – návaznost na OPZ 2 v SCLLD 

4.1 Integrační sociální podnik 

 Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro 
zaměstnance sociálního podniku 

 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců 
sociálního podniku  

 Marketing sociálního podniku  

 Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování 
principů sociálního podnikání v praxi  

 

4.2 Environmentální sociální podnik 

 Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro 
zaměstnance sociálního podniku 

 Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců 
sociálního podniku  

 Marketing sociálního podniku  
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 Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování 
principů sociálního podnikání v praxi  

 Environmentální audity a strategie  

 Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění 
dopravy znevýhodněných pracovníků  

 

5. Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni – návaznost na 
OPZ 3 v SCLLD 

5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt) 

 Jedná se o zakládání a provozování zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících 
institucionálních forem tohoto typu (školní družiny, kluby) s dobou provozu odpovídající 
potřebám rodičů 

 

5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity 

 Doprovody musí být vždy vázány na další aktivity v prorodinných aktivitách (bod 5.1  
a 5.5), nemohou být realizovány jako samostatný projekt. 

 

5.3 Příměstské tábory 

 Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský 
tábor může být realizován i jako samostatný projekt. Současně nemůže být souběžně 
realizován v kombinaci s aktivitou 5.2 

 

5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora 

 Podpora je určena na zajištění dopravy dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo 
příměstského tábora (týká se dětí předškolního věku a žáků 1. stupně ZŠ). Společná 
doprava může být realizována i jako samostatný projekt. 

 

5.5 Dětské skupiny 

 Dětská skupina pro veřejnost 

 Podniková dětská skupina 

 

5.6 Vzdělávání pečujících osob 

 Jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich 
přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. 

 

6. Nepodporované aktivity 

 V této výzvě nebudou podporovány následující aktivity:  
- Volnočasové aktivity  

- PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt  

- Osvětová činnost/kampaně jako samostatný projekt  

- Tvorba komplexních vzdělávacích programů včetně e-learningových kurzů  

- Všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí komplexní 
poradenské práce s účastníkem projektu  

- Zahraniční stáže  

- Lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli nesplnění hygienických 
předpisů)  

- Provoz mateřských a rodinných center  
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- Vzdělávání členů realizačního týmu s výjimkou:  

1. vzdělávání realizačního týmu v případě zaměstnanců sociálního podniku, 
kteří jsou v přímé práci s cílovou skupinou,  

2. vzdělávání realizačního týmu - sociálních pracovníků v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to maximálně  
v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok  

3. vzdělávání realizačního týmu - pečujících osob.  

Potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti. 


