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8.3. Programový rámec OPZ
Programový rámec OP Zaměstnanost se zaměřuje na následující podporované aktivity, definované
v rámci specifického cíle 2.3.1. – Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování:

Aktivita
OPZ_SC 2.3.

Opatření CLLD

Podíl z indikativní
alokace

Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj
sociálních podniků

OPZ_3_Podpora sociálního
podnikání

Podpora sociálního začleňování osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci
sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných
terénní a ambulantní formou, podpora komunitní
sociální práce

OPZ_1_ Posilování kapacit
lokálních aktérů sociálního
začleňování a zaměstnanosti

9 681 073,22

Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a
řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách

OPZ_2_ Podpora sociálně
vyloučených lokalit

2 198 779,90

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů
na místní úrovni

OPZ_4_ Prorodinná opatření

Celkem

xxxx

2 000 000

4 229 146,88
18 109 000
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Přehled vazeb mezi Specifickými cíli a opatřeními SCLLD a programovými rámci/opatřeními CLLD
relevantními z pohledu programového rámce OP Zaměstnanost:
V rámci SCLLD MAS ORLICKO jsou identifikovány
dva prioritní specifické cíle, které přispívají
k naplňování specifického cíle 2.3.1. – Zvýšit
zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování.
Prvním ze specifických cílů je cíl 1.1. „Služby
prevence a inkluzívní podpory v území“ v rámci
klíčové oblasti 1.
Realizace tohoto cíle předpokládá realizaci 6
opatření, z nichž tři jsou navržena k realizaci
v rámci programového rámce OPZ, jeden
k realizaci programového rámce IROP a jeden
k realizaci formou vlastního projektu MAS (mimo
programové rámce.
Všechna navržená opatření jsou komplementární
a přispívají k dosahování příslušného
specifického cíle.
Jedná se o následující opatření:
Opatření 1.1.2.:
Pro realizaci tohoto opatření byl navržen projekt
zaměřený na standardizaci sociálních služeb. Pro
realizaci tohoto projektu se MAS ORLICKO pokusí
vyhledat vhodné zdroje mimo programový rámec
OPZ.
Opatření 1.1.3.
Realizace tohoto opatření předpokládá využití
programového rámce IROP a to ve vazbě na
specifický cíl IROP 2.1. Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
Opatření 1.1.4
Realizace tohoto opatření předpokládá využití
programového rámce OPZ, konkrétně aktivit
definovaných Informací č. 2 ve skupině „Sociální
služby a sociální začleňování“.

Podoblast
1.1.
Služby prevence a inkluzívní podpory v území
Specifický cíl
V území jsou realizovány a rozvíjeny služby a
aktivity zaměřené na prevenci a omezování
projevů sociálního vyloučení mezi
obyvatelstvem
Opatření
1.1.1.
Podpora provádění strategického plánování
sociálních, doprovodných a navazujících
služeb
1.1.2.
Podpora stabilizace a rozvoje poskytovatelů
sociálních a navazujících služeb
1.1.3.
Efektivní a kvalitní zázemí poskytovatelů
služeb sociálního začleňování a prevence
sociálního vyloučení
1.1.4.
Podpora poskytování služeb sociálního
začleňování a prevence sociálního vyloučení
v dostatečné kapacitě, kvalitě a dostupnosti
v celém území MAS
1.1.5.
Komplexní podpora rozvoje sociálního
podnikání v území
1.1.6.
Specifická a koordinovaná podpora pro řešení
sociálně vyloučených lokalit

Opatření 1.1.5.
Realizace tohoto opatření předpokládá využití programového rámce OPZ (konkrétně aktivit
definovaných informací č. 2 ve skupině „Sociální podnikání“ a programového rámce IROP (ve vazbě
na specifický cíl IROP 2.2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání.
Opatření 1.1.6.
Realizace tohoto opatření předpokládá využití programového rámce OPZ (konkrétně aktivit
definovaných informací č. 2 ve skupině „Sociální služby a sociální začleňování“ a „Zaměstnanost“).
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Druhým ze specifických cílů je cíl 2.4. „Dobré
příležitosti na trhu práce pro všechny“ v rámci
klíčové oblasti 2.
Realizace tohoto cíle předpokládá uplatnění dvou
opatření, z nichž se MAS ORLICKO rozhodlo
realizovat formou programového rámce pouze
jedno:
Opatření 2.4.1.
Realizace tohoto opatření předpokládá využití
programového rámce OPZ, konkrétně aktivit
definovaných v Informaci č. 2 jako „Prorodinná
opatření“.
Výběr opatření proběhl ve vazbě na analýzu území
a jednání s aktéry v území. Uvedené opatření
nejen přispívá ke zvyšování zaměstnanosti, ale je
komplementární i s dalšími opatřeními a cíli
SCLLD, především pak:
•

•

Podoblast
2.4.
Dobré příležitosti na trhu práce pro
všechny
Specifický cíl
Na území MAS ORLICKO existují nástroje,
systémy a podpory, které podporují
maximální uplatnění obyvatel na trhu
práce
Opatření

2.4.1.

Vyvážené postavení žen a mužů na trhu
práce a podpora pečujících osob

Specifický cíl 3.1. Bezpečná, dostupná a
funkční občanská vybavenost v obcích,
2.4.2.
Opatřením 3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí
pro vzdělávání a služby péče o děti (SC 2.4
Podpora přístupu k zaměstnání a jeho
IROP:
Zvýšení kvality a dostupnosti
udržení osobám znevýhodněným na trhu
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
práce
učení)
Specifický cíl 1.3. (Vzdělávací procesy v území
probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho relevantních účastníků) a to
v rámci rozšíření aktivit škol o služby, podporující zaměstnanost rodičů (prodloužení doby chodu školní
družiny, příměstské tábory, atd.)

Sociálně vyloučené lokality v území a jejich podpora
V území se nachází dvě sociálně vyloučené lokality. Ani v jedné z lokalit nepůsobí Agentura pro
sociální začleňování a dle sdělení kompetentních osob dotčená ORP nepřepokládají zapojení do
Koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách (dále jen „KPSVL“).
V rámci územní dimenze a řešení podpory SVL realizovala MAS ORLICKO tyto kroky:
•
•

•

Zapojení zástupců aktérů sociálního začleňování SVL Borek do pracovní skupiny pro přípravu SCLLD
Samostatná dílčí jednání pro analýzu území a potřeb v SVL (za účasti relevantních aktérů v území,
především: příslušná ORP, sociální odbory, městská policie, ZŠ speciální Česká Třebová, neziskové
organizace: Naděje, SKP-centrum.)
Koordinace finanční podpory v území s Pardubickým krajem (v rámci tvorby Sítě služeb Pardubického
kraje) a se strategií podpory příslušných relevantních aktérů sociálního začleňování ze strany
příslušných ORP.

Na základě těchto skutečností byla navržena tato Opatření CLLD / nástroje podpory SVL:
•
•

Opatření 1.1.6. - Podpora sociálně vyloučených lokalit (Opatření CLLD OPZ_4)
Opatření 1.1.3.: Infrastruktura sociálních služeb (zahrnut princip preference ve vazbě na žadatele ze
SVL), (Opatření CLLD IROP/6)
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Zapojení relevantních aktérů do přípravy a realizace SCLLD:
Zapojení relevantních aktérů do přípravy SCLLD je garantováno principy pro zapojování komunity.
Evidence přípravy strategie je (A) dostupná přímo na webu MAS v sekci „Strategie 2014 – 2020“
v rozsahu určeném široké veřejnosti a (B) dále v členské sekci (plná dokumentace). Viz. kapitola 17
v části „E“ - Zapojení komunity a metodika zpracování strategie.
Příprava a realizace strategie probíhá na platformě pracovních skupin. Jejich složení a podmínky pro
jejich ustavení je uvedeno v kapitole 10.2. Pracovní skupiny. Za projednávání programového rámce
OPZ jsou odpovědné tyto pracovní skupiny:
Pracovní skupina č. 1: Pro opatření OPZ 1, OPZ 2 a OPZ 3.
Pracovní skupina č. 2: Pro opatření OPZ 4

K dalším relevantním aktérům realizace SCLLD (programových rámců) jsou externí hodnotitelé. Popis
jejich pozice a zapojení do realizace SCLLD je uvedena v kapitole 10.3. Externí hodnotitelé.

Přehled strategických dokumentů s vazbou do řešeného území:
Návaznost na relevantní strategické dokumenty je uvedena v kapitole 6.1.

Vazba na strategické plánování Pardubického kraje:
Zpracovaný akční plán (programový rámec OPZ) zohledňuje probíhající strategické plánování
Pardubického kraje (Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 20162020, Síť služeb Pardubického kraje).
Pardubický kraj plánuje pro období let 2016 – 2018 realizaci projektu „Rozvoj sociálních služeb
v Pardubickém kraji“, který bude realizován jako projekt přímého přidělení finančních prostředků
z Operačního programu zaměstnanost. V rámci tohoto projektu budou financovány služby Sociální
rehabilitace (§ 70), služby Rané péče (§ 54) a služby Sociálně terapeutických dílen (§ 67). Možnost
přímé podpory těchto služeb v rámci vybraných opatření se proto v období let 2016 – 2018
nepředpokládá, vzhledem k možné podpoře v letech 2019 – 2023 jsou však ve výčtu ponechány.

8.3.1.

Opatření CLLD OPZ_1: Posilování kapacit lokálních aktérů sociálního
začleňování a zaměstnanosti

1. Vazba na specifický cíl SCLLD MAS ORLICKO:
1.1. Služby prevence a inkluzivní podpory v území
1.1. Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
1.1.4. Podpora poskytování služeb sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení v dostatečné kapacitě,
kvalitě a komplexu
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ:
Opatření přímo přispívá k naplnění následujících aktivit:
(1) Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a
ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce
(2) Podpora prorodinných opatření
B) Popis cíle Opatření CLLD:
Cílem opatření je zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služeb sociálního začleňování a
prevence sociálního vyloučení a služeb zaměstnanosti v území MAS ORLICKO z.s., garantovaných lokálními
aktéry v území s potenciálem uplatňování víceúrovňového přístupu působení v území.

5

Uvedený cíl je v souladu s následujícími výstupy analýzy území:
V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v existenci domácností, vykazujících prvky
ekonomického strádání a chudoby.
Analýza: kap. 2.1. – Domácnosti v MAS ORLICKO ohrožené chudobou, Dílčí SWOT
Dalším negativním aspektem je zvyšující se zadluženost obyvatel v území a rostoucí podíl domácností, které řeší
otázku předluženosti. Podle informací z občanských poraden fungujících v území, dlouhodobě narůstá počet
konzultací především s otázkou občanského soudního řízení a to v souvislosti s předluženími a exekucí.
Na druhém místě se následně nacházejí konzultace týkající se řešení otázek rodiny a mezilidských vztahů ať již
z pohledu krize rodiny (rozvodovost), tak v souvislosti s péčí o osobu závislou.
V obou kategoriích narostl podíl konzultací mezi lety 2010 – 2014 o 10 %. Mezi skupiny, které přicházejí do
poraden nejčastěji, pak patří senioři, matky samoživitelky, osoby bez zaměstnání a klienti v postavení pečující
osoby.
Analýza: kap. 2.1. – Domácnosti v MAS ORLICKO ohrožené chudobou, Dílčí SWOT
Výrazný nárůst Indexu stáří z 86,77 (obyvatel starších 65 let na 100 dětí ve věku do 15 let) na 99,33 a nárůst
podílu obcí s indexem stáří vyšším než 100 z 20 % na 50 % obcí indikuje budoucí potřebu posilování služeb
zaměřených na služby spojené s podporou osob pečujících o závislé osoby.
Analýza: kap. 2.1.2. – Základní přehled o obyvatelstvu v území, věková struktura obyvatelstva, medián hodnot
indexu stáří, Dílčí SWOT
Dalším indikátorem potřebnosti rozvoje a posilování kapacit služeb a aktivit sociálního začleňování a prevence
sociálního vyloučení je proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo
ohroženým sociálním vyloučením
kap.3.1. – SWOT – T2
Z pohledu zajištění dostupnosti, kapacity a kvality služeb je situace v území následující:
V území je dostupné široké spektrum sociálních a navazujících služeb poskytovaných jednak poskytovateli se
sídlem v území MAS (22 poskytovatelů), ale i poskytovateli se sídlem mimo území MAS (49 poskytovatelů).
Komplexní služby, spočívající v dlouhodobém zapojení v území, realizaci širokého spektra služeb (sociálních,
zdravotních, navazujících a služeb pro rodinu) nabízejí především neziskové a církevní organizace. Úspěšně se
rozvíjí i spolupráce s místními firmami (donátory).
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
Kap. 3.1. – SWOT S2, S4
Příloha 12 - Databáze sociálních služeb
Ve výchozí situaci disponuje území základní sítí sociálních služeb, poskytovaných jak organizacemi se sídlem
v území MAS ORLICKO (22 poskytovatelů), tak organizacemi se sídlem mimo území MAS ORLICKO (49
poskytovatelů). Celkem registrovaly organizace se sídlem v území MAS ORLICKO 40 sociálních služeb (20 druhů
služeb). Majoritní podíl na registrovaných službách mají služby péče (39% služeb) v území jsou však dostupné i
další služby tipu: krizová pomoc, denní a týdenní stacionář, azylový dům, dům na půl cesty, atd. Ze služeb,
poskytovaných organizacemi se sídlem mimo území MAS, bylo identifikováno 50 registrovaných služeb (14
druhů služeb).
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
Kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT „existence širokého spektra pobytových, terénních a ambulantních služeb“
Kap. 3.1. – SWOT – S4
Příloha 12 - Databáze sociálních služeb
Mimo registrovaných služeb poskytovaných v území jsou v území poskytovány i další služby pro rodinu,
navazující a zdravotnické služby. Jedná se především o služby určené seniorům, služby pro rodinu (rodinná a
mateřská centra, vzdělávání matek, poradenství, atd.), služby určené osobám bez přístřeší.
V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb a v rámci procesu přípravy SCLLD MAS ORLICKO (na
bázi pracovní skupiny zástupců sociálních a navazujících služeb) a v rámci dalších šetření mezi obyvateli a
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poskytovateli služeb (včetně neregistrovaných) byly identifikovány příklady sociálních a navazujících služeb,
které v území chybí, nebo nejsou realizovány v dostatečné kapacitě a dostupnosti v území. Část poskytovaných
služeb současně v současné době funguje, především u navazujících služeb však nemá zajištěné financování pro
následující roky.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
Kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT
Kap. 3.1. – SWOT – W17, O6, T1
Pro zajištění cílů opatření - zajistit dostatečnou dostupnost, kapacitu a komplexnost služeb sociálního
začleňování a prevence sociálního vyloučení a služeb zaměstnanosti v území MAS ORLICKO z.s., garantovaných
lokálními aktéry v území s potenciálem uplatňování víceúrovňového přístupu působení v území - jsou indikativní
především tyto skutečnosti:
V území MAS ORLICKO sídlí organizace, které poskytují široké spektrum služeb (registrovaných i
navazujících) a úspěšně díky tomu napomáhají integraci cílových skupin a prevenci vzniku sociálního
vyloučení v území /viz. Příloha 12 - Databáze sociálních služeb/
-

V území MAS ORLICKO sídlí organizace, které dokážou efektivně spolupracovat, podílí se na procesech
komunitního plánování, spolupracují při koordinaci služeb pro cílové skupiny v území a navzájem
propojují různé skupiny potenciálních uživatelů /analýza, 2.1.7/

-

V území MAS ORLICKO sídlí organizace, které předložili projektové záměry a plány na efektivní rozšíření
a zkvalitnění svých služeb v souladu s cílem zajištění komplexního a efektivního řešení sociálních
ochrany cílových skupin /analýza, 2.1.7. - Příklady záměrů rozšíření a zkvalitnění služeb v území/

V souladu s uvedenými skutečnostmi by mělo být cílů opatření dosahováno prostřednictvím podpory projektů,
které naplní následující skutečnosti:
•
•
•
•

Budou realizovány lokálními (etablovanými) partnery /pokud v území existuje vhodný nositel/
Budou realizovány subjekty, které mají kapacity úspěšně propojovat a své služby směrem k cílovým
skupinám
Dokážou aktivizovat potenciál v území (zapojení do dobrovolnické práce, komunitní projekty, atd.)
Logicky prováží, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum poskytovaných služeb žadatele

Z pohledu vazby na další projekty realizované v území je situace následující:
1) Realizace koordinovaného přístupu v sociálně vyloučených lokalitách: podpora cílových skupin ze
sociálně vyloučených lokalit není předmětem tohoto opatření a otázka souladu s KPSVL proto není
v rámci tohoto opatření relevantní
2) Realizace projektů na úrovni Pardubického kraje: Pardubický kraj plánuje pro období let 2016 – 2018
realizaci projektu „Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji“, který bude realizován jako projekt
přímého přidělení z Operačního programu zaměstnanost. V rámci tohoto projektu budou financovány
služby Sociální rehabilitace (§ 70), služby Rané péče (§ 54) a služby Sociálně terapeutických dílen (§ 67).
Možnost přímé podpory těchto služeb v rámci vybraných opatření se proto v období let 2016 – 2018
nepředpokládá, vzhledem k možné podpoře v letech 2019 – 2023 jsou však ve výčtu ponechány.
C) Popis provázanosti navrhovaných Opatření CLLD, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Opatření má vazbu na následující Opatření SCLLD / Operační program /Programové rámce SCLLD:
• Opatření 1.1.1., které je zaměřeno na podporu provádění strategického plánování sociálních,
doprovodných a navazujících služeb
• Opatření 1.1.2., které je zaměřeno na podporu stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a
navazujících služeb
• Opatření 1.1.3., které je zaměřeno na zajištění potřebného zázemí pro poskytování služeb sociálního
začleňování a prevence sociálního vyloučení /OP IROP, Priorita 4, SC 4.1./ programový rámec IROP –
opatření IROP/6, IROP/7 .
• Opatření 2.4.1., které je zaměřeno na podporu vyváženého postavení žen a mužů na trhu práce a
podporu pečujících osob / OP IROP, Priorita 4, SC 4.1. / programový rámec IROP – opatření IROP/5
•
D) Priorizace navrženého opatření CLLD
• Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky
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•

Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace (v případě navýšení
předpokládá MAS ORLICKO použít tyto prostředky k posílení tohoto opatření)
E) Časový harmonogram realizace ve vazbě na finanční plán
Alokace:
9 681 073,22
Doba realizace
projektů
Rok
Procento
rezervovaných
způsobilých výdajů
projektu (CELKEM)
2016
0%
2017
14 %
2018
86%
X
2019
0%
X
2020
0%
X
2021
0%
X
2022
0%
X
2023
0%
Celkem
100 %
---Předpokládaná délka realizace projektů 1 – 3 roky.
F) Popis možných zaměření projektů
Projekty zaměřené na sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení

•

•

Aktivity
A)

Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s
cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či
sociálním vyloučením ohrožených, které jsou zároveň v síti sociálních služeb uvedené ve
Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje.
Podporovány budou pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako
pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60
zákona č. 108/2006 Sb.
Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
• Odborné sociální poradenství (občanské poradny, manželské a rodinné poradny,
poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího
násilí, poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového
typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány i mobilní terénní
týmy poskytující odborné sociální poradenství
• Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny osob,
uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší,
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem
služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života)
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytované rodinám s dětmi, u nichž je
ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou
rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení
vývoje dítěte)
• Raná péče (poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu;
služba je zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho
specifické potřeby); služby poskytované rodinám s dítětem se specifickými potřebami
umožňují rodičům a pečujícím osobám sociální začlenění a působí preventivně proti
jejich sociálnímu vyloučení (rodiče a pečující osoby se mohou díky podpoře služeb rané
péče snadněji zapojit do sociálního, pracovního a ekonomického života společnosti)
• Krizová pomoc (poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které nacházejí v situaci
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální
situaci vlastními silami, krizovou pomoc obvykle nespočívá pouze v jednorázové pomoci
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•

•

•

•

•

•

•
•

Aktivity B)

Aktivity C)

člověku v akutní krizi, ale zahrnuje několik intervencí s osobou v krizi, včetně jejího
předání do následné péče, pokud to její stav vyžaduje), u této služby sociální prevence
bude podporována i pobytová forma jejího poskytování
Kontaktní centra (nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na návykových
látkách; cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se
zneužíváním návykových látek)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let
ohrožených společensky nežádoucími jevy; s důrazem na podporu jejich sociálního
začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se na trhu práce, cílem služby je zlepšit
kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace); bude
podporována cílová skupina ve věku od 15 do 26 let s cílem podpory sociálního
začleňování a zvyšování kompetencí umožňujících lépe se začlenit a uplatnit na trhu
práce
Sociální rehabilitace (soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a
dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život
nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností,
potenciálů a kompetencí); u této služby sociální prevence bude podporována pouze
terénní a ambulantní forma jejího poskytování
Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
postižení, které nemohou z tohoto důvodu nalézt zaměstnání na otevřeném ani
chráněném trhu práce; cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie)
Služby následné péče (poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a
osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve
zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo
osobám, které abstinují); u této služby sociální prevence bude podporována pouze
ambulantní forma jejího poskytování
Podpora samostatného bydlení (poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně
duševního onemocnění)
Osobní asistence poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
Odlehčovací služby pro osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí o osoby
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení; u této služby sociální péče bude podporována i pobytová forma jejího
poskytování

NE
Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec základních činností
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o programy a činnosti se společensky
prospěšným charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby z cílových
skupin v území příslušné MAS. Podporovány budou programy a činnosti realizované v
přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo
ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad
rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. - tzn. nelze
podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba
registrovány.
Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:
• Aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při
vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání
(zejména pokud pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné
péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se o činnosti zaměřené
na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v
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jejím začlenění se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické
potřeby cílové skupiny těchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí
ústavní péče nebo náhradní rodinná péče apod.).
• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči.
• Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby ohrožené závislostmi
(včetně patologického hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách, mimo
zdravotnické služby a péči.
• Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve
výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty, probační a resocializační programy a
programy zaměřené na pachatele domácího násilí s cílem předcházení jejich dalšího
násilného chování (programy sociálního výcviku a rozvoje sociálních a osobních
dovedností s cílem sociální integrace nalezení zaměstnání, psychologické poradenství
atd.)
• Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní
programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a
vedoucí ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování
zdrojů komunit do řešení situace ohrožených rodin atd.
• Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci (např. získávání základních sociálních a
profesních dovedností, posilování rodičovských kompetencí, atd.)
• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a
řešení zadluženosti, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství,
zvyšování sociálních a profesních dovedností a kompetencí v oblasti hledání a udržení
stabilního zaměstnání, jednání s institucemi atd.
• Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného /prostupného
bydlení jako prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a
bezdomovectví
• Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení, pracovněprávních vztahů apod. (programy finančně dostupné mediace, postupného splácení
služeb profesionálních advokátů a mediátorů, bezplatná právní pomoc při zadlužení a v
oblasti prevence sociálního vyloučení zaměřená na problematiku pracovně-právních
vztahů, bydlení, exekucí apod.)
• Aktivity přispívající k boji s diskriminací (vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci
cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence
a odstraňování diskriminace, poskytování poradenství cílovým skupinám týkající se
nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace).
• Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná
v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj.
kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními
pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (např. terénní mobilní týmy,
vzdělávání a poradenství pro osoby pečující atd.)
• Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na
svém území – podpora profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na
pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
• Dětské skupiny – podpora dětských skupin pro veřejnost, podpora podnikových
dětských skupin
• Vzdělávání pečujících osob
Aktivity D)
„MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných cílových skupin ve výzvě vždy v souladu s výčtem
uvedeným ve výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a
doplnění a v souladu s cíli opatření“
G) Podporované cílové skupiny
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„Aktivity opatření CLLD – A, B, C“
V rámci aktivit Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a
prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování jsou cílovou skupinou zejména
osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, oběti trestné činnosti, osoby
ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
osoby opouštějící institucionální zařízení, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,
osoby pečující o jiné závislé osoby, neformální pečovatelé, atd.
Cílovou skupinou mohou být také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, případně další pracovníci
v přímé práci s klienty.
V rámci aktivit Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování
nebo prevence sociálního vyloučení jsou cílovou skupinou osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené.
•
„Aktivity opatření CLLD –D“
V rámci podpory prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni jsou cílovou skupinou zejména
osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
„ MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných cílových skupin ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve
výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli
opatření“
H) Typy příjemců podpory
• Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• Nestátní neziskové organizace
• Organizace zřizované obcemi
• Organizace zřizované kraji
• Příspěvkové organizace
I) Absorpční kapacita MAS
Ve výchozí situaci disponuje území základní sítí sociálních služeb poskytovaných jak organizacemi se sídlem
v území MAS ORLICKO (22 poskytovatelů), tak organizacemi se sídlem mimo území MAS ORLICKO (49
poskytovatelů).
Mimo registrovaných služeb poskytovaných v území jsou v území poskytovány i další služby pro rodinu,
navazující a zdravotnické služby. Jedná se především o služby určené seniorům, služby pro rodinu (rodinná a
mateřská centra, vzdělávání matek, poradenství, atd.), služby určené osobám bez přístřeší.
Celkem je v území se sídlem poskytovatele identifikováno 32 subjektů, zajišťujících nosné aktivity.
Na území MAS byli identifikováni poskytovatelé a zřizovatelé služeb (registrovaných a navazující) se zkušenostmi
a potenciálem dalšího rozšíření aktivit / služeb za účelem jejich poskytování pro komplexní a efektivní řešení
systému sociální ochrany vybrané cílové skupiny / cílových skupin.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním
vyloučením
Kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT („Existence fungujících organizací sociálních a navazujících služeb se sídlem v území MAS
ORLICKO
a
potenciálem
dalšího
rozvoje
a
přenosu
dobré
praxe“)
Kap. 3.1. – SWOT – S2
Vzhledem k této skutečnosti předpokládáme jak vyčerpání alokovaných prostředků, tak možného navýšení
uvedeného opatření.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat
Udržitelný rozvoj – neutrální
Rovné příležitosti a nediskriminace – neutrální
Rovnost žen a mužů – neutrální
K) Principy určení preferenčních kritérií (35 %)
Potřebnost (35):
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•
•
•
•
•
•
•
•

Princip podpory lokálních aktérů
Princip podpory žadatelů, uplatňujících víceúrovňový přístup (využití různých nástrojů, aktivit a služeb
pro komplexní podporu cílových skupin organizace)
Princip podpory žadatelů, kteří využívají nástroje pro aktivizaci potenciálu území v rámci své činnosti
(formou dobrovolnické práce, zapojení do procesu rozhodování o aktivitách organizace, …)
Princip podpory projektů, které logicky provážou, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum
poskytovaných služeb
Princip administrativního a technického zpracování projektu
Princip velikosti projektu
Princip projektu „na čáře“
Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti

Indikátor OP
Výstupu:
6 00 00

Popis:

6 70 01
Popis:
5 00 01

Popis:

5 01 00 *
Popis:
6 20 00
Popis:
5 51 02
Popis:

Celkový počet účastníků

účastníci

Kapacita podpořených služeb

místa

145
Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační
struktury, osob cílových skupin, apod.), které v rámci projektu získali jakoukoliv formu
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela.
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"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit.
"Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní
situaci.
Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo
osoby
12
vzdělávacích zařízení
Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská hřiště nebo
vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení,
dodávané projektem. „Uživatelé“ jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané
osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat.
Počet podpořených zařízení péče o děti
Zařízení
1
předškolního věku
Zařízení vybudovaná či provozovaná v rámci projektu podporovaném ESF.
Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí
Projekty
4
sociální partneři nebo nevládní organizace
Sociální partneři jsou zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (asociace, odborové
organizace). Nevládní organizace jsou definovány v indikátorovém slovníku. Projekt je
částečně implementován sociálními partnery či NNO je-li jeden z nich příjemcem.
Počet podpořených komunitních center
Zařízení
0
V rámci realizace terénní komunitní sociální práce je možné uvést indikátor 0. Indikátor
nabývá kladných hodnot, pokud sociální práce probíhá v komunitním centru.

Výsledku:
6 26 00
Popis:
6 70 10
Popis:
5 01 10

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
Účastníci
0
účasti
Účastníci intervence ESF, kteří získali potvrzení o kvalifikace po ukončení účasti na ESF
projektu. Potvrzení je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že
účastník získal kvalifikaci dle předem stanovených standardů.
Využívání podpořených služeb

Osoby

250
Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. "Služba" je
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci.
Využívání musí být doložitelné klientem.
Počet osob využívajících zařízení péče o děti
Osoby
80
předškolního věku
12

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. zařízení
vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro
děti předškolního věku, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán
jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno,
do práce.
Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3
Osoby
20
let
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či
provozovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro děti do 3 let,
které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba,
která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Tento
indikátor je podskupinou indikátoru 50110.
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb,
Osoby
7
u nich služba naplnila svůj účel
Počet účastníků, jež mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb, individuální
plán a jeho kladné hodnocení o kvalitativní změně v životě. Příjemce provede do 1 měsíce po
ukončení podpory zhodnocení splnění cílů poskytované služby u klienta. Indikátor je
podřazený indikátoru „Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce
naplnila svůj účel.“
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence
Osoby
207
formou sociální práce naplnila svůj účel
Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen
individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě. Příjemce
provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce
zaměřených na řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený indikátoru
„Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel“.

Popis:

5 01 20

Popis:

6 73 15

Popis:

6 73 10

Popis:

Odůvodnění
Předpokládáme, že podpoříme:
(1) Realizaci /poskytování/ sociálních služeb dle zákona 108/2016 Sb. a dalších služeb nad rámec registrace
dle zákona 108 v rámci 4 projektů s celkovou hodnotou cca. 7 181 073Kč.
V rámci těchto projektů předpokládáme tyto indikátory:
6 00 00 - Počet účastníků: 65 (průměrná hodnota indikátoru: 110 000 Kč)
6 70 01 - Kapacita služby: 15
6 70 10 – Využívání služeb: 250
6 73 15 –Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nich služba naplnila svůj účel: 7
6 73 10 –Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce splnila svůj účel: 207
MAS ORLICKO plánuje podpořit realizaci 3 projektů, z toho dva projekty budou zaměřeny na aktivity mimo rámec
zákona 108. Předpokládaný počet účastníků v projektech zůstává stejný. Očekáváná okamžitá kapacita služby
(individuální práce s klienty) je však k charakteru očekávaných výzev nižší, v souvislosti s tím však očekáváme
vyšší počet uživatelů s bagatelní podporou, kteří službu využijí.
Provoz 1 zařízení péče o děti na platformě DS, nebo živnostenského podnikání v hodnotě 2 500 000 Kč. U
zařízení péče o děti předpokládáme kapacitu zařízení 12 dětí a převážně děti mladší 3 let.

(2)
6

00

00 - Počet účastníků: 80 (průměrná
přibližně 80 účastníků na DS s kapacitou 12
5 00 01 – kapacita podpořených zařízení péče o děti: 12

hodnota

indikátoru:

31250

Kč

/

osobu),

5 01 10 – počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku: 80
5 01 20 – počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let: 20
5 0100* – počet podpořených zařízení předškolního věku: 1
13

Celkové plánované hodnoty indikátorů za aktivitu (1) + (2)
6 00 00 - Počet účastníků: 145 = 65 + 80
6 70 01 - Kapacita služby: 15
6 70 10 – Využívání služeb: 250
6 73 15 –Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nich služba naplnila svůj účel: 7
6 73 10 –Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce splnila svůj účel: 207
5 00 01 – kapacita podpořených zařízení péče o děti: 12
5 01 10 – počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku: 80
5 01 20 – počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3 let: 20
5 0100* – počet podpořených zařízení předškolního věku: 1
6

2 000 – počet projektů, které z části realizují …. : 4
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8.3.2.

Opatření CLLD OPZ_2: Podpora sociálně vyloučených lokalit

1. Vazba na specifický cíl SCLLD MAS ORLICKO:
1.1. Služby prevence a inkluzivní podpory v území
1.2. Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
1.1.6. Specifická a koordinovaná podpora pro řešení sociálně vyloučených lokalit
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ
Opatření přímo přispívá k naplnění aktivity:
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující
rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí.
B) Popis cíle Opatření CLLD
Cílem opatření je posílit nástroje sociálního začleňování v SVL v území na uplatnění nástrojů realizace
komunitní sociální a dalších programů a činností sociálního začleňování a zaměstnanosti.
Uvedený cíl je v souladu s následujícím výstupy analýzy území:
V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v existenci sociálně vyloučených lokalit.
Analýza:

kap.
2.1.7.
kap. 3.1 – SWOT W2

–

Problematika

sociálně

vyloučených

lokalit

Situační analýza lokality a definované potřeby
Vyloučená lokalita Borek
Vznikla v roce 1997, kdy město Česká Třebová rekonstruovalo panelový dům, v němž město zřídilo byty pro
sociálně slabé občany. Ve vyloučené lokalitě bydlí okolo 800 obyvatel. Počet osob v lokalitě se výrazně nemění.
Pokud se některé byty uvolní, rychle se objeví nový zájemce o bydlení. Největší pohyb je v domě č. p. 1821-1823,
který patří ostravské firmě Toba Trade. Do tohoto domu se často stěhují noví nájemníci z celé ČR, často jsou zde
jen krátce a stěhují se pryč. Situaci v lokalitě je možno označit za klidnou (stabilizovanou), a to díky působení
organizace NADĚJE přímo v lokalitě. Nedochází zde k vážnějším sporům mezi minoritní a majoritní společností.
Problémy se spíše vyskytují mezi původními romskými starousedlíky a nově přistěhovalými obyvateli. Toto
soužití se v poslední době zlepšuje. V lokalitě se vyskytují problémy s drogami a také časté drobné krádeže.
Vyloučená lokalita Borek není prozatím zajímavá pro extremistické skupiny a krajní politické strany. Ke klidu
v lokalitě významně přispívá i činnost organizací působících ve vyloučené lokalitě. Město Česká Třebová
podporuje provoz NADĚJE částkou 1 200 000 Kč ročně, na provoz nízkoprahového zařízení přispívá částkou
120 000 Kč (do roku 2014), v roce 2015 předpokládá navýšení celkové podpory na cca. 1 500 000 tis. Kč. Dalšími
organizacemi, které působí ve vyloučené lokalitě jsou Oblastní charita, Amalthea, RC Rosa, Městská policie Česká
Třebová, sociální odbor městského úřadu, Základní škola praktická. Uvedené organizace pořádají časté aktivity,
akce a výlety pro zdejší obyvatele v rámci programů prevence kriminality. V území nepůsobí Agentura pro
sociální začleňování.
Od roku 2015 bude aktuální především požadavek na posílení financování služeb realizovaných v sociálně
vyloučených lokalitách vzhledem k ukončení projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených
romských lokalit v Pardubickém kraji II.
V rámci diskusí s místními aktéry byly identifikovány především následující potřeby:
•
•
•
•

Zkvalitnění (rozšíření) zázemí nízkoprahového centra pro děti a mládež v lokalitě
Posílení kapacit pro poskytování terénní služby v lokalitě a posílení činnosti v NZDM (aktivizační,
asistenční a motivační programy, programy předcházení ekonomické nestability)
Dům na půl cesty
Vytvoření tréninkového pracovního místa v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v lokalitě Borek
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Vyloučené lokality Ústí nad Orlicí
Výskyt sociálně vyloučené lokality v ORP Ústí nad Orlicí potvrdila Analýza sociálně vyloučených lokalit (vydaná
v květnu 2015). V Ústí nad Orlicí není sociálně vyloučená lokalita koncentrována v jednom místě, ale jedná se o
zhruba 10 míst (domů), kde méně přizpůsobiví občané města bydlí. Je to např. městská část Kerhartice, dále
ulice J. K. Tyla, Třebovská, Švermova, Pražská. Ve městě působí a stará se o tyto občany SKP-CENTRUM, o. p. s.,
které zde působí 2 roky. SKP-CENTRUM spolupracuje se sociálním odborem městského úřadu, s volnočasovým
klubem „Kamin“, s organizací Romodrom, která provozuje vězeňský program, účastní se komunitních plánování,
školení, spolupracuje s Nadějí, občanskou poradnou, městskou policií a dalšími. Organizace se stará zhruba o
100 – 150 obyvatel, měsíčně je to pak 25 lidí. V rámci své činnosti pomáhají nalézt vhodné bydlení a zaměstnání
pro sociálně slabé občany. Pracovníci pomohli najít několika lidem práci a pozitivně je k práci motivují
(především mladé). Velkými problémy lidí jsou dluhy a exekuce, nezaměstnanost. Nejsou zde výrazné problémy
s drogami. V lokalitě nepůsobí Agentura pro sociální začleňování.
SKP-CENTRUM by uvítalo finanční podporu na: výlety pro rodiny, akce, sportovní či hudební kroužky, studium
pro mladé (doprava, internát), sociální místa (startovací mzdy). Od roku 2015 bude aktuální především
požadavek na posílení financování realizace komunitní sociální práce a to s ohledem na ukončení projektu
Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II.
V území nepůsobí Agentura pro sociální začleňování.
Analýza:

kap.
2.1.7.
kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT

–

Problematika

sociálně

vyloučených

lokalit

Informace o koordinovaném přístupu v SVL:
Dle jednání se zástupci měst Česká Třebová a Ústí nad Orlicí a dle informací sdělených příslušnými
kompetentními zaměstnanci odborů Pardubického kraje se v území nepředpokládá realizace koordinovaného
přístupu v sociálně vyloučených lokalitách.
C) Popis provázanosti navrhovaných Opatření CLLD, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Opatření má vazbu na následující Opatření SCLLD / Operační program /Programové rámce SCLLD:
•
•
•

Opatření 1.1.1., které je zaměřeno na podporu provádění strategického plánování sociálních,
doprovodných a navazujících služeb / ------------------ / -------------------Opatření 1.1.2., které je zaměřeno na podporu stabilizace a rozvoje poskytovatelů sociálních a
navazujících služeb, / ------------------ / -------------------Opatření 1.1.3., které je zaměřeno na zajištění potřebného zázemí pro poskytování služeb sociálního
začleňování a prevence sociálního vyloučení /OP IROP, Priorita 4, SC 4.1./ programový rámec IROP –
opatření IROP/6, IROP/7.

D) Priorizace navrženého opatření CLLD
•
•

Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky
Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace

E) Časový harmonogram realizace ve vazbě na finanční plán
Alokace:

2 198 779,90 Kč

Doba
realizace
projektů

Rok

Procento rezervované alokace na výzvu
MAS

2016

0%

2017

40 %

X

2018

60 %

X

2019

0%

X

2020

0%

X

2021

0%
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2022

0%

2023

0%

Celkem

100%

---

Předpokládaná délka realizace projektů – 1 rok.
F) Popis možných zaměření projektů
Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence
sociálního vyloučení. Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec základních činností
sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.

MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných aktivit ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ
č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření
G) Podporované cílové skupiny
•
•

Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby sociálně vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené

H) Typy příjemců podpory
• Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• Nestátní neziskové organizace
MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných příjemců ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO
OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření
I) Absorpční kapacita MAS
V území existuje dobrá spolupráce při řešení otázek SVL, založená především na spolupráci městské policie,
odboru sociálních služeb města, neziskových organizací provozujících v lokalitách terénní programy a komunitní
sociální práci a další aktivity (např. provoz MC).
Analýza:

kap.
2.1.7.
kap. 2.1.7. – Dílčí SWOT

–

Problematika

sociálně

vyloučených

lokalit

Vzhledem k těmto skutečnostem je navržena alokace ve výši 1,8 mil. Kč, která reflektuje aktuální potřeby
lokálních aktérů sociálního začleňování v SVL na rozvoj a posilování svých aktivit.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat
Udržitelný rozvoj – neutrální
Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální
Rovnost žen a mužů - neutrální
K) Principy určení preferenčních kritérií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Princip podpory lokálních aktérů
Princip podpory žadatelů, uplatňujících víceúrovňový přístup (využití různých nástrojů, aktivit a služeb
pro komplexní podporu cílových skupin organizace)
Princip podpory žadatelů, kteří využívají nástroje pro aktivizaci potenciálu území v rámci své činnosti
(formou dobrovolnické práce, zapojení do procesu rozhodování o aktivitách organizace, …)
Princip podpory projektů, které logicky prováží, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum poskytovaných
služeb
Princip administrativního a technického zpracování projektu
Princip velikosti projektu
Princip projektu „na čáře“
Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti

Indikátor OP
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Výstupu:
6 00 00

Celkový počet účastníků

účastníci

Popis:

Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační
struktury, osob cílových skupin, apod.), které v rámci projektu získali jakoukoliv formu
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela.

6 70 01

Kapacita podpořených služeb

Popis:

"Kapacita" je maximální počet osob, které může podpořená služba v danou chvíli obsloužit.
"Služba" je poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní
situaci.

6 20 00

Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí
sociální partneři nebo nevládní organizace

Popis:

Sociální partneři jsou zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (asociace, odborové
organizace). Nevládní organizace jsou definovány v indikátorovém slovníku. Projekt je
částečně implementován sociálními partnery či NNO, je-li jeden z nich příjemcem.

5 51 02

Počet podpořených komunitních center

Popis:

V rámci realizace terénní komunitní sociální práce je možné uvést indikátor 0. Indikátor
nabývá kladných hodnot, pokud sociální práce probíhá v komunitním centru.

místa

projekty

zařízení

2

40

2

0

Výsledku:
6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

Popis:

Účastníci intervence ESF, kteří získali potvrzení o kvalifikaci po ukončení účasti na ESF
projektu. Potvrzení je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že
účastník získal kvalifikaci dle předem stanovených standardů.

6 70 10

Využívání podpořených služeb

Popis:

Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. "Služba" je
poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci.
Využívání musí být doložitelné klientem.

6 29 00

Popis:

6 73 10
Popis:

účastníci

osoby

0

140

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
osoby
0
účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci jsou definovaní v rámci indikátorů
„účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán“
„účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba
není zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti“
„migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných
společenství, jako jsou Romové)“
„zdravotně postižení“
„jiné znevýhodněné osoby“
„bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení“
„lidé z venkovských oblastí“
„zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle
indikátoru „Účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně
OSVČ“. Postavení na trhu práce je zjišťováno 6 měsíců od data ukončení účasti na
projektu. (Případně k nejbližšímu datu 6 měsíců poté, ke kterému má ČSSZ/ÚP
dostupné informace).
Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence
osoby
0
formou sociální práce naplnila svůj účel
Počet účastníků, kterým jsou poskytovány intervence sociální práce, mají uzavřen
individuální plán a jeho kladné vyhodnocení svědčí o kvalitativní změně v životě. Příjemce
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6 27 00

Popis:

provede do 1 měsíce po ukončení podpory zhodnocení splnění cílů intervencí sociální práce
zaměřených na řešení klientovy nepříznivé sociální situace. Indikátor je nadřazený indikátoru
„Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel“.
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
účastníci
0
včetně OSVČ
Původně nezaměstnaní, nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení
účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení účasti“ znamená do doby čtyř týdnů
od data ukončení účasti na projektu.
Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. (Případně
k nejbližšímud atu, ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné informace.

6 28 00

Popis:

Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
osoby
0
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci
nebo jsou zaměstnaní a to i OSVČ
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a
zároveň po ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů
C/ESF/24 „Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti“,
C/ESF/25 „ˇÚčastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti“,
C/ESF/26 „Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ a C/ESF/27 „Účastníci
zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ“.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů
C/ESF/12 „Účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán“
- C/ESF/14 „Účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna
dospělá osoba a jejichž členy jsou vyživované děti
C/ESF/15 „Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)“
C/ESF/16 „Osoby se zdravotním postižením“
C/ESF/17 „Jiné znevýhodněné osoby“
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
„hledají zaměstnání“ je definováno dle indikátoru C/ESF/24 „Neaktivní účastníci, kteří znovu
začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti“
„jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy“ je definováno dle indikátoru C/ESF/25
„Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti“
„rozšiřují si kvalifikaci“ je definováno dle indikátoru C/ESF/26 „Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení své účasti“
„jsou zaměstnaní, a to i OSVČ“ je definováno dle indikátoru C/ESF/27 „Zaměstnaní účastníci,
včetně OSVČ, po ukončení své účasti“

Odůvodnění
Odůvodnění indikátorů:
Předpokládáme, že podpoříme 2 projekty zaměřené výhradně na komunitní sociální práci, v rámci kterého bude
vytvořena okamžitá kapacita pro 40 osob (6 70 01) a za celou dobu realizace projektu službu využije 140 osob /6
70 10/. Vzhledem k charakteru komunitní sociální práce indikujeme počet účastníků v hodnotě 2 /6 00 00/.
Plánujeme podpořit 2 projekty na platformě NNO / 6 20 00 = 2/
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8.3.3.

Opatření CLLD OPZ_3: Podpora sociálního podnikání

1. Vazba na specifický cíl SCLLD MAS ORLICKO:
1.1. Služby prevence a inkluzivní podpory v území
1.3. Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
1.1.5. Komplexní podpora rozvoje sociálního podnikání v území
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ
Opatření přímo přispívá k naplnění aktivity: Podpora vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků
B) Popis cíle Opatření CLLD
Cílem opatření je podpořit fungování sociálních podniků v území.
Uvedený cíl je v souladu s následujícím výstupy analýzy území:
V území MAS ORLICKO jsou identifikovány slabé stránky spočívající v nedostatečném využití potenciálu
sociálního podnikání.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
kap. 3.1. – SWOT - W19
Situační analýza území MAS ORLICKO z pohledu sociálního podnikání:
V území MAS ORLICKO v současné době nepůsobí žádný „typický“ sociální podnik. V databázi organizací
uvedených na www.ceske-socialni-podnikani.cz je registrována společnost EKO Králíky, v.o.s., která zaměstnává
osoby dlouhodobě nezaměstnané. V území se dále nachází několik organizací, které provozují tzv. „chráněné
dílny“, resp. zaměstnávají osoby se zdravotním, nebo duševním onemocněním na chráněných pracovních
místech.
V rámci posouzení potenciálu a připravenosti území pro využití sociálního podnikání jako nástroje integrace osob
se ztíženým uplatněním na trhu práce beseda na téma „Chráněná pracovní místa“ za účasti zástupců Úřadu
práce, místních organizací poskytujících sociální a navazující služby a organizací s praktickými zkušenostmi
v oboru sociálního podnikání působících mimo území MAS ORLICKO (Pferda o.s., Rychnov nad Kněžnou, Skok do
života o.p.s., Hradec Králové a Komuniké o.p.s., Litomyšl).
Beseda přinesla účastníkům informace o aspektech provozu sociálního podniku a poukázala především na vazbu
provozovatele sociálního podniku na zařízení, z kterého se mohou rekrutovat potenciální zaměstnanci sociálního
podniku – jako důležitý aspekt dlouhodobé udržitelnosti tohoto zařízení.
V území MAS ORLICKO se nachází několik zařízení, které by tyto podmínky mohly splnit – tj. které by mohly
optimálně využít potenciálu sociálního podnikání k podpoře pracovního uplatnění u svých klientů (speciální
základní a střední škola, azylový dům, dům na půl cesty, domov pro osoby se zdravotním postižením, …).
Potenciál sociálního podnikání by dále mohly uchopit organizace, které již nyní poskytují chráněná pracovní
místa, nebo pracovní rehabilitaci.
Z diskuse dále vyšel požadavek na realizaci podpůrných (informačních setkání) pro lepší orientaci potenciálních
provozovatelů sociálního podniku a přípravu projektů tohoto typu.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
kap. 3.1. – SWOT W5
kap. 3.1. – SWOT S2, O1, O2
C) Popis provázanosti navrhovaných Opatření CLLD, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Opatření má vazbu na následující Opatření SCLLD / Operační programy/ Programové rámce SCLLD:
•

Opatření 1.1.5. je dále komplementárně podporováno v rámci OP IROP, Priorita 4, SC 4.1./ programový
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rámec IROP – opatření IROP/8- Infrastruktura pro sociální podnikání .

V rámci Opatření programového rámce OPZ budou podporovány výdaje spojené s provozem sociálního podniku
(především mzdové náklady osob z cílových skupin a v přímé práci s cílovou skupinou a nákup vybavení /
investiční výdaje/ v přímé vazbě na cílovou skupinu, další výdaje v rámci režimu nepřímých nákladů dle pravidel).
Výdaje na stavební práce a další infrastrukturní výdaje včetně vybavení budou podporovány v rámci IROP.
D) Priorizace navrženého opatření CLLD
•
•

Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky
Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace

E) Časový harmonogram realizace ve vazbě na finanční plán
Alokace:

2 000 000 Kč

Doba realizace
projektů

Rok

Procento rezervované alokace na výzvu
MAS

2016

0%

2017

0%

2018

100 %

2019

0%

X

2020

0%

X

2021

0%

X

2022

0%

2023

0%

Celkem

100%

Předpokládaná délka realizace projektů – 2 roky.
F) Popis možných zaměření projektů
Integrační sociální podnik
−

vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo
cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání

−

vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu

−

marketing sociálního podniku

−

provozování sociálního podnikání

Environmentální sociální podnik
−

vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo
cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání

−

vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku
financovaných z přímých nákladů projektu

−

marketing sociálního podniku

−

provozování sociálního podnikání

−

environmentální audity a strategie

−

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

Nelze hradit:
Poskytování služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
G) Podporované cílové skupiny
U integračních sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené
sociálním vyloučením, a to:
•

osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

•

osoby se zdravotním postižením

•

osoby v nebo po výkonu trestu (osoby, které opustili výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po
opuštění výkonu trestu, osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, které jsou
zároveň uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR)

•

osoby opouštějící institucionální zařízení (pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)

•

azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na
Úřadu práce ČR

U environmentální sociálních podniků jsou cílové skupiny omezeny na:
•

osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců

•

osoby se zdravotním postižením

•

osoby v nebo po výkonu trestu (osoby, které opustili výkon trestu odnětí svobody, a to do 12 měsíců po
opuštění výkonu trestu, osoby, vykonávající trest odnětí svobody formou domácího vězení, které jsou
zároveň uchazeči o zaměstnání evidovanými na Úřadu práce ČR)

•

osoby opouštějící institucionální zařízení (pro účely této aktivity to jsou osoby opouštějící zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to do 12 měsíců od opuštění zařízení)

•

azylanti do 12 měsíců od získání azylu, kteří jsou současně uchazeči o zaměstnání evidovanými na
Úřadu práce ČR

•

neaktivní osoby

•

osoby pečující o malé děti

•

uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let

•

lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

•

osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

•

osoby pečující o jiné závislé osoby

H) Typy příjemců podpory
1.
2.
3.

Obchodní korporace (vymezená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích)
OSVČ (dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění)
nestátní neziskové organizace, a to:
• obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech
• ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech,
pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí.
• spolky dle § 214 - 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník nadace (§ 306
• -393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti
naplňovat veřejně prospěšný cíl, za jehož účelem byly založeny.
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Svou hospodářskou činnost, spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, realizují
výhradně jako svou vedlejší činnost
„MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných aktivit ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO
OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření“
I) Absorpční kapacita MAS
V území MAS ORLICKO se nachází několik zařízení, které by tyto podmínky mohly splnit – tj. které by mohly
optimálně využít potenciálu sociálního podnikání k podpoře pracovního uplatnění u svých klientů (speciální
základní a střední škola, azylový dům, dům na půl cesty, domov pro osoby se zdravotním postižením, …).
Potenciál sociálního podnikání by dále mohly uchopit organizace, které již nyní poskytují chráněná pracovní
místa, nebo pracovní rehabilitaci.
Z diskuse dále vyšel požadavek na realizaci podpůrných (informačních setkání) pro lepší orientaci potenciálních
provozovatelů sociálního podniku a přípravu projektů tohoto typu.
Analýza: kap. 2.1.7. – Organizace a platformy služeb určených osobám sociálně vyloučeným, nebo ohroženým
sociálním vyloučením
kap. 3.1. – SWOT - W5
kap. 3.1. – SWOT - S2, O1, O2
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat
Udržitelný rozvoj - neutrální
Rovné příležitosti a nediskriminace - neutrální
Rovnost žen a mužů - neutrální
K) Principy určení preferenčních kritérií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Princip podpory lokálních aktérů
Princip podpory žadatelů, uplatňujících víceúrovňový přístup (využití různých nástrojů, aktivit a služeb
pro komplexní podporu cílových skupin organizace)
Princip podpory žadatelů, kteří využívají nástroje pro aktivizaci potenciálu území v rámci své činnosti
(formou dobrovolnické práce, zapojení do procesu rozhodování o aktivitách organizace, …)
Princip podpory projektů, které logicky prováží, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum poskytovaných
služeb
Princip administrativního a technického zpracování projektu
Princip velikosti projektu
Princip projektu „na čáře“
Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti

Indikátor OP
Výstupu:
6 00 00

Celkový počet účastníků

osoby

Popis:

Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační
struktury, osob cílových skupin, apod.), které v rámci projektu získali jakoukoliv formu
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela.

1 02 13

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře

Popis:

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená
dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně
prospěšný cíl formulovaný v základních dokumentech a které splňují principy sociálního
podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní prospěch).
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.
Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16).
V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů)

organizace

3

1
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specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy.
1 02 12

Počet podpořených již existujících sociálních
podniků

Popis:

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená
dle soukromého práva nebo její součást, nebo fyzická osoba, které naplňují veřejně
prospěšný cíl formulovaný v základních dokumentech a které splňují principy sociálního
podniku (ekonomický prospěch, sociální prospěch a environmentální a místní prospěch).
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.
Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku (TESSEA 2011:14-16).
V jednotlivých výzvách bude definována specifická sada rozpoznávacích znaků (ukazatelů)
specificky vymezující sociální podnik dle zaměření a účelu výzvy.

organizace

0

Výsledku:
1 02 11

6 28 00

Popis:

6 27 00

Popis:

Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře,
organizace
1
které fungují i po ukončení podpory
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
osoby
3
vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci
nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a
zároveň po ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů
C/ESF/24 „Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti“,
C/ESF/25 „ˇÚčastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti“,
C/ESF/26 „Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti“ a C/ESF/27 „Účastníci
zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ“.
Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů
C/ESF/12 „Účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán“
- C/ESF/14 „Účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna
dospělá osoba a jejichž členy jsou vyživované děti
C/ESF/15 „Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně
marginalizovaných společenství, jako jsou Romové)“
C/ESF/16 „Osoby se zdravotním postižením“
C/ESF/17 „Jiné znevýhodněné osoby“
„Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
„hledají zaměstnání“ je definováno dle indikátoru C/ESF/24 „Neaktivní účastníci, kteří znovu
začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti“
„jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy“ je definováno dle indikátoru C/ESF/25
„Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti“
„rozšiřují si kvalifikaci“ je definováno dle indikátoru C/ESF/26 „Účastníci, kteří získali
kvalifikaci po ukončení své účasti“
„jsou zaměstnaní, a to i OSVČ“ je definováno dle indikátoru C/ESF/27 „Zaměstnaní účastníci,
včetně OSVČ, po ukončení své účasti“
Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ

účastníci

2

Původně nezaměstnaní, nebo neaktivní účastníci intervence z ESF, které jsou po ukončení
účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení účasti“ znamená do doby čtyř týdnů
od data ukončení účasti na projektu.
Postavení na trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. (Případně
k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné informace.

6 29 00

Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
účasti, včetně OSVČ

Popis:

Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů

osoby

2
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- „účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán“
- „účastníci žijící v domácnostech, mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba není
zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti“
- „migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných
společenství, jako jsou Romové)“
- „Zdravotně postižení“
- „Jiné znevýhodněné osoby“
- „Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení“
- „lidé z venkovských oblastí“
„zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“ je definováno dle indikátoru
„Účastníci zaměstnaní do 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ“. Postavení na trhu
práce je zjišťováno 6 měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližšímu
datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ/ÚP dostupné informace).
Odůvodnění
Předpokládaný počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře /1 02 13/ činí jeden. V rámci projektu budou
podpořeny 3 osoby /6 00 00, průměrná hodnota indikátoru: 666 666 Kč./ Předpokládáme, že po ukončení
projektu budou dosaženy indikátory 6 28 00 = 3, 6 27 00 = 2 a 6 29 00 = 2. Indikátor 1 02 11 /Počet sociálních
podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory/ = 1
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8.3.4.

Opatření CLLD OPZ_4: Prorodinná opatření

1. Vazba na specifický cíl SCLLD MAS ORLICKO:
2.4. Dobré příležitosti na trhu práce pro všechny
1.4. Vazba na opatření SCLLD MAS ORLICKO:
2.4.1. Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob
A) Popis vazby opatření na specifický cíl 2.3.1. OPZ
Opatření přímo přispívá k naplnění aktivity:
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
B) Popis cíle Opatření CLLD
Cílem opatření je rozšířit nabídku služeb určených osobám pečujících o děti s cílem zvýšit slučitelnost
soukromého a pracovního života a to na platformě rozšiřování aktivit (služeb) škol a školských zařízení a
dalších lokálních aktérů v území.
Uvedený cíl je v souladu s následujícím výstupy analýzy území:
Péče o děti školního věku mimo dobu školního vyučování probíhá primárně na bázi školních družin. Dle
dotazníkového šetření provozují školní družinu všechny školy v území. Situace v jejich obsazenosti je
diferencovaná. V případě malotřídních škol uvedlo 27 % škol, že kapacita školní družiny je nedostatečná, avšak
včetně dětí ve starším školním věku (tj. až do 5. třídy). V případě nemalotřídních škol uvedlo 26 % respondentů,
že kapacita družiny je nedostatečná, ovšem do kapacity byly započteny pouze děti do 3. třídy ZŠ. Plných 42 %
škol družinu pro děti od 4. třídy vůbec nenabízí a nemá poptávku zmapovánu, 42 % škol uvádí, že družiny pro 4.
a 5. třídu by využilo minimálně 76 žáků.
Dále proběhlo mapování zajištění nabídky péče o děti po dobu školních prázdnin. Z dotazovaných 44
respondentů (škol v území) 100 % uvedlo, že dochází k přerušení provozu školní družiny. Z toho 11 (25 %)
respondentů uvedlo, že zajišťují nebo zprostředkovávají kontakt na další organizace nabízejících služby péče o
děti během letních prázdnin. 20 % respondentů uvedlo, že by mělo zájem nabídku rozšířit, pokud by k této
aktivitě měly finanční prostředky.
S ohledem na výše popsanou situaci, je další alternativou zajištění péče o děti v době mimo dobu školního
vyučování pak představují v období letních prázdnin tzv. příměstské tábory, organizované neziskovými
organizacemi v území. Dle jejich informací je jejich kapacita pravidelně naprosto vyčerpaná již dlouho před
termínem konce školního roku.
Analýza: kap. 2.1.9.
SWOT: kap. 3.1 - S2: Existence velkého počtu aktivních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních a
navazujících služeb, škol a školských zařízení, církví a dalších aktérů komunitního života s širokým spektrem
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího rozvoje regionu
Zatím méně vycházejí místní firmy vstříc svým zaměstnancům ve větší flexibilitě pracovních úvazků. Týká se to
zejména žen na mateřské dovolené a dalších pečujících osob, kde by bylo účelné zavádění zkrácených
pracovních úvazků nebo práce z domova. V území jsou však již identifikovány příklady dobré praxe při
zavádění služeb péče o děti. Pozitivní efekt by tato opatření měla i ve snížené fluktuaci zaměstnanců a větší
loajalitě k zaměstnanci. Firmám by se snížily náklady na zaškolování nových zaměstnanců.
Analýza: kap. 2.1.9.
SWOT: kap. 3.2. – S2: Existence příkladů dobré praxe v oblasti realizace investičních i vzdělávacích projektů na
rozvoj služeb péče o dítě za účelem zlepšení slučitelnosti soukromého a pracovního života (v neziskovém i
podnikatelském sektoru) a existence organizací nabízejících tyto služby
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C) Popis provázanosti navrhovaných Opatření CLLD, a to včetně provázanosti na ostatní operační programy
Opatření má vazbu na následující Opatření SCLLD / Operační program /Programové rámce SCLLD:
•
•

Opatření 2.3.2. Rozvoj lidských zdrojů v podniku / ------------ / ----------------Opatření 2.3.3. Pomoc podnikům s reakcí na dynamické změny trhu a rozvoj start-upů / ---------- / -------

D) Priorizace navrženého opatření CLLD
•
•

Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky
Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace

E) Časový harmonogram realizace ve vazbě na finanční plán
Alokace

4 229 146,88

Doba realizace
projektů

Rok

Procento rezervovaných způsobilých
výdajů na výzvu MAS

2016

0%

2017

100 %

X

2018

0%

X

2019

0%

X

2020

0%

X

2021

0%

X

2022

0%

2023

0%

Celkem

100%

Předpokládaná délka realizace projektů – 3 roky.
F) Popis možných zaměření projektů
•

•
•
•
•

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední
pobyt). Podpora je určena na vybudování zařízení a zajištění služeb péče o děti mimo režim
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
Příměstské tábory
Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
Vzdělávání pečujících osob

MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných aktivit ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve výzvě ŘO OPZ
č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a v souladu s cíli opatření
G) Podporované cílové skupiny

V rámci podpory prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni jsou cílovou skupinou zejména
osoby pečující o malé děti a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské /rodičovské dovolené.
H) Typy příjemců podpory
•
•
•
•
•
•

Nestátní neziskové organizace
Obce
Organizace zřizované obcemi a kraji
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Školy a školská zařízení
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•

Příspěvkové organizace

MAS ORLICKO definuje výčet podporovaných příjemců ve výzvě vždy v souladu s výčtem uvedeným ve
výzvě ŘO OPZ č. 047 pro MAS, ve znění všech případných dalších změn, aktualizací a doplnění a
v souladu s cíli opatření
I) Absorpční kapacita MAS
Zájem o realizaci projektů (na základě předložených projektových záměrů a dotazníkových šetření) projevily jak
neziskové organizace v území, tak školy a školská zařízení. MAS zmapovala dostatečnou absorpční kapacitu pro
realizaci projektů.
J) Vliv opatření na naplňování horizontálních témat
Udržitelný rozvoj – neutrální
Rovné příležitosti a nediskriminace – pozitivní
Rovnost žen a mužů – pozitivní
Specifickým cílem tohoto opatření je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce prostřednictvím zvýšení
dostupnosti služeb předškolní péče a péče o děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ, což je jednou z podmínek
plnohodnotné integrace pečujících rodičů na trh práce, zachování profesní kvalifikace, přispívá ke slaďování
pracovního a rodinného života, k redukci genderové platové mezery, ke snižování ztrát lidského kapitálu a
přináší také pozitivní ekonomický efekt ve smyslu efektivnějšího fungování trhu práce, větší kupní síly rodin a
zvýšeného podílu osob, přispívajících do systému sociálního zabezpečení.
K) Principy určení preferenčních kritérií
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Princip podpory lokálních aktérů
Princip podpory žadatelů, kteří využívají nástroje pro aktivizaci potenciálu území v rámci své činnosti
(formou dobrovolnické práce, zapojení do procesu rozhodování o aktivitách organizace, …)
Princip podpory projektů, které logicky prováží, rozšíří, nebo zkvalitní stávající spektrum poskytovaných
služeb
Princip partnerských projektů
Princip potřebnosti
Princip administrativního a technického zpracování projektu
Princip velikosti projektu
Princip projektu „na čáře“
Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti

Pro školy navíc:
•

Princip podpory škol s vyšším podílem žáků se SVP

Indikátor OP
Výstupu:
6 00 00

Celkový počet účastníků

Popis:

Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační
struktury, osob cílových skupin, apod.), které v rámci projektu získali jakoukoliv formu
podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela.

5 00 01

Popis:

5 01 00
Popis:

účastníci

440

Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo
osoby
170
vzdělávacích zařízení
Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská hřiště nebo
vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení,
dodávané projektem. „Uživatelé“ jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané
osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat.
Počet podpořených zařízení péče o děti
zařízení
0
předškolního věku
Zařízení vybodovaná či provozovaná v rámci projektu podporovaném ESF.
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6 20 00

Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí
sociální partneři nebo nevládní organizace

Popis:

Sociální partneři jsou zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů (asociace, odborové
organizace). Nevládní organizace jsou definovány v indikátorovém slovníku. Projekt je
částečně implementován sociálními partnery či NNO, je-li jeden z nich příjemcem.

projekty

2

Výsledku:
6 26 00

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
účasti

Popis:

Účastníci intervence ESF, kteří získali potvrzení o kvalifikace po ukončení účasti na ESF
projektu. Potvrzení je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že
účastník získal kvalifikaci dle předem stanovených standardů.

5 01 10

Popis:

5 01 20

Popis:

účastníci

0

Počet osob využívajících zařízení péče o děti
osoby
0
předškolního věku
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti předškolního věku, tj. zařízení
vybudovaná či provozovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro
děti předškolního věku, které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán
jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno,
do práce.
Počet osob využívajících zařízení péče o děti do 3
osoby
0
let
Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná či
provozovaná v rámci projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro děti do 3 let,
které mají z umístění dítěte přínos. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba,
která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Tento
indikátor je podskupinou indikátoru 50110.

Odůvodnění

6 00 00 – Počet účastníků: 440
V rámci projektu na zařízení péče o děti s kapacitou 20 - 45 účastníků na turnus, průměrně 30/5 00 01/
Příměstské tábory: 1 projekt = průměrně 80 účastníků *5 projektů = 400
Družina: 1 projekt = 40 účastníků = 40
6 00 00 = 440

INDI 6 00 00 = 9 611 Kč/ 1 účastníka
5 00 01
Bude podpořeno 5 projektů s na příměstské tábory s průměrnou kapacitou 30 dětí
Bude podpořen 1 projekt na zařízení péče o děti mimo dobu školního vyučování s kapacitou 20
5 00 01 = 30*5 + 1*20 = 170
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