
MAS hledá pro Orlicko nositele 
projektů v oblasti:

Sociálního začleňováníSociálního začleňování



…….

Koho hledáme:

Organizace, nebo organizované skupiny osob, které se v rámci své 
činnosti věnují podpoře osob, ve svém okolí, které se potýkají s 
životními problémy a potížemi na území MAS ORLICKO.

Nejčastěji se bude jednat o tyto skupiny osob: 

- děti a dospívající
- rodiny s dětmi
- dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním

- osoby v postproduktivním věku a senioři

- pečující osoby
- osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení
- osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace
- nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu práce

- odborní pracovníci místních nestátních neziskových organizací, obcí, dobrovolných spolků,
zaměstnavatelů a podnikatelů

- participující členové komunity



…….

„Naše“ území.

Organizace 
nemusí v území 
sídlit, musí zde 
však vykonávat 
činnost.



…….
Koho hledáme:

Jaké další podmínky tyto organizace / skupiny osob splňují:

 Dobře „své“ potřebné osoby (tzv. „cílovou skupinu“)  znají – dokáží pojmenovat jak je 
tato skupina velká, jaké hlavní problémy a potřeby má a pro které z těchto problémů a 
potřeb doposud nenalezla řešení a to proto, že aktuálně není k dispozici, dostupné, 
nebo prostě nefunguje. Máte tedy již s touto cílovou skupinou zkušenosti.

 Máte nápad jak tyto problémy řešit , nebo již podporu těmto skupinám nabízíte, 
ale nemáte pro její realizaci dostatečné finanční prostředky? Máte již nějaké zkušenosti 
s touto činností?

 Máte představu, jaké náklady a v jakém objemu byste pro svou činnost 
potřebovali?



…….
Koho hledáme:

Jaké další podmínky tyto organizace / skupiny osob splňují:

 Vámi zamýšlená aktivita / činnost nespadá do kategorie sociálních služeb (dle 
par. 108/2006 Sb.) , hledáme nové aktivity, jejichž těžiště spočívá především v 
řešeních mimo formální rámec sociálních služeb

 V případě, že by Vaše aktivita byla vhodná k podpoře z operačních programů, má Vaše 
organizace dostatečně stabilní zázemí, abyste se mohli SE VŠÍ VÁŽNOSTÍ přihlásit 
a zapojit do projektu na dobu alespoň 3 let a dané aktivity vykonávat? Existují osoby, 
které si vezmou aktivity na starost a budou se jí věnovat (placeně – v rámci 
projektu)?  Existují osoby, které mohou participovat na přípravě projektu (bez 
nároku na odměnu)?



…….
Pokud jste na uvedené otázky odpověděli ano, 
pak hledáme právě Vás! 

 Před naší první schůzkou prosím zkuste  sepsat krátký záměr, ve kterém
uvedete informace, jejichž výčet je na dalším slaidu:

Nejedná se o závazný koncept ani diplomovou práci. Pouze výchozí materiál, který 
Vám pomůže utříbit myšlenky, co od spolupráce s MAS ORLICKO očekáváte a stane 
se výchozím bodem pro naši společnou diskusi. 

Hotovo?

• Materiál, společně s krátkým představením Vaší organizace zašlete na email: 
vanicka@mas.orlicko.cz . S materiálem se seznámíme a zašleme Vám zprávu.

Nebo

• Pokud máte příliš mnoho nápadů, potřebujete zpřesnit některé informace, nebo se doptat, 
můžeme Váš koncept zpracovat společně. V tom případě si domluvte schůzku na emailu: 
vanicka@mas.orlicko.cz . Pozor, všechna jednání probíhají výhradně DISTANČNĚ.



…….
Můj záměr:

Popis cílové skupiny ( „Vaši lidé“) pro koho byste chtěli svůj projekt zaměřit. Jaké má společné charakteristiky, které jsou
podstatné pro to, že se nachází ve složité životní situaci? (věk, společenské postavení,
zdravotní postižení, péče o postiženou osobu, …. ).

Identifikace konkrétních problémů
v oblasti aktivního začleňování, s nimiž
se jednotlivé CS potýkají

Zde popište, jaké všechny problémy tato cílová skupina má.

Identifikace zjištěných potřeb CS
v oblasti aktivního začleňování Zde popište, co všechno by CS potřebovali, aby se jejich situace zlepšila

Popis existujících bariér, které CS brání
účinně řešit dané problémy a naplňovat
svoje potřeby

Popis dosavadních řešení problému?

Zde proveďte úvahu, proč se daný problém nepodařilo vyřešit? Co způsobuje, že si
cílová skupina s problémem neporadí?

Rozveďte, zda jsou řešeny jen některé problémy, ale jiné ne? Chybí něco do skládačky?
Nebo je k řešení problémů přistupováno „ze špatného konce“?

Co byste chtěli dělat, abyste problém
vyřešili?

Krátký návrh (koncept) Vašeho řešení. Co byste k tomu potřebovali – lidské zdroje (kdo
by měl co dělat) a finanční zdroje (řádově).

Máte představu, kdo by se mohl na aktivitě podílet (Vaši zaměstnanci, další členové
skupiny – společenství, další spolupracující organizace, … )

Vychází Vaše řešení z nějaké inspirace (znáte nějaký příklad, kde to takto funguje ať už
v ČR, nebo zahraničí?).

Kdo by měl aktivitu na starosti a jakou
od nás potřebujete pomoc?

Chtěli byste aktivitu realizovat sami, nebo byste byli raději, pokud by ji někdo zaštítil?

Máte představu, kdo by to mohl být?

Co byste od nás potřebovali?
Komu se máme ozvat? Vaše kontaktní údaje



…….
Co Vám nabízíme:

 Podporu při přípravě a projednání Vašeho záměru v území MAS

 Zaštítění zpracování žádosti (záměru) o podporu , metodické vedení a podpora

 Podpora při realizaci projektu

 Dle výsledku sběru záměrů je uvažováno i o možnosti vyhledání organizace, která by 
zaštítila více projektů 

 V případě úspěchu při podání žádosti víceleté stabilní financování Vaší činnosti

Veškeré činnosti jsou MAS poskytovány zdarma. Naše činnost je hrazena dotačními 
prostředky a členskými příspěvky obcí. 



…….

Orientační harmonogram:

do 31.12.2020 – sběr prvotních záměrů, kontaktů, analýza potřeb v území

do 31.3.2021 – druhá vlna, DOPLŇKOVÝ TERMÍN

od 1.4.2021 – projednání v MAS a zahájení přípravy konkrétních projektů 
(s podporou MAS)

04/2021 - ?? – příprava projektů (termín bude přizpůsoben pokynům Ministerstva 
práce a sociálních věcí).

realizace projektů: od roku 2022 (předpoklad)



Více o MAS ORLICKO, z.s.

www.MasProOrlicko.cz


