OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

opatření Sociální služby a
sociální začleňování
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
22. 1. 2019

Představení opatření
• Alokace: 4 387 050 Kč (3 729 000 Kč)

• Vyhlášení výzvy: k diskusi, do konce roku 2019 (28. 2. / 24. 4. /
28. 8. / 24. 9.)
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 400 000 Kč
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů: k diskusi

Představení opatření
Základní informace
• Místo realizace: území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
• Maximální délka projektu: 36 měsíců

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022
• Míra spolufinancování: dle typu příjemce 85% - 100%

• Časová způsobilost nákladů: od data vyhlášení výzvy (datum zahájení
realizace projektu nesmí předcházet datu vyhlášení výzvy)
• Způsob financování: ex ante/ex post

Oprávnění žadatelé
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obce
dobrovolné svazky obcí
organizace zřizované obcemi
organizace zřizované kraji
příspěvkové organizace
nestátní neziskové organizace
obchodní korporace
OSVČ
poradenské a vzdělávací instituce
poskytovatelé sociálních služeb
profesní a podnikatelská sdružení
sociální partneři
školy a školská zařízení
MAS

Míra podpory - rozpad zdrojů financování

Cílové skupiny
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např.
osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovanými diagnózami, 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, pouze však ve
vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové
skupiny osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.

Partnerství
• Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb je možný pouze
partner bez finančního příspěvku
• Pro projekty zaměřené na další programy a činnosti v oblasti sociálního
začleňování (nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách) je možný partner s finančním příspěvkem
i bez finančního příspěvku

• Úřad práce pouze jako partner bez finančního příspěvku
• partner se podílí na realizaci věcných aktivit projektu

• partnerem se NEROZUMÍ subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském
vztahu k příjemci dotace (např. NNO, která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel
materiálu, odběratel výrobků/služeb)

• odpovědnost za realizaci projektu vždy na příjemci

Hlavní cíl podporovaných aktivit
• Aktivity v oblasti sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených musí mít vždy přímý dopad na cílové skupiny, tj. jsou
zaměřeny na přímou práci s cílovými skupinami.
• V projektech je možné spolu s aktivitami souvisejícími s přímou prací s cílovými
skupinami podpořit i aktivity zaměřené na strategickou/koncepční/metodickou
činnost (např. jednou z aktivit projektu může být vytvoření metodiky pro práci
s konkrétní cílovou skupinou apod.), ale zároveň projekt musí obsahovat aktivity,
které v přímé práci s cílovou skupinou ověřují vytvořenou metodiku.
• Stejně tak je možné v projektech podporovat vzdělávací aktivity pro cílové
skupiny, ale opět jen spolu s aktivitami zaměřenými na komplexnější podporu
cílových skupin (např. jednou z aktivit projektu může být vzdělávání cílových
skupin, ale zároveň projekt musí obsahovat další aktivity tak, aby podpora
cílových skupin byla komplexní).

Podporované aktivity
1) Sociální služby = poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
2) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování =
programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze
podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak
nejsou jako sociální služba registrovány!
Jednotlivé aktivity lze mezi sebou navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být
zřejmé, které činnosti spadají do dané aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé
typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu.

1) Sociální služby
• Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se
zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu
práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.
• Nebudou podporovány sociální služby určené osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku, tj. zejména sociální služby pro seniory.
• Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze takové, které jsou zaměřené
na podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů
a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi u
jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí,
hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v prováděcí vyhlášce č.
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
• Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveň součástí
sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
příslušného kraje (popř. obce).

1) Sociální služby
• Budou podporovány 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., o sociálních službách.
• Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady
na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky,
že toto vzdělávání přímo souvisí s poskytováním základních činností sociální služby
a současně je oblast vzdělávání pracovníků poskytovatele služby upravena v rámci
vydaného Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU. Pro účely podpory
sociálních služeb v rámci této výzvy se celoživotním vzděláváním pracovníků poskytovatele
sociální služby rozumí:
• vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 zákona o sociálních službách,
a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,
• vzdělávání pracovníků v sociálních službách v souladu s § 116 odst. 9 zákona o sociálních
službách, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,
• vzdělávání vedoucích pracovníků, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok.

1) Sociální služby
Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
• Odborné sociální poradenství § 37
• Terénní programy - § 69
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi § 65
• Raná péče - § 54
• Krizová pomoc - § 60
• Kontaktní centra - § 59
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62
• Sociální rehabilitace - § 70
• Sociálně terapeutické dílny - § 67
• Služby následné péče - § 64
• Podpora samostatného bydlení - § 43
• Osobní asistence - § 39
• Odlehčovací služby - § 44 = jediná aktivita, v rámci které lze poskytovat sociální služby osobám
se sníženou soběstačností z důvodu věku

2) Další programy a činnosti v oblasti sociálního
začleňování
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 jedná o programy a činnosti nad
rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách - nelze podporovat programy,
které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální
služba registrovány!

2) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
• Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách
• Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do
samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání
• 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 na návykových
látkách, včetně gamblingu a závislosti na PC hrách, 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
• Motivační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení
• Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
• Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené 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

2) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování
Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity
místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a
síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů podporujících
sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programů zaměřených na vznik
a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách. S ohledem na to, že projekty v rámci této výzvy musí mít vždy přímý
dopad na cílovou skupinu osob (klientů), procesy koordinace a síťování nemohou být
podporovány samostatně, ale pouze ve vazbě na přímou práci s cílovými skupinami
osob (klienty).
V této výzvě nejsou podporovány projekty zaměřené na tvorbu střednědobých
plánů rozvoje sociálních služeb obcí / příp. akčních plánů (tj. zavádění, realizace,
sledování a vyhodnocování procesů střednědobého plánování) a na procesy
související s vytvářením sítí sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách (tj. síť sociálních služeb jako součást střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb kraje).

2) Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

• Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání
pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty (sociální
pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. odborné pracovní pozice
hrazené z přímých nákladů, s cílem rozšíření a prohloubení jejich znalostí a
dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v rozsahu minimálně 40 hodin
za celé období realizace projektu.
Vzdělávání zaměstnanců žadatele, partnera nebo dalších subjektů zapojených do
projektu může zakládat veřejnou podporu.

Veřejná podpora
• Sociální služby budou financovány formou VYROVNÁVACÍ
PLATBY
• Fakultativní činnosti sociálních služeb a další programy a
činnosti v oblasti sociálního začleňování, které nejsou sociálními
službami, jsou službami mimo režim veřejné podpory
Výjimka: vzdělávání zaměstnanců žadatele, partnera nebo dalších subjektů
zapojených do projektu může zakládat veřejnou podporu.

Indikátory se závazkem
• V žádosti o podporu žadatel uvede cílovou hodnotu (tj. hodnotu, která se chápe jako
závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu uvedeného v žádosti o
podporu) k následujícím indikátorům:

• 6 70 01 Kapacita podpořených služeb – počet míst vyjádřených jako max.
počet osob, které může podpořená služba či program v danou chvíli
obsloužit
• 6 00 00 Celkový počet účastníků – identifikovaní účastníci přesahující
bagatelní podporu (více jak 40 hodin/projekt)
• 6 70 10 Využívání podpořených služeb – anonymní klienti či osoby s
bagatelní podporou

Způsobilé výdaje
Celkové způsobilé výdaje projektu = přímé náklady + nepřímé náklady

• Přímé náklady = náklady, které mají přímou vazbu na cílovou skupinou
• Osobní náklady
• Cestovné
• Zařízení, vybavení a spotřební materiál (lze také hradit: nájem či leasing zařízení a
vybavení, budov, daňové odpisy)
• Nákup služeb
• Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
• Přímá podpora CS

• Nepřímé náklady - max. 25 % přímých způsobilých nákladů projektu
• administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikační a
informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy pro provoz projektu
• cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu
• spotřební materiál, zařízení a vybavení (papír…)
• prostory pro realizaci projektu (nájemné, vodné, stočné, energie…)
• ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon…)

Věcné hodnocení
Kritéria věcného hodnocení:

Podání projektové žádosti
• Zřízení elektronického podpisu a datové schránky
• Registrace do systému IS KP14+
• Vyplnění žádosti o podporu
• Finalizace žádosti o podporu
• Podepsání a odeslání žádosti o podporu

Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictvím
aplikace IS KP14+: https://mseu.mssf.cz/
•

odepsání a odeslání žádosti o p

•

odporu

DĚKUJI ZA POZORNOST
Kontaktní osoba:
E-mail:
Mobil:

Dita Gollová
gollova@kjh.cz
731 543 676

