Popis podporovaných aktivit
Opatření: ZVÝŠENÍ KAPACITY A KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V jedné žádosti o podporu nelze kombinovat aktivity „Deinstitucionalizace sociálních služeb“,
„Rozvoj sociálních služeb“ a „Rozvoj komunitních center“.
Jeden žadatel může předložit více žádostí o podporu.

Aktivita „Deinstitucionalizace sociálních služeb“
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.
Cílem je prosazení národní strategie a národního přístupu při deinstitucionalizaci pobytových
zařízení, aby sociální služby umožnily uživateli návrat či setrvání v přirozeném prostředí a jeho
aktivní zapojení na trh práce a do společnosti. Projekt musí splňovat Kritéria sociálních služeb
komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace (příloha č. 6
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, výzva č. 62, IROP), z kritérií transformace a
deinstitucionalizace dokládá plnění části A.
Financováno bude zázemí pro sociální služby definované a popsané zákonem o sociálních
službách:
 osobní asistence,
 podpora samostatného bydlení,
 pečovatelská služba,
 odlehčovací služba (terénní, ambulantní, pobytová),
 raná péče,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 tísňová péče,
 denní stacionář,
 sociálně terapeutická dílna,
 sociální rehabilitace,
 centrum denních služeb,
 služba následné péče,
 sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením,
 chráněné bydlení,
 týdenní stacionář,
 domov pro osoby se zdravotním postižením,
 domov se zvláštním režimem.
Zázemím je myšleno zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují tyto služby. Zázemí pro
management transformovaného zařízení bude financováno pouze v případě, uzavírá-li se celé
původní zařízení.
Sociální služby nesmí být zaměřeny výhradně na cílovou skupinu seniorů.
Vzhledem k plánovaným změnám v legislativě týkajícím se sociálních služeb doporučujeme
řídit se vedle povinných Kritérií sociálních služeb komunitního charakteru a kritérií
transformace a deinstitucionalizace také Doporučeným postupem MPSV č. 2/2016

Materiálně-technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou, ze
kterého bude vycházet vyhláška stanovující podmínky pro registraci nových služeb. Pokud
nově plánované služby nenaplní tyto podmínky, vystavují se riziku nezaregistrování sociální
služby, a tím i nenaplnění monitorovacího indikátoru, tedy nesplnění Podmínek pro udělení
dotace.
Hlavní podporované aktivity:
 stavby, rekonstrukce a úpravy objektu,
 nákup pozemků a staveb (domů, bytů),
 pořízení vybavení,
 pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.
Povinnou přílohou žádosti je transformační plán a doklad o schválení transformačního plánu.
Transformační plán obsahově naplňuje požadavky vzoru transformačního plánu zveřejněného
na http://www.mpsv.cz/cs/19953 (Transformační plán 2015). Vzor transformačního plánu je
uveden v příloze č. 7 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, výzva č. 62, IROP.
Za transformační plán se považuje i rozvojový plán ve stejném rozsahu jako vzor
transformačního plánu, který splňuje Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a
kritéria transformace a deinstitucionalizace.
Doklad o schválení transformačního plánu zřizovatelem transformujícího ústavního zařízení
(např. výpis z usnesení zastupitelstva). V případě, že se žadatel podílí na deinstitucionalizaci
ústavního zařízení dílčí aktivitou (tzn., bude poskytovat pouze část sociálních služeb pro
uživatele transformujícího se zařízení), musí být tato aktivita v souladu s transformačním
plánem transformujícího se zařízení, jehož plán musí být schválen zřizovatelem a obojí
předloženo jako příloha projektu.

Aktivita „Rozvoj sociálních služeb“
Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební
úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a
zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými
skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením
ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob.
Podporované aktivity je nutné provázat s připravovanou vyhláškou, která upravuje materiálně
technické zabezpečení služby, která naplňuje § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb:
- centra denních služeb,
- denní stacionáře,
- týdenní stacionáře,
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,
- chráněné bydlení,
- azylové domy,
- domy na půl cesty,

- zařízení pro krizovou pomoc,
- nízkoprahová denní centra,
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
- noclehárny,
- terapeutické komunity,
- odborné sociální poradenství,
- sociálně terapeutické dílny,
- sociální rehabilitace,
- pracoviště rané péče,
- intervenční centra,
- zařízení následné péče,
- podpora samostatného bydlení,
- pečovatelská služba,
- osobní asistence,
- odlehčovací služby,
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
- kontaktní centra,
- terénní programy,
- tísňová péče,
- průvodcovské a předčitatelské služby.
Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a sociální služby určené pouze pro
cílovou skupinu senioři - osoby starší 65 let bez přiznaného některého ze stupňů míry
závislosti podle zákona o sociálních službách. Dále nelze podpořit domovy se zvláštním
režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V případě pobytových služeb doporučujeme postupovat podle Materiálně-technického
standardu
pro
služby
sociální
péče
poskytované
pobytovou
formou
(http://www.mpsv.cz/cs/13916).
Standardem pro pobytové služby jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které nesmí být
průchozí.
Hlavní podporované aktivity:
 stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
 nákup pozemků a staveb,
 pořízení vybavení,
 pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.
Zázemím je myšleno zázemí pro uživatele a pracovníky, kteří zajišťují tyto služby.
Terénními službami se rozumí sociální služby, které jsou cílové skupině poskytovány v jejím
přirozeném sociálním prostředí.
Pořízené vybavení musí sloužit k realizaci projektu s přímou vazbou na poskytování daných
služeb. Jedná se o standardní, nezbytné a obvyklé výdaje podle typu služby.

Aktivita „Rozvoj komunitních center“
Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s
cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum realizuje
sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a
zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové
komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě
formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního
centra.
Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního
sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením
na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.
V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně jednoho pracovníka se
vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra.
Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměřenou na členy komunity v nepříznivé
sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování registrované služby je však na
rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho sociálního pracovníka se vzděláním podle
zákona o sociálních službách volitelné.
Žadatel ve studii proveditelnosti popíše územní rozsah lokality, pro kterou bude komunitní
centrum nabízet své služby.
Žadatel ve studii proveditelnosti popíše zapojení veřejnosti do nastavování fungování
komunitního centra a uvede popis realizace jednotlivých aktivit komunitního centra.
Žadatel zajistí, aby užívání nabízených aktivit centra bylo poskytováno bezúplatně, popřípadě
zajistí, že úhrada za poskytované aktivity nepřesáhne náklady spojené s poskytnutí dané
aktivity.
Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.
Hlavní podporované aktivity:
 stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně
vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit
komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 nákup pozemků, budov a staveb,
 vybavení pro zajištění provozu zařízení,
 pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.
Pořízení vybavení bude podporováno, budou-li součástí projektu další opatření (stavby,
rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování aktivit komunitních center). Pořízení
vybavení nemůže být samostatný projekt. Potřebnost pořízení vybavení musí být odůvodněna
ve studii proveditelnosti.

