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PODPOROVANÉ AKTIVITY A POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN PRO OPZ

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 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).

a)

Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování

Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které
mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území 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 jedná o programy a činnosti nad rámec / mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.
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!
Budou podporovány zejména následující programy a činnosti:

a) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při
vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména
pokud pochází 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 jejím začlenění se do běžného
života a na trh práce.9 Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové skupiny těchto osob
(sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná péče
apod.). Například může jít o realizaci vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje
psychosociálních a praktických dovedností, právního povědomí, posílení osobních
kompetencí s cílem začlenění do běžné společnosti, zapojení cílové skupiny do realizace
komunitních aktivit, programy rozvíjející kompetence v oblasti finanční gramotnosti a
prevence zadluženosti, možnosti uplatnění se na trhu práce, zvyšování kvalifikace, získání
odpovídajícího bydlení, mentoring, vrstevnická pomoc (peer programy), doprovázení a
asistence při přechodu do samostatného života apod.
b) Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči (programy
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rozvíjející dovednosti a schopnosti potřebné pro každodenní život, schopnost zacházet se
svou nemocí, udržování přirozených sociálních vztahů a vazeb, samostatné rozhodování o
způsobu vlastního života, zvyšování kompetencí v oblasti orientace v nabídce služeb,
programů a sociálního zabezpečení pro cílovou skupinu, vedení k samostatnému využívání
veřejných služeb, specializované právní poradenství, svépomocné a aktivizační programy
atd.).
c) Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci (rozvoj psychosociálních a praktických
dovedností, posilování osobních kompetencí v běžném životě, podpora právního povědomí a
sebedůvěry s cílem začlenění do běžné společnosti a na trh práce, vzdělávání v oblasti
finanční gramotnosti, posilování rodičovských kompetencí, získávání základních sociálních a
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Nebudou podporovány aktivity, které mají podobu ubytovacích/pobytových služeb pro cílovou skupinu.
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profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu práce, společenské začlenění osob
vystavených institucionalizaci, obnovení, upevnění či zprostředkování kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného života,
programy učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, doprovody při
jednání s institucemi atd.).
d) Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí2 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.

e) Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná
osobě závislé v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými - rodinnými příslušníky,
příbuznými nebo známými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními
poskytovateli a neformálními pečovateli), včetně rozvoje domácí paliativní péče (terénní
mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby pečující apod.). Dle kvalifikovaných
odhadů je významná část veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče poskytována
rodinnými příslušníky nebo jinými pečujícími. Podporovány budou zejména podpůrné služby
určené pro pečující osoby-sociální práce, psychoterapeutická podpora, edukace a specifické
poradenství v oblasti kombinování formální a neformální péče, možností využívání
podpůrných sociálních služeb, jednání s úřady, organizace a pomoc při zvládání přímé péče
(supervize, odborné techniky přímé péče), pomoc s péčí o domácnost, řešení finanční
situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, či s návratem na trh práce
po ukončení péče, právní poradenství, dále podpora pečující osoby ze strany sociálních
pracovníků obcí, úřadů práce a nemocnic (zvyšování personální kapacity sociálních
pracovníků, kteří mohou pečujícím osobám poskytnout podporu a poradenství, zřízení
pozice koordinátora podpory, tj. sociálního pracovníka na obcích, který bude pomáhat
pečujícím osobám zajistit vše potřebné pro svou činnost, zvyšovat kompetence a znalosti
pečujících osob pro řešení problémů spojených s péčí o osobu závislou atd.). Cílem je
zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním
neformální péče, rozvoj vzájemné provázanosti a sdílení péče mezi formálními poskytovateli,
neformálními pečovateli a službami zaměstnanosti, a zvýšení informovanost pečujících osob
o svých možnostech.
f)

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 včetně
zpracování insolvenčních návrhů3, zvyšování kompetencí v oblasti hospodaření domácnosti
včetně finančního plánování a praktických nácviků (např. trénink schopnosti čelit
impulsivnímu nakupování či manipulaci v souvislosti s poskytováním úvěrů apod.), zvyšování
sociálních a profesních dovedností a kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního
zaměstnání, aktivity zaměřené na spolupráci partnerů na místní úrovni včetně spolupráce se
zaměstnavateli při řešení problémů spojených se zaměstnáváním pracovníků s exekucemi
atd.

g) Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovněprávních vztahů (programy finančně dostupné mediace, postupného splácení služeb
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Jedná se pouze o aktivity, které nejsou současně podporovány ze státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí.
V souladu s novelou zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
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profesionálních advokátů a mediátorů, bezplatná právní pomoc při zadlužení a v oblasti
prevence sociálního vyloučení zaměřená na problematiku pracovně-právních vztahů, bydlení,
exekucí atd.).
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 projektu4.
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Jedná se o odborné vzdělávací programy s cílem zvýšení profesních kompetencí pracovníků organizace. Vzdělávání pracovníků
organizace žadatel v projektu vždy řádně odůvodní s ohledem na prospěch cílové skupiny klientů.
Limit minimálně 40 hodin vzdělávání za období realizace projektu je stanoven s ohledem na překročení hranice pro bagatelní podporu
účastníka projektu. Maximální rozsah vzdělávání není omezen. Rozsah vzdělávání bude posuzován individuálně v rámci věcného
hodnocení projektové žádosti. Bude posuzována potřebnost, účelnost a efektivnost a hospodárnost vzdělávacích aktivit pracovníků
organizace. Projektové aktivity musí být primárně zaměřeny na podporu cílových skupin osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených.
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