Název Opatření CLLD

1.5 Prorodinná opatření

Vazba na cíle CLLD

Strategický cíl 1.
Podpořit atraktivitu venkovského prostředí a stabilizovat obyvatelstvo na venkově
za maximálního přispění místních aktérů
Specifický cíl 1 Zlepšit kvalitu života na venkově
Opatření SCLLD 4.1 Zapojení obyvatel do života v obcích je v souladu s aktivitami SC 2.3.1 OPZ
Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve
venkovských oblastech: aktivita Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní
úrovni.
Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče
o děti za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a
soukromého života, podpory vzdělávání za účelem zvýšení zaměstnanosti po výpadcích v kariéře
z důvodu péče o děti či jiné závislé členy rodiny, zvýšení využívání flexibilních forem práce jako
jedné z forem podpory slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, snížení
diskriminace žen na trhu práce. Opatření přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k
podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osoby včetně jejich uplatnitelnosti či
udržitelnosti na trhu práce. Cílem je také podpora adaptability pracovní síly, která umožní
investice od odborného rozvoje zaměstnanců a osob vracejících se na trh práce. Jedná se také o
další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístup na trh práce.

Popis vazby opatření na SC
OPZ

Popis cíle opatření

Popis provázanosti
navrhovaných opatření

Priorizace navrhovaných
opatření

Časový harmonogram
realizace ve vazbě na
finanční plán

Opatření navazuje na Strategický cíl SCLLD 1 Zlepšit kvalitu života na venkově především v
opatření 1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově - jedná se o podporu veřejných
víceúčelových zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních,
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a
komunity jako celku., 1.3. Investice do vzdělání a zázemí pro volnočasové aktivity - zaměřený
na podprou infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a 1.4 Zapojení obyvatel do
života v obcích - zaměření na podporu sociálních služeb a komunitních center. Dále SC SCLLD v
opatření 2.7 Pracovní příležitosti na venkově - zaměřený na podporu zaměstnanosti.
Opatření navzauje na operační program IROP v prioritní ose 4: Komunitně vedený místní rozvoj
ve specifickém cíli 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských obalstech a aktivizace místního potenciálu a to konkrétně v
aktivtiách/opatření - Zvýšení kvality a dostuponosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení, které má za cíl rozšíření infrastruktury a vybavení vzdělávácích zařízení škol, školských
zaříezní a dlších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktvit s důrazem na rozvoj
klíčových komptenecí v oblasti technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a
studentů o polytechnické obory.
Dále navazují aktivity na operační program Věda, výzkum, vzdělávání a to především v investiční
prioritě 3.1, SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně udnadnění přechodu dětí na
ZŠ, a takéSC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance
pro trh práce.
a) opatření financovaná z alokované částky:
Navržené opatření CLLD je financováno z alokované částky
b) opatření financovaná z alkované částky v případě navýšení alokace
Vzhledem k zjištěnému zájmu v území by při navýšení celkové alokace byl prostor pro navýšení a
rozšíření podpory na opatření v části a).
Navržené opatření je financováno z alokované částky v případě navýšení alokace (v případě
navýšení předpokládá MAS Kraj živých vod použít tyto prostředky k posílení tohoto opatření).
MAS plánuje v tomto opatření vyhlásit 2 výzvy.
1. výzva - vyhlášení 1/2018, příjem žádostí 4/2018, čerpání od 7/2018 - 1 500 000 Kč
2. výzva - vyhlášení 5/2020, příjem žádostí 7/2020, čerpání od 11/2020 - 500 000 Kč
Celková výše finanční alokace na dané opatření: 2 000 000 Kč
Předpokládaná doba realizace projektů: 12 - 36 měsíců

Popis možných zaměření
projektů

A) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících instituacionálních forem
zařízení (typu školní družiny, kluby), v rámci této aktivity je možné zajistit doprovod dětí na
kroužky a zájmové aktivity.
Toto opatření zaměřeno na zajištění péče o děti, především v situacích, kdy není možné využít
stávající nabídku škol (MŠ, družina apod.) případně jiné stávající veřejné služby.
Podpora bude směřována na vytvoření a provoz odpoledních klubů pro děti, které budou
především v menších obcích zajišťovat péči o děti od doby návratu z vyučování veřejnou
hromadnou dopravou až do příchodů rodičů ze zaměstnání.
B) Příměstské tábory
Podpora bude zaměřena také na denní (příměstské) tábory a krátkodobé programy nabízené ve
dnech školního volna, prázdnin, kdy rodiče nemohou zajistit péči o děti. Bude se jednat o
skupinové aktivity pro děti, které umožní jejich rodičům docházku do zaměstnání v době, kdy
jsou děti běžně ve škole.
B) Podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost
Podpora nových a stávajících zařízení poskytujícíc pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do
zahájení povinné školyní docházky a na jejich provoz, účelem je umožnit rodičům zapojení do
pracovního procesu. Podpora bude směřována na zřizování veřejných a podnikových dětských
skupin.
C) Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a příměstského tábora
Podpora dopravy dětí, např. formou svozu dětí do mateřské školy, která zajišťuje náhradní
provoz v době prázdnin, svozu dětí na denní tábory a zpět, případně také doprava dětí na
zájmovou činnost.
Jako doplňková aktivita v aktivitách A) B) C) může být v projektech v rámci tohoto opatření
realizováno Vzdělávání pečujících osob, vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení
jejich přístupu na trh práce, vzdělávání musí odpovídat potřebám cílové skupiny a musí mít
vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění.

Podporované cílové skupiny

- osoby pečující o malé děti
- osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ

Udržitelný rozvoj - vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Aktivity budou respektovat
principy udržitelného rozvoje.
Rovné příležitosti a nediskriminace - vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je
pozitivní. Opatření přímo souvisí s podporou znevýhodněných skupin na trhu práce. Řešené
aktivity budou respektovat a podporovat rovné příležitosti a nediskriminace.
Rovnost žen a mužů - vliv opatření rovnost žen a mužů je pozitivní. Navržené opatření
respektuje a podporuje rovnost žen a mužů. Opatření bude podporovat rovnost prostřednicvím
rozšíření kapacity či služeb institucionálních forem zařízení, které zajišťují péči o děti, tak aby
pracující rodiče mohli lépe hledat nebo udržet zaměstnání.

Typy příjemců podpory

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Organizace zřizované obcemi a kraji
Dobrovolné svazky obcí
MAS
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost
s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské
zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
OSVČ
Profesní a podnikatelská sdružení
Sociální partneři
a další relevantní subjekty dle pokynů OP ZAM

Výše způsobilých výdajů

400 000 Kč - 2 000 000 Kč/ 1 projekt,

Míra spolufinancování
Absorbční kapacita MAS

Předpokládaná alokace
Principy určení
preferenčních kritérií

Indikátory výstupů

NNO, školy a školská zařízení, MAS - 100%, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované
obcemi - 95%, obchodní korporace, OSVČ - 85%, vzdělávací a poradenské instituce - 95%, bude
upraveno konkrétně ve výzvách a dle podmínek programu OPZ.
Na území MAS působí řada organizací, které zabezpečují volnočasové aktivity pro děti. Jedná se
o organizace především neziskového charakteru: kluby, mateřská centra, školy a školská zařízení
aj. zabývajcící se problematikou rodinného a profestního života, vzděláváním dětí, organizace
zabývající se neformálním vzděláváním popř. se ralizují v oblasti péči o děti. Na základě
průzkumu v území byla zjištěna především zvýšená potřeba zajištění dětí pracujících rodičů v
období prázdnin. Vzhledem k velkému území MAS, jehož větší centra Teplá, Bochov, Bečov,
Všeruby, jsou vzdálena více jak 25 km od větších spádových měst, kde jsou běžně tyto aktivity
zajišťovány, zaznamenali jsme v posledních letech potřebu zajištění dětí v době prázdnin větší,
především dostupnější jak finančně tak z hlediska vzdálenosti. V oblasti aktivit prorodinných
opatření na území zájem o realizaci projektů (na základě předložených projektových záměrů a
dotazníchových šetření) projevili neziskové organizace, také školy a školská zařízení a především
také zástupci obcí, DSO v území. Vzhledem k nedostatečné dostupnosti některých odlehlých
míst v území byla také zaznamenána potřeba zkvalitnění dopravní dostupnosti škol ve spádových
obcích s fungujícími MŠ a ZŠ. MAS zmapovala dostatečnou absorpční kapacitu pro realiaci
projektů v této oblasti. Rozšířením, rozvíjením a vytvořením zázemí pro další činnost těchto
služeb se podaří zabezpečit potřebu pomocí pracujícím rodičů při péči o nezletilé děti v době
mimo školního vyučování a školních prázdnin. Na základě analýzy a průzkumu předpokládáme v
tomto opatření, 1 potenciálního žadatele na vytvoření Dětské skupiny, dále 3 potenciální
žadatele na Příměstské tábory vč. zajištění dopravy a odpoledních klubů.
SCLLD - Analytická část - kap. 2.2 Lidé v regionu a 2.3 Technická infrastruktura a doprava.
2 000 000 Kč
Princip podpory žadatelů, kteří budou vytvářet projekty s podporou zaměstnání osob či
vytváření pracovních míst.
Princip podpory žadatelů, uplatňující víceúrovňový přístup (využití různých nástrojů, aktivity a
služeb pro komplexní podporu cílových skupin).
Princip použití komunitních metod plánování.
Princip integrovaného přístup (dopad projektu) – projekt naplňuje více než 1 strategický cíl
integrované strategie rozvoje MAS
Princip Regionálního významu projektu – dopad projektu na území více obcí či jejich částí na
území MAS
Princip Multiplikačního efektu - projekt podněcuje, generuje vznik dalších rozvojových projektů
Princip Synergického efektu - součinnost, návaznost, logické propojení s jiným projektem
Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti
Princip hospodárnosti
Bude upraveno a konkrétně definováno v jednotlivých výzvách.
Indikátory výstupů
Číslo

Název

60000

Celkový počet
účastníků
Kapacita
osoby
podporovaných
zařízení péče o dětí
nebo vzdělávacích
zařízení
Počet
podniky
zaměstnavatelů,
kteří podporují
flexibilní formy
práce

50001

50105

Indikátory výsledků

Měrná
jednotka
osoby

Výchozí stav

Cílový stav

0

65

0

90

0

4

50130

62600

Odůvodnění indikátorů

Počet osob
osoby
pracujících v rámci
flexibilních forem
práce.
Účastníci, kteří
osoby
získali kvalifikaci po
ukončení své účasti

0

5

0

4

Indikátory byly stanoveny na základě zjišťování absorpce a potřeb území. Opatření zahrnuje
prorodinná opatření, která podpoří zázemí pro péči o děti zaměstnaných rodičů. Možnost
zařazení tohoto opatření bylo diskutováno na pracovních skupinách (školství, sociální oblast,
zemědělci, obce, NNO), kde se projevil značný zájem o podporu příměstských táborů v době
školních prázdnin, zřízení dětských klubů apod. Zájemci podle našich zjištění budou z části z
oblasti škol, ale také zejména z oblasti NNO a DSO. Zájem z oblasti zaměstnavatelů, nebyl zatím
zaznamenán. Podrobné odůvodnění jednotlivých indikátorů dle alokace na opatření dále viz
Příloha D Finanční plán a indikátory pro programové rámce.

