Název Opatření CLLD

1.4 Zapojení obyvatel do života v obcích

Vazba na cíle CLLD

Strategický cíl 1.
Zlepšit místní ekonomiku – podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní prostředí a ráz krajiny
Specifický cíl 1 Zlepšit kvalitu života na venkově
Popis vazby opatření Opatření SCLLD 4.1 Zapojení obyvatel do života v obcích je v souladu s aktivitami SC IP 2.3 SC 2.3.1 Zvýšit
na SC OPZ
zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech:
aktivita Sociální služby a sociální začleňování.
Opatření je v souladu se specifickým cílem. Zaměřuje se na sociální začleňování na lokální úrovni v rámci
aktivit - podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
skupin obyvatelstva prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, podporou
komunitní sociální práce.
Popis cíle opatření
V současné době je na území MAS velmi malá síť poskytovatelů sociálních služeb, kteří by služby
ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Na základě analýzy bylo zjištěno, že v regionu chybí jak poskytovatelé
sociálních služeb, tak zázemí pro poskytování sociálních služeb.Cílem je zajištění dobře dostupných služeb
užíivatelům, začlenění do společnosti a zabránění izolaci nebo segregaci. Dále rozšíření nabídky sociálních
služeb také pilotní ověření potřebnosti a využitelnosti služeb v regionu nebo navýšení kapacity stávajících
služeb, než budou zařazeny do standardního plánu financování.
Prostřednictvím podpory chceme rozšířit nabídku služeb v regionu a zajistit tak lepší dostupnost a
udržitelnost kvalitních sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a dalších navazujících služeb obecného
zájmu, které přispějí k sociálnmu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, ke snížení závislosti na
sociálních dávkách a další rizika.
Podporovány budou především aktivity směřující k rozšíření nabídky sociálních služeb a sociální práce s
místními komunitami.
Důležitým prvkem je posilování místních komunit prostřednictvím komunitní sociální práce, provozu
komunitních center nebo poskytováním dalších programů mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Pro zvýšení
efektivity, přenos zkušeností, zintenzivnění spolupráce a zajištění udržitelnosti budou podporovány
aktivity zaměřené na optimalizaci a komunitní plánování, vytváření sítí a spolupráci aktérů.
Předpokládáme zejména aktualizaci střednědobého (komunitního) plánu sociálních služeb na území MAS,
případně zpracování dílčích koncepcí pro vybrané služby. V rámci tohoto opatření se zaměříme na rozvoj
sociálních služeb a zřízení komunitních center, obě tyto služby bude náročné uvést do provozu vzhledem k
velké absenci těchto institucí v regionu.
V rámci sociálního začlěňování osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených je cílem
umožnit přístup těmto cílových skupinám ke společenských zdrojům, jako je zaměstnání vzdělání, bydlení,
zdravotní péče, sociální ochrana apod. Opatření chce dosáhnout zvýšení kvality života ohrožených rodin,
včetně uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti.

Popis provázanosti
navrhovaných
opatření

Priorizace
navrhovaných
opatření

Časový
harmonogram
realizace ve vazbě
na finanční plán

Opatření navazuje v SCLLD na Specifický cíl 1 Zlepšit kvalitu života na venkově a opatření 1.1 Občanská
vybavenost a služby na venkově. V rámci tohoto opatření bude podporován rozvoj infrastruktury
komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Jedná se o
veřejná víceúčelová 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. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb,
minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na
řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Dále SC SCLLD v opatření 2.7 Pracovní příležitosti
na venkově - zaměřený na podporu zaměstnanosti a 1.5 Podpora prorodinných opatření zaměřených na
podporu rodin v péči o děti při zaměstnávání. Dále je vazba patrná na opatření PRV v SCLLD SC 2.1 Využití
místních zdrojů, rozvoj drobného podnikání a cestovního ruchu, 2.2 Rozvoj zemědělských podniků a 2.3
Zpracování zemědělských produktů, které počítají s podporou infrastruktury podniků a tím i vytvářením
pracovních míst pro cílové skupiny.
Vazba na IROP SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu a to konkrétně v aktivitách/opatření - Opatření
"Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi" má za cíl budování infrastruktury pro
kvalitní poskytování sociálních služeb a doprovodných program, které souvisí s problematikou sociálního
vyloučení. Podporovanou aktivito jsou také služby primární prevence, které mají komunitní hcarakter a na
tyto služby navazjící infrastruktura komunitních center, jejichž kapacita je nedostačující. Dále vazba na
opatření "Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání"
příspívá k řešení nepříznivé situaci sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením ohroženým osobám. Cílem
tohoto opatření je mimo jiné snížení nezaměstnanosti sociálně vyloučneých či sociálím vyloučením
ohrožených osob.
Z výše uvedeného vyplývá, že tato opatření poskytují materiálně- technické zázemí pro rozvoj a
dostupnost, prostupnost a udržitelnost sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujícíh
služeb obecného zájmu, které přispějí k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob.
Zároveň také realizace tohoto opatření provede ke zvýšení kvality života ohrožených dětí a jejich rodin,
včetně uplatnitelnosti na trhu práce a ve společnosti.
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 fin.prostředků od 7/2018 - 2 750 000 Kč
2. výzva - vyhlášení 5/2020, příjem žádostí 7/2020, čerpání fin. prostředků od 11/2020 - 750 000 Kč
Celková výše finanční alokace na dané opatření: 3 500 000 Kč
Předpokládaná doba realizace projektů: 12 - 36 měsíců

Popis možných
zaměření projektů

Projekty budou zaměřeny na podporu sociálního začleňování osob sociálně vylouženýhc či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb
poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce.
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problém v sociálně vyloučených lokatlitách
(zohledňující rovněž kiminalitu a veřejný pořádek) s využitím lokálního prostředí.
A) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem
sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením
ohrožených. Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forme (školní
družiny, kluby). - odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi, raná péče, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládet, sociální rehabilitace, sociálně
terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací
služby.
B) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo
prevence sociálního vyloučení - aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako aktivity
zaměřečné na pomoc komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich
přirozeném prostředí.
C) Další programy a činností v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006
Sb - programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupiny, tj.
aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být zajištěno, že se skutečně bude jednat o
programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. - tzn. nelze podporovat programy,
které mají charakter sociální služby, ale nejsou jako sociální služba registrovány.
Jedná se především o programy prevence k řešení různých sociálních problémů, prevence kriminality a
ochrany veřejného pořádku včetně podpory osvěty v této oblasti. Aktivity směřující k podpoře mladým
lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života po ukončení či v průběhu
vzdělávání, aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a jejich rodinné příslušníky, osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových
látkách, programy pro osoby po výkonu trestu odnětí svobody, či osoby ve výkonu trestu a pro osoby s
alternativními tresty.
Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v
nepříznivé sociální situaci, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových
skupiny, aktivity zaměřené na podpor pečujících osob a neformální péče a sdílené péče, včetně rozvoje
domácí paliativní péče, aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin.
Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konflitků v oblasti bydlení a pracovně-právních vztahů.
Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území podpora profesionální realizace sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám,
či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přriozeném prostředí.
Bude podporován výkon sociální práce na obcích, včtně jeho dostatečného personálního a odborného
zajištění. Především preventivních aktivity směřující k pozititvní změně v daném území obce, posilování
vzájemných vazeb a spolupráce mezi obyvateli, organizacemi a institucemi. Podporovány budou také
projekty zaměřené na participativní metody práce s klienty a s osobami, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením včetně podpory doplňkových aktivit směřujících ke zkvalitnění služeb, včetně celoživotního
vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb.

Podporované cílové
skupiny

Sociální služby:
Aktivita A) + B)
- Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
- Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)
- Osoby s kombinovanými diagnózami
- Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
- Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
- Osoby pečující o jiné závislé osoby
- Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
- Osoby ohrožené předlužeností
- Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
- Osoby v nebo po výkonu trestu
- Osoby opouštějící institucionální zařízení
- Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
- Neformální pečovatelé
Aktivita C) pouze ve vztahu k doplňkovým aktivitám
- Sociální pracovníci
- Pracovníci v sociálních službách
Cílové skupiny budou blíže specifikovány ve výzvě MAS.

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ

Udržitelný rozvoj - vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální, řešené aktivy budou respektovat
principy udržitelného rozvoje.
Rovné příležitosti a nediskriminace - vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminaci je pozitivní,
navržené opatření je zaměřené na začleňování sociálně vyloučených osob nebo prveenci sociálního
vyloučení, plánované aktivity budou respektovat a podporvat rovné příležitosti a nediskriminaci. Cílovou
skupinou projektu může být každý, kdo splňuje znaky cílové skupiny, bez ohledu na další charakteristiky.
Navržené opatření je přímo navrženo na "srovnávání" příležitostí pro různé skupiny vč. znevýhodněných
skupin na trhu práce. Řešené aktivity budou respektovat a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci.
Rovnost žen a mužů - vliv opatření na rovnost žen a mužů je neutrální, navržené aktivity respektují
rovnost žen a mužů zejména v různých životních situacích a rolích.
Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze
- poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (nestátní
neziskové organizace, organizace zřizované obcemi)
U projektů na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního
začleňování či prevence sociálního vyloučení, na podporu programů a činností v rámci sociálního
začleňování nad rámec či mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. pak mohou být oprávněnými žadateli
- nestátní neziskové organizace
- obce dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích
- organizace zřizované obcemi
- MAS
- Profesní a podnikatelská sdružení
Typy příjemců budou ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

Typy příjemců
podpory

Výše způsobilých
výdajů
Míra
spolufinancování

400 000 Kč - 2 000 000 Kč/ 1 projekt
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.

Absorbční kapacita
MAS

Ve výchozí situaci disponuje území velmi malou základnou sociálních služeb v území. MAS přesto
zmapovala dostatečnou absorpční kapacitu pro realiazci projektů. Na území Karlovarského kraje je
evidováno 26 vyloučených lokalit, kde hrozí problémové jevy. Největší sociálně vyloučené lokality jsou v
území MAS Kraj živých vod na Tepelsku.
Vzhledem k relativně velké vzdálenosti větších měst, které byly definovány jako sociálně vyloučené
lokality je žádoucí budovat sociální služby a poradenství také přímo na místě ve spádových obcích. S
ohledem na prostorovou rozptýlenost území je nutné v portfoliu sociálních služeb klást důraz na terénní
služby.
Na území působí 2 organizace zabývající se poskytováním služeb dle zákona o soc. službách. Dále působí 2
organizace jako nízkoprahové kluby. Z průzkumu vyplynul zájem dalších dvou organizací, které chtějí v
území své služby rozšířit. Na základě průzkumu byl zjištěn potenciál projektů především v oblastech aktivit
B) a C). A to především s ohledem na záměry v obcích budovat min. 2 Komunitní centra v rámci podpory
IROP. Vzhledem k celkové absenci soc. služeb bylo komunikováno pouze 1 zařízení, které má zájem
realizovat aktivity v bodě A).
Bližší popis situace v území viz SCLLD - Analytická část - kap. 2.2 Lidé v regionu

Předpokládaná
alokace
Principy určení
preferenčních
kritérií

3 500 000 Kč

Indikátory

Indikátory výstupů

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 organizace).
Projekt byl připraven za 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.
Číslo

Název

Měrná jednotka

60000

Celkový počet účastníků

osoby

Výchozí stav Cílový
stav
0
45

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

0

24

62000

Počet projektů, které zcela nebo zčásti
provádějí sociální partneři nebo nevládní
organizace

projekty

0

2

55102

Počet podpořených komunitních center

počet

0

2

67010

Využívání podpořených služeb

osoby

0

40

67315

Bývalí účastníci projektů v oblasti
osoby
sociálních služeb, u nichž služba naplnila
svůj účel
Bývalí účastníci projektů, u nichž
osoby
intervence formou sociální práce naplnila
svůj účel

0

10

0

10

Indikátory výsledků

67310

Odůvodnění
indikátorů

Indikátory byly stanoveny na základě zjišťování absorpce a potřeb území. Výše indikátorů vychází ze
znalosti území, z potřeb definovaných v analýze území, z průzkumů mezi poskytovateli.
Pro stanovení cílové hodnoty byla uvažována podpora pro jednoho klienta ve výši odpovídající kapacitě
poskytované služby a nákladům na službu.
Podrobné odůvodnění jednotlivých indikátorů dle alokace na opatření dále viz Příloha D Finanční plán a
indikátory pro programové rámce.

