Název opatření
Vazba na specifický
cíl IROP

Popis opatření

Typy projektů

Příjemci podpory

1.1 Občanská vybavenost a služby na venkově
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve
venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Tématický SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Podpora rozvoje 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. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty
mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti. V rámci rozvoje
infrastruktury komunitních center se plánuje podpora zařízení, která nebudou poskytovat
registrované sociální služby, ale budou registrované sociální služby pro cílové skupiny
podporovat.
Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení
vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem
vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením.
Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro:
- veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně
ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
- vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce;
- setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity;
- realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané
komunity či krajové oblasti;
- realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí
pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s
ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce.
Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první
kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo
prostory pro masovou zábavu.
Výstavba, dostavba, rekonstrukce, regenerace, renovace, modernizace objektů nebo prostor pro
setkávání členů komunity za účelem realizace vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem
zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku
- stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné souvisejícíc úpravy venkovního
prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit
ohrožených sociálním vyloučením
sociální služby
- nestátní neziskové organizace
- obce
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi
- dobrovolné svazky obcí
- organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
- církve
- církevní organizace

Minimální a
maximální výše
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů bude stanovena ve výzvě MAS
celkových
způsobilých nákladů
Principy
Preferenční kritéria budou uvedena v konkrétní výzvě MAS
preferenčních kritérií
Indikátor výsledku
Výsledky

6 75 10

Kapacita služeb a sociální práce

Indikátor výstupu
5 54 01

Počet podpořených zázemí pro sociální služby a sociální práci

