Příloha č. 6 Popis podporovaných aktivit
Výzva MAS je vyhlašována v návaznosti na schválenou strategii CLLD/ programový rámec OPZ. Výčet
podporovaných aktivit ve výzvě MAS vychází se zjištěných potřeb osob, které žijí na území MAS.
Budoucí podpora by měla směřovat primárně k těmto osobám z území MAS. Přitom forma/druh
podpory by měl co nejlépe odpovídat potřebám těchto osob.
Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:
V oblasti sociálních služeb budou podporované uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové
skupiny, aktivity, které jsou zaměřené na podporu a financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny
v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb
uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce).
Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové
budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc podle § 44 a § 60 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
Budou podpořeny aktivity směřující na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální
služby, čím se rozumí:
- vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 zákona o sociálních službách, a to maximálně v
rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,
- vzdělávání pracovníků v sociálních službách v souladu s § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách,
a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,
- vzdělávání vedoucích pracovníků, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok.
Oblast podpory:
Odborné sociální poradenství - § 37 (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro
osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí, poradenství ve
speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, poradenství osobám, jejichž
způsob života může vést ke konfliktu se společností atd.); v rámci odborného sociálního poradenství
budou podporovány i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství
Terénní programy - § 69 (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových
látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat
rizika jejich způsobu života)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65 (poskytované rodinám s dětmi, u nichž je
ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží
sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte)
Raná péče - § 54 (poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené,
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu; služba je zaměřená na
podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby); služby poskytované
rodinám s dítětem se specifickými potřebami umožňují rodičům a pečujícím osobám sociální
začlenění a působí preventivně proti jejich sociálnímu vyloučení (rodiče a pečující osoby se mohou
díky podpoře služeb rané péče snadněji zapojit do sociálního, pracovního a ekonomického života
společnosti)
Kontaktní centra - § 59 (nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách;
cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 (pro účely této výzvy bude podporována pouze cílová
skupina osob ve věku od 15 do 26 let3 ohrožených společensky nežádoucími jevy s důrazem na
podporu jejich sociálního začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se na trhu práce); cílem
služby je zlepšit kvalitu života těchto osob předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik
souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a
vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Sociální rehabilitace - § 70 (soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností,
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí); u této
služby sociální prevence bude podporována pouze terénní a ambulantní forma jejího poskytování
Sociálně terapeutické dílny - § 67 (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního
postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce; cílem
je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím
sociálně pracovní terapie)
Služby následné péče - § 64 (poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám
závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení,
absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují); u této služby
sociální prevence bude podporována pouze ambulantní forma jejího poskytování)
Osobní asistence - § 39 (pro účely této výzvy poskytovaná pouze osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
Odlehčovací služby - § 44 (poskytované osobám pečujícím v jejich přirozeném sociálním prostředí o
osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení); u této služby sociální péče bude podporována i pobytová forma jejího poskytování.

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené
na přímou práci s cílovými skupinami. Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou
navzájem kombinovat. Z popisu projektu však musí být jasně zřejmé, které činnosti spadají do dané
aktivity a stejně tak musí být náklady na jednotlivé typy aktivit odděleny v rozpočtu projektu. V
případě více druhů poskytovaných sociálních služeb v rámci projektu budou tyto popsány vždy v
samostatných aktivitách (nikoliv v rámci jedné aktivity). Pro každou sociální službu (každý
identifikátor služby) uvedenou v projektu žadatel zároveň zpracuje samostatný list v Příloze č. 5 Údaje o sociální službě.
V případě podpory sociálních služeb, tj. služeb obecného hospodářského zájmu nejsou způsobilým
výdajem výdaje investičního charakteru spojené s nákupem dlouhodobého (hmotného i
nehmotného) majetku. Uznatelným výdajem jsou pouze odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku používaného pro účely projektu

