OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Název fiche

Sociální
služby

Stručný popis

Typy projektů

Podporované cílové skupiny

Fiche (opatření) je zaměřena
na vznik a podporu aktivit
center sociálních služeb
případně komunitních center
a na zvýšení dostupnosti
terénních sociálních služeb,
podporu komunitního života
a integrace sociálně
ohrožených skupin do
společnosti a potažmo na trh
práce. Toho bude dosaženo
podporou odborného
sociálního poradenství,
poskytováním terénních
programů, sociální
rehabilitací, podporou
sociálně terapeutických
dílen, poskytováním služeb
následné péče, osobní
asistencí a poskytováním
odlehčovacích služeb a
dalších sociálních služeb.

Podpora sociálního začleňování osob a
skupin sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených prostřednictvím
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a
dalších služeb obecného zájmu se
zaměřením na zapojení těchto osob do
ekonomického, sociálního, pracovního
života společnosti. Podpora služeb
poskytovaných terénní a ambulantní
formou, podpora komunitní sociální práce;
podpora specifických nástrojů k prevenci a
řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách, zejména komunitní práce včetně
podpory koordinační role obcí v této
oblasti. Podporu partnerských projektů v
sociální oblasti propojující různé úrovně
veřejné správy a další instituce; posilování
informovanosti a efektivní komunikace o
problematice sociálního vyloučení u všech
relevantních aktérů. Vzdělávání a
poradenství, aktivizační, asistenční a
motivační programy. Zvládání zátěží
běžného života, programy na učení se
hodnotám v oblasti svobody a
odpovědnosti jednotlivce, apod.

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
Oběti trestné činnosti
Osoby pečující o malé děti
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Rodiče samoživitelé
Osoby dlouhodobě či opakovaně
nezaměstnané
Osoby ohrožené předlužeností
Osoby ohrožené domácím násilím a
závislostmi
Osoby v nebo po výkonu trestu
Osoby opouštějící institucionální zařízení
Ohrožené osoby do 18 let věku
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky
Osoby ohrožené specifickými zdravotními
riziky Poskytovatelé a zadavatelé sociálních
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
služeb na podporu sociálního začleňování Místní samospráva - Sociální pracovníci Pracovníci v sociálních a zdravotních službách
- Neformální pečovatelé

Příjemci podpory

Výše způsobilých
výdajů

Poskytovatelé sociálních služeb
min: 400.000 Kč
registrovaní dle zákona č.
max: 10.000.000 Kč
108/2006 Sb., o sociálních
službách
Nestátní neziskové organizace
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích
Organizace zřizované obcemi
působící v sociální oblasti
Dobrovolné svazky obcí
Vzdělávací a poradenské instituce
Školy a školská zařízení
OSVČ
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)

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Název fiche

Prorodinná
opatření

Stručný popis

Typy projektů

Fiche (opatření) je zaměřeno
na podporu zařízení, která
doplní chybějící kapacitu
stávajících institucionálních
forem zařízení typu školních
družin a klubů, s možností
podpory příměstských táborů
v době školních prázdnin,
dále na podporu dětských
skupin pro podniky i pro
veřejnost a také na podporu
individuální péče o děti.

Podporované aktivity:
1.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o
děti v době mimo školní vyučování (ranní
či odpolední pobyt)
1.2 Doprovody na kroužky a zájmové
aktivity
1.3 Příměstské tábory
1.4 Společná doprava dětí do/ze školy,
dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
1.5 Dětské skupiny
a) Dětská skupina pro veřejnost
b) Podniková dětská skupina
1.6 Vzdělávání pečujících osob

Podporované cílové skupiny
Osoby vracející se na trh práce po návratu z
mateřské/rodičovské dovolené
Rodiče samoživitelé
Rodiče s malými dětmi
Osoby pečující o jiné závislé osoby

Příjemci podpory

Výše způsobilých
výdajů

Nestátní neziskové organizace
min: 400.000 Kč
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o max: 10.000.000 Kč
obcích
Organizace zřizované obcemi
Organizace zřizované kraji
Příspěvkové organizace
Dobrovolné svazky obcí
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)

