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INFORMOVACE O MOŽNOSTI PODPORY 

aktivit v oblasti sociálních služeb, práce a začleňování prostřednictvím MAS Pobeskydí, z. s. 

MAS Pobeskydí, z. s., má možnost podpořit v rámci integrovaného nástroje „komunitně vedeného místního rozvo-
je“ projekty naplňující opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. V rámci jednotli-
vých opatření bude vyhlašovat výzvy na předkládání žádostí o podporu. S ohledem na celkovou alokaci (11 mil. 
Kč a 10 mil. Kč) se předpokládá s vyhlášením v každém opatření dvou až tří výzev do roku 2020. 

Cílovými skupinami jsou osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Místní aktéři spatřují 
stěžejní úlohu v prevenci a řešení sociálního vyloučení v podpoře rodiny, která je chápana jako tradiční základní 

jednotka společnosti. S ohledem na politiku EU není možno podporovat služby zaměřené pouze na seniory. 

Podpora je orientována do 43 obcí (okresu Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město): Albrechtice, Brušperk, Bru-
zovice, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Do-
maslavice, Horní Suchá, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Chotěbuz, Komorní Lhotka, Kozlovice, Krásná, Krmelín, 
Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Ropice, Řeka, Smilovice, 
Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Město, Staříč, Stonava, Střítež, Těrlicko, Třanovice, Vělopolí, Vojkovi-
ce, Vyšní Lhoty, Žermanice. 

Opatření: Prevence a řešení sociálního vyloučení (specifický cíl 2.3.1 OPZ) 

Navrhované opatření má zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrože-
ných osob a skupin osob. Důraz bude kladen na spolupráci aktérů a znalost místních podmínek. V rámci opatření 

budou podporovány zejména následující aktivity: 

 Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociální-
ho začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrože-
ných (např. odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (15 -26 let), sociální rehabilitace, odlehčovací služ-
by) 

 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo pre-
vence sociálního vyloučení 

 Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. 
(např. programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách, aktivity směřující 
k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, aktivity zaměřené na předcházení ekono-
mické nestability, aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů, aktivizační, asistenční a moti-
vační programy přispívající k sociálnímu začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení, programy a aktivi-
ty v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, 
sdílené péče, vč. rozvoje domácí paliativní péče, podpůrné služby určené pro pečující, aktivity místních 
samospráva při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území, pokrytí území sociál-
ními službami a dalšími navazujícími službami a programy podporujícími sociální začleňování a prevenci so-
ciálního vyloučení, vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty) 

Opatření: Infrastruktura sociálních služeb a začleňování (specifický cíl 4.1 IROP) 

Cílem opatření je zvýšení kvality a dostupnosti služeb, poradenství a programů, které zajišťují prevenci sociálního 
vyloučení a řeší sociální vyloučení, a to dobudováním infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a doprovod-
ných programů terénního a ambulantního charakteru, služby pobytového charakteru odpovídající současným 
principům sociálního začleňování. 

V rámci opatření budou podporovány následující projekty: 

 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (terénní, ambulantní, pobytové sociální služby pre-
vence apod.). 

 Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitel-
nosti na trhu práce. 

 


