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Společné jednání 
odborných pracovních skupin a 

místních aktérů

Třanovice, 24. 6. 2015

Cíle jednání

• Co je možno podporovat z operačního 
programu?

• Jaké priority a opatření strategie MAS 
Pobeskydí souvisí s operačním programem? 

• Jaké projekty tohoto zaměření jsou v území 
připravované? 

• Jaké projekty by se mohly a měly začít 
připravovat a realizovat? 

Cíle jednání

• Jak rozdělit alokaci mezi témata i v čase? 

• Jak stanovíme a naplníme indikátory? 

Co je možno podporovat…

– Podpora vytváření nových pracovních míst na 
lokální úrovni

– Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni 
při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování 
potřeb lokálních zaměstnavatelů

– Podpora a vytváření podmínek pro vznik a 
rozvoj sociálních podniků

Co je možno podporovat…

– Vzdělávání venkovského obyvatelstva 
v oblastech relevantních pro zvýšení lokální 
zaměstnanosti a poradenství pro získávání 
zaměstnání
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Co je možno podporovat…

– Podpora sociálního začleňování osob 
sociálně vyloučených či sociálním vyloučením 
ohrožených prostřednictvím aktivit 
zaměřených na prevenci sociálního vyloučení, 
služeb poskytovaných terénní a ambulantní 
formou, podpora komunitní sociální práce

– Vznik a rozvoj specifických nástrojů 
k prevenci a řešení problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách …

Co je možno podporovat…

– Podpora prorodinných opatření obcí a dalších 
aktérů na místní úrovni.

– aktivity vedoucí k prevenci sociálního vyloučení rodičů s 
malými dětmi,

– služby ke zvyšování rodičovských kompetencí a k 
posilování partnerských a manželských vztahů

– služby péče o děti,

– poradenství v oblasti sladění pracovních a rodinných rolí 

– služby na podporu rodin v systému náhradní rodinné 
péče.“

OP Zaměstnanost a MAS

• Podpora zaměstnanosti a adaptability 
pracovní síly

– Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, 
zejména starších, nízkokvalifikačních, 
znevýhodněných

– Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých 
osob prostřednictvím programu Záruky pro 
mládež

⇒MAS „Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti…“

OP Zaměstnanost a MAS

• Podpora zaměstnanosti a adaptability 
pracovní síly

– Pomoc pracovníkům, podnikům a 
podnikatelům přizpůsobovat se změnám

– Modernizace institucí trhu práce, jako jsou 
veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a 
přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce

– Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce… 
(Severozápad)

OP Zaměstnanost a MAS

• Sociální začleňování a boj s chudobou

– Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených 
sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce

– Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

⇒MAS „Zlepšit příležitosti pro zvýšení zaměstnanosti…“

⇒MAS „Zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně 
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených..“

OP Zaměstnanost a MAS

• Sociální začleňování a boj s chudobou

– Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému 
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a 
dalších navazujících služeb podporujících 
sociální začleňování

– Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních 
služeb... psychiatrické péče do komunity

⇒MAS „Zlepšit příležitosti pro začlenění sociálně 
vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených..“
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Indikátory výstupů
(výběr z OP Zaměstnanost)

– Celkový počet účastníků

– Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy 
a veřejné služby na celostátní, regionální a místní 
úrovni

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

– Počet napsaných a zveřejněných analytických a 
strategických dokumentů (vč. evaluačních)

– Kapacita podpořených služeb

Projekty…

• Připravované projekty a potřebné projekty

– Sociálně vyloučená lokalita

– Sociální služby a práce v obcích

– Podpora zaměstnanosti

– Vzdělávání a další prorodinné aktivity

Fiche MAS

• Podpora zaměstnanosti

• Podpora sociálního podnikání

• Pomoc a péče pro potřebné

– Vyloučená lokalita

– Ostatní obce

• Další…

Citát na závěr

"Člověk přišel na svět proto, aby tady 

byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží 

náš svět postrčit dál, posunout výš. 

A jen vůl mu v tom brání."

Jan Werich 

děkujeme za pozornost

MAS Pobeskydí

Naše místní akční skupina

mas@pobeskydi.cz

www.pobeskydi.cz


