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3.4.3 Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) na období 2014-2020
Programový rámec OP Zaměstnanost vyčlenil adresně opatření v rámci sociálního začleňování a boji
s chudobou, která budou podporovaná a využitelná pro komunitně vedený místní rozvoj (prioritní osa
2, investiční priorita IP 3, specifický cíl SC 2.3.1).
Tabulka 91 Využitelnost opatření OPZ v období 2014-2020 pro priority strategie
Specifický
cíl OPZ

Aktivity (OPZ)

Klíčové
oblasti
SCLLD

SC 2.3.1

Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni

1,4

SC 2.3.1

SC 2.3.1

SC 2.3.1

Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených prostřednictvím
aktivit zaměřených na prevenci SVO, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou,
podpora komunitní sociální práce
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených
lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního
prostředí
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

2

2

1, 2

Operační program Zaměstnanost vymezuje hlavní priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního
začleňování a efektivní veřejné správy. Tento operační program se zaměřuje na čtyři základní věcné
prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů,
adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s
chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a
sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Operační program
Zaměstnanost podporuje pouze intervence nehmotného charakteru.
Program navazuje na Dohodu o partnerství a jsou v něm podporovány intervence ze tří tematických
cílů pro Evropské a strukturální a investiční fondy a to:
1. Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil;
2. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci;
3. Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné
správy.

Operační program Zaměstnanost je rozdělen celkem do pěti prioritních os:
1. Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly
2. Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
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3. Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
4. Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
5. Prioritní osa 5: Technická pomoc

Tabulka 92 Programový rámec OPZ
Programový
rámec
1
2
3

Specifický cíl
PRV
SC 2.3.1
SC 2.3.1
SC 2.3.1

Název programového rámce
Sociální služby a sociální začleňování
Zaměstnanost
Prorodinná opatření

Obrázek 15 Programový rámec OPZ

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 93 Opatření 1 Programového rámce OPZ
Název opatření

Opatření 1 Sociální služby a sociální začleňování

Specifický cíl strategie:

2.3 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb

Opatření SCLLD

Opatření 2.3.1 Podpora zvyšování dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb
Podopatření 2.3.1.1 Zlepšení dostupnosti sociálních služeb
Opatření 2.3.4 Podpora vzniku komunitních a nízkoprahových center
Podopatření 2.3.4.1 Podpora služeb nízkoprahových center s cílem podpory sociálního začleňování
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Navržené řešení je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity tohoto opatření budou přispívat k sociálnímu začlenění a prevenci sociálního vyloučení u cílových
skupin v souladu s výše uvedeným specifickým cílem OPZ. Na území MAS Česká Kanada se nachází sociálně
vyloučená lokalita (viz. Analytická část SCLLD), v níž i mimo ni, žijí sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené osoby.
Cílem opatření je zlepšení dostupnosti a udržitelnosti kvalitních sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny
se zaměřením na návratnost těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na
umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.
Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených
prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénních a
ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce.
Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách
(zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalostí lokálního prostředí.
OPZ – 3 Prorodinná opatření
Podpora sociálního začleňování rodin s dětmi v sociálně vyloučené lokalitě formou zařazení dětí do zařízení
pro trávení volného času dětí a mládeže a tím předcházení jejich izolaci a vzniku negativních vlivů, závislostí a
rizik.
Vazba opatření na IROP:
Podpora v území MAS Česká Kanada bude formou provazby mezi neinvestičními projekty tohoto opatření a
investicemi zahrnutými v opatření IROP 2.3.1 v oblasti Podpory zvyšování dostupnosti terénních a
stacionárních sociálních služeb a ve vazbě IROP 2.3.3 Podpora výstavby sociálního bydlení pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením.
a) Opatření financovaná z alokované částky - výše uvedená opatření
b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
Opatření bude realizováno v letech 2017 – 2022. Po schválení strategie (předpoklad je 6/2017 a 2/2020) budou
vyhlášeny celkem dvě výzvy, a to výzva č. CLLD _1_01 (trvání projektu až 3 roky) s finanční alokací plánované
výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve výši 6003,00 tis. Kč a výzva č. CLLD _1_02 (doba trvání projektu až 3
roky) s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve výši 2.574 tis. Kč. Podpora je
zaměřena na zvyšování dostupnosti terénních a stacionárních sociálních služeb a podpora či vznik jednoho
nízkoprahového centra.
Opatření SCLLD: 2.3.1 a 2.3.4
Podopatření SCLLD: 2.3.1.1; 2.3.4.1
Sociální služby – budou podporovány tyto sociální služby:
a)
Odborné sociální poradenství - § 37 (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro
osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestních činů a domácího násilí, poradenství ve speciálních
lůžkových zdravotních 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.
b)
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 vyhledat a minimalizovat rizika jejich způsobu
života).
c)
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).
d)
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).
e)
Krizová pomoc - § 60 (poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení
zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami;
krizová pomoc obvykle nespočívá pouze v jednorázové pomoci člověku v aktuální krizi, ale zahrnuje

Podopatření SCLLD
Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1 OPZ

Popis cíle opatření

Popis provázanosti
navrhovaných opatření, a to
včetně provázanosti na
ostatní operační programy

Priorizace navrhovaných
opatření
Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

Popis možných zaměření
projektů
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několik intervencí s osobou v krizi, včetně jejího předání do následné péče, pokud to její stav vyžaduje);
u této služby sociální prevence bude podporována i pobytová forma jejího poskytování.
f)
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).
g)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 (pro účely této výzvy bude podporována pouze cílová
skupina osob ve věku od 15 do 26 let 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.
h)
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.
i)
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).
j)
Služby následné péče - § 64 (poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám
závislých na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotním zařízení, absolvovaly
ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují); u této služby sociální prevence
bude podporována pouze ambulantní forma jejího poskytování.
k)
Podpora samostatného bydlení - § 43 (poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění).
l)
Osobní asistence - § 39 (poskytovaná pouze osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení).
m)
Odlehčovací služby - § 44 (poskytovaná 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.
Další programy a činnosti v oblasti začleňování – budou podporovány zejména následující programy a
činnosti:
a) Programy prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách zaměřené na rizikové jedince
či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny
obyvatel, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, nebo
kteří již spáchali trestnou činnost. Jedná se o programy sekundární a terciální prevence sociálně
patologických jevů a příčin kriminogenních situací, prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku,
včetně podpory účasti členů komunity na předchozí rizikových situací a řešení problémů ohrožených
osob (např. zavádění koordinovaného přístupu k prevenci kriminality, tvorba obecních plánů prevence
kriminality se zapojením komunity, asistenti prevence kriminality, asistence obětem trestních činů při
jednání s policií, soudy a dalšími úřady, mentoring, preventivní programy pro mladé osoby 15+ a rodiny
s dětmi, např. vzdělávání, aktivizační, asistenční a motivační programy, pomoc v krizových situacích,
sociálně-terapeutické pobyty realizované formou příměstských táborů).
b) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do
samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání (zejména pokud pocházejí ze
sociálně znevýhodněného prostředí, náhradní rodinné péče nebo ústavní péče, tj. školských zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. jiných zařízení pro péči o děti a mládež). Jedná se o činnosti
zaměřené na podporu fungování cílové skupiny v přirozeném sociálním prostředí a podporu v jejím
začlenění se do běžného života a na trh práce. Aktivity zohledňují specifické potřeby cílové skupiny
těchto osob (sociálně znevýhodněné prostředí, předchozí ústavní péče nebo náhradní rodinná péče
apod.). Například může jít o realizaci vzdělávacích aktivit na podporu rozvoje psychosociálních as
praktických dovedností, právního povědomí, posílení osobních kompetencí s cílem začlenění do běžné
společnosti, zapojení sílové skupiny do realizace komunitních aktivit, programy rozvíjející kompetence
v oblasti finanční gramotnosti a prevence zadluženosti, možnosti uplatnění se na trhu práce, zvyšování
kvalifikace, získání odpovídajícího bydlení, mentoring, doprovázení a asistence mladým lidem při
přechodu do samostatného života, vrstevnická pomoc atd.
c)
Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním
a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči (programy rozvíjející dovednosti a
schopnosti potřebné pro každodenní život, schopnost zacházet se svou nemocí, udržování přirozených
sociálních vztahů a vazeb, samostatné rozhodování o způsobu vlastního života, zvyšování kompetencí
v oblasti orientace v nabídce služeb, programů a sociálního zabezpečení pro cílovou skupinu, vedení
k samostatnému využívání veřejných služeb, specializované právní poradenství, svépomocné a
aktivizační programy atd.).
d) Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostmi (včetně
patologického hráčství) nebo osoby závislé na návykových látkách, mimo zdravotnické služby a péči
(programy zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou
ohrožených a rizik spojených s hazardním hraním, svépomocné a aktivizační programy atd.).
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Programy pro soby opouštějící zařízení pro výkon trestu osnění svobody, pro osoby ve výkonu trestu
a pro osoby s alternativními tresty (pachatelé trestné činnosti), probační a resocializační programy a
programy zaměřené na pachatele domácího násilí s cílem předcházení jejich dalšího násilného chování
(programy sociálního výcviku a rozvoje sociálních dovedností s cílem sociální integrace, nalezení
zaměstnání, psychologické poradenství atd.).
Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob
v nepříznivé sociální situaci (rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, posilování osobních
kompetencí v osobním životě, podpora právního povědomí a sebedůvěry s cílem začlenění do běžné
společnosti a na trh práce, vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti, posilování rodičovských
kompetencí, získávání základních sociálních a profesních dovedností a schopnosti uplatnit se na trhu
práce, společenské začlenění osob vystavených institucionalizaci, obnovení, upevnění či zprostředkování
kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, pomoc při uplatňování práv a zvládání zátěží běžného
života, programy učení se hodnotám v oblasti svobody a odpovědnosti jednotlivce, doprovody při
jednání s institucemi atd.).
Programy a aktivity v oblasti sociálně-právní ochrany dětí zaměřené na preventivní programy na
podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí ke stabilizaci rodiny,
rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit do řešení situace ohrožených
rodin atd.
Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče (tj. péče poskytovaná osobami závislé
v rámec rodin nebo komunit osobami blízkými – rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými) a
sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli),
včetně rozvoje domácí paliativní péče (terénní mobilní týmy, vzdělávání a poradenství pro osoby
pečující apod.). Podporovány budou zejména podpůrné služby určené pro pečující osoby – sociální
práce, psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství v oblasti kombinování formální a
neformální péče, možností využívání podpůrných sociálních služeb, jednání s úřady, organizace a pomoc
při zvládání přímé péče (supervize, odborné techniky přímé péče), pomoc s péčí o domácnost, řešení
finanční situace, rozšíření kvalifikace, kombinování péče se zaměstnáním, či s návratem na trh práce pro
ukončení péče, právní poradenství, dále podpora pečující osoby ze strany sociálních pracovníků obcí,
úřadů práce a nemocnic (zvyšování personální kapacity sociálních pracovníků, kteří mohou pečujícím
osobám poskytnout podporu a poradenství, zřízení pozice koordinátora podpory, tj. sociálního
pracovníka na obcích, který bude pomáhat pečujícím osobám zajistit vše potřebné pro svou činnost,
zvyšovat kompetence a znalosti pečujících osob pro řešení problémů spojených s péčí o osobu závislou
atd.). Cílem je zmírnění znevýhodnění pečujících osob na trhu práce, které je spojené s poskytováním
neformální péče, rozvoj vzájemné provázanosti a sdílení mezi formálními poskytovateli, neformálními
pečovateli a službami zaměstnanosti, a zvýšení informovanosti pečujících osob o svých možnostech.
Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin – posilování finanční
gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a řešení zadluženosti, zvyšování příjmů,
snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství, zvyšování sociálních a profesních dovedností a
kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního zaměstnání, jednání s institucemi atd.
Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení jako
prevence prostorového vyloučení vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. Podporované
aktivity se týkají řešení problematiky bydlení prostřednictvím podpory sociální práce s klienty preventivní, následné a doprovodné služby pro osoby ohrožené ztrátou bydlení, např. programy
prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, aktivity k zabránění nedobrovolnému vystěhování
osob z bydlení, participativní metody využívající spoluúčasti klientů na rozhodování a realizaci aktivit
(institut domovníka dle metodického podkladu MV ČR, klientské domovní samosprávy), zavádění case
managementu a jiných forem koordinace, zvyšování sociálních kompetencí vzhledem k udržení bydlení,
bezproblémového užívání bytu a přijetí adekvátního bydlení jako důležité hodnoty, podpora
ekonomického a ekologického životního stylu (omezení plýtvání, hospodárný životní styl), síťování a
multidisciplinární spolupráce, správa dluhu atd. Podpora není určena na investice do sociálního bydlení
(rekonstrukce, modernizace, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku), na opravy a
údržbu (a to ani v rámci křížového financování), na nájemné a kauce atd. Aktivity musí být vždy zaměřeny
na přímou podporu cílové skupiny osob (klientů), nikoli pouze na vytváření nástrojů a systémů sociálního
bydlení. Projekty, jejichž součástí bude i vytváření nástrojů a systémů sociálního bydlení, budou vždy
pilotními, aktivity musí mít primárně přímý dopad na cílové skupiny osob (klientů).
Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně-právních vztahů
(programy finančně dostupné mediace, postupného splácení služeb profesionálních advokátů a
mediátorů, bezplatná právní pomoc při zadlužení a v oblasti prevence sociálního vyloučení zaměřená na
problematiku pracovně-právních vztahů, bydlení, exekuce atd.).
Aktivity přispívající k boji s diskriminací (vzdělávací aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny,
na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace,
poskytování poradenství cílových skupin týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro
oběti diskriminace). Aktivity musí být vždy zaměřeny na přímou podporu cílové skupiny osob (klientů).
Nebude podporována realizace kampaní a dalších osvětových aktivit bez vztahu k přímé podpoře cílové
skupiny a konkrétnímu území MAS.
Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na svém území
– podpora profesionální realizace sociální práce jako činnost zaměřené na pomoc jednotlivcům,
skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném
prostředí) podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individuálního přístupu, podpora
výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním
vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci, metodické činnosti a
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koordinaci nástrojů pomoci apod.). Bude podporován výkon sociální práce na obcích (typu I., II., i III.),
včetně jeho dostatečného personálního zajištění. Podporovány budou především preventivní aktivity
směřující k pozitivní změně v daném území obce, posilování vzájemných vazeb a spolupráce mezi
obyvateli, organizacemi a institucemi. Důkaz by měl být kladen především na znalost místního prostředí,
dostupnosti a kapacit sociálních služeb a vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi sociálními pracovníky
a dalšími aktéry. Podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj síťových služeb, multidisciplinární
spolupráce a participativních metod práce s klienty (zapojování klientů do rozhodování) atd.
Doplňkově budou k výše uvedeným programům a činnostem podporovány i aktivity místních samospráv při
pokrytí území MAS sociálními službami a dalšími navazujícími službami a programy podporující sociální
začleňování a prevenci sociálního vyloučení a programy zaměřených na vznik a rozvoj specifických nástrojů
k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučené lokalitě. Jedná se o aktivity související s optimalizací
monitoringem a koordinací sítě služeb.
Doplňkově budou dále podporovány i aktivity zaměřené na vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají
přímou práci s klienty (sociální pracovníci a další pracovníci v přímé práci, tj. (odborné) pracovní pozice
hrazené z přímých nákladů, nikoli zaměstnanci realizátora projektu – projektový/finanční manažer,
administrativní pracovník projektu, tj. pracovní pozice hrazené z nepřímých nákladů) s cílem rozšíření a
prohloubení jejich znalostí a dovedností při práci s cílovými skupinami, a to v maximálním rozsahu do 24 hodin
za kalendářní rok.
Podporované cílové skupiny

Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Kód NČI2014+

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
Imigranti a azylanti; 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;
Osoby ohrožené vícenásobnými riziky;
Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky;
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce;
Sociální pracovníci;
Pracovníci v sociálních službách;
Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 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.
MAS.
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).
•
OSVČ.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit.
Na území MAS Česká Kanada spolehlivě funguje již řadu let cca 20 poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají
zkušenosti s řadou projektů z předchozího plánovacího období (více v příloze č. 5.4) z nichž 10 poskytovatelů
je schopna podat kvalitní projekt. Absorpční kapacita území přesahuje možnosti programového rámce.
V současné době eviduje MAS v této oblasti projektové záměry od potencionálních příjemců, pracující
s cílovou skupinou, zároveň mající kapacitu realizovat tyto projekty.
Na základě šetření k (19. 4. 2018) na území MAS ČK byla identifikována aktuální potřeba navýšení alokace do
tohoto opatření. Byl vyšší zájem o tyto služby a dva projekty skončily v zásobníku projektů. Aby mohly být
podpořeny, byly převedeny finanční prostředky z Prorodinného opatření. Ve výši 1.692.600,00 Kč.
Udržitelný rozvoj – Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje budou mít projekty neutrální dopad.
Rovné příležitosti a nediskriminace - Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminace je neutrální.
Rovnost žen a mužů - Vliv opatření na rovnost žen a mužů je neutrální.
Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly preferovány projekty, které
nejvíc přispějí k naplňování cílů SCLLD MAS Česká Kanada.
Projekt realizovaný na základě partnerství soukromého a veřejného sektoru.
Monitorovací indikátor - výstupy
Měrná
Název
jednotka

Výchozí
hodnota/datum

Cílová hodnota/datum
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60000

Celkový počet účastníků

osoby

0/1.1.2016

83/31.12.2023

67001

Kapacita podpořených služeb

místa

0/1.1.2016

11/31.12.2023

projekty

0/1.1.2016

3/31.12.2023

služby

0/1.1.2016

1/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

6/31.12.2023

0/1.1.2016

2/31.12.2023

0/1.1.2016

5/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

20/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

40/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

30/31.12.2023

62000
67401

Kód NČI2014+
50130
62600
62700

62800

62900
67010
67310
67315

Počet projektů, které zcela nebo z části provádějí
sociální partneři nebo nevládní organizace
Nové nebo inovované sociální služby týkající se
bydlení

Monitorovací indikátor - výsledky
Měrná
Název
jednotka
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem
osoby
práce
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své
osoby
účasti
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
osoby
včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
osoby
vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své
osoby
účasti, včetně OSVČ
Využívání podpořených služeb
Bývalí účastníci projektu, u nichž intervence
formou sociální práce splnila svůj účel
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních
služeb, u nichž služba naplnila svůj účel
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Tabulka 94 Opatření 2 Programového rámce OPZ
Název opatření

Opatření 2 Zaměstnanost

Specifický cíl strategie:

1.1 Podpora činnosti stávajících i nových podnikatelů a živnostníků
1.3 Zlepšení situace na regionálním trhu práce
Opatření 1.1.3 Podpora nových podnikatelských aktivit
Opatření 1.3.4 Podpora tvorby pracovních míst v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí
Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Navržené řešení je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity tohoto opatření budou přispívat k tvorbě pracovních míst, zprostředkování zaměstnání, usnadnění
návratu po mateřské/rodičovské dovolené, začlenění neaktivních osob, osob se zdravotním hendikepem formou
poradenství pro získání zaměstnání.
Cílem opatření je umožnit cílovým skupinám vstup na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění
přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.
PRV
Fiche č. 1 – Investice do zemědělských podniků a Fiche č. 5 – Podpora nezemědělského podnikání
Provazba zahrnuje aktivity spojené s tvorbou pracovních míst

Opatření SCLLD
Popis vazby opatření na
specifický cíl 2.3.1 OPZ

Popis cíle opatření
Popis provázanosti
navrhovaných opatření, a
to včetně provázanosti na
ostatní operační programy
Priorizace navrhovaných
opatření
Časový harmonogram
realizace opatření ve vazbě
na finanční plán

Popis možných zaměření
projektů

a) Opatření financovaná z alokované částky - výše uvedená opatření
b) Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
Opatření bude realizováno v letech 2017 – 2021. Po schválení strategie (předpoklad je 6/2017 a 2/2020) budou
vyhlášeny dvě výzvy, a to výzva č. CLLD _2_01 s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji
ve výši 3.500 tis. Kč a výzva č. CLLD _2_02 s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve
výši 1.500 tis. Kč.
Podpora bude zaměřena na podporu tvorby pracovních míst t v lokalitách s nedostatkem pracovních příležitostí
Opatření SCLLD: 1.1.3 a 1.3.4
Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
•
Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání a jeho
udržení,
•
Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce (jazykové vzdělávání, PC kurzy,
rozvoj finanční gramotnosti, soft skills, podpora čtenářské a numerické gramotnosti, apod.).
•
Aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a realizace poradenských činností a
programů, jejichž cílem je zajišťování osobních a kvalifikačních předpokladů osob pro volbu povolání
(kariérové poradenství), pro zprostředkování vhodného zaměstnání, Příprava k práci osob se zdravotním
postižením, profilace a targeting, podpora JOB klubů, Řízené poradenství ke změně kvalifikace. Podpora
získávání či obnova pracovních návyků, Podporována bude ambulantní i terénní forma pracovního a
kariérového poradenství.
Aktivity je možné doplnit o zajištění doprovodných služeb typu dluhové poradenství, rodinné poradenství,
psychologické poradenství, poradenství o oblasti bydlení apod. Aktivity jsou vhodné zejména pro osoby
dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, s kumulací hendikepů na trhu práce, které jsou nejvíce vzdáleny od
trhu práce.
Podpora udržitelnosti cílových skupiny na trhu práce
•
Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílových skupin na trhu práce prostřednictvím flexibilních forem
zaměstnávání (včetně poskytování mzdových příspěvků na nově vytvořené pracovní místa; může zakládat
veřejnou podporu)
•
Podporovány budou pouze poradenství a rekvalifikace pro zaměstnance ve výpovědi
•
Vzdělávání nových zaměstnanců, kteří byli v projektech přijati na nově vytvořená nebo uvolněná pracovní
místa (může zakládat veřejnou podporu)
•
Podpora flexibilních forem zaměstnávání – bude podporován zkrácený pracovní úvazek, rotace na
pracovním místě, sdílení pracovního místa, práce na dálku.
Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
•
Smyslem aktivit je doplnění činnosti ÚP ČR s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce v území
MAS, Podmínkou je povolení ke zprostředkování, které vydává ÚP ČR v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti (vlastní povolení žadatele nebo nákup služby od agentury práce), Realizace činností
souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází, Vyhledávání zaměstnanců pro
zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních
příležitostí
•
Podpora projektů vzájemné spolupráce subjektů veřejného, neziskového a soukromého sektoru na úrovni
MAS s cílem pomoci cílovým skupinám osob při uplatnění na trhu práce, a to i s využitím nových a
netradičních metod podporujících zaměstnanost, Aktivita by měla mít vždy konkrétní výstupy, spojené se
zprostředkováním zaměstnání, tvorbou nových či vyhrazených pracovních míst, nebo umístěním na
uvolněná pracovní místa, spojená např. s monitoringem lokálního trhu práce a s vytvořením a provozem
regionální burzy práce či job centra nebo s vytvořením a realizací systému prostupného zaměstnávání,
Realizace pouze na úrovni dané MAS. Nemělo by se zejména časově překrývat s burzou práce realizovanou
ÚP ČR, předem konzultovat s příslušnými vybranými kontaktními pracovišti ÚP ČR.
•
Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům.
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•

Formou mzdových příspěvků bude podporováno rovněž umisťování cílových skupin osob na ta pracovní
místa, která budou z různých příčin (např. z důvodu přirozených úbytků jako je odchod do důchodu apod.)
na trhu práce uvolňována
•
Formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek. Dále
bude podporováno sdílení pracovního místa, rotace na pracovním místě, práce na dálku apod.
•
Budou podporovány aktivity před zahájením podnikání a na ně navazující aktivity po zahájení podnikání, a
to především formou vzdělávání a poradenství, Podporovány budou osoby, které při zahájení projektu
nebyly OSVČ (neměly oprávnění), nevylučuje se ale jejich předchozí zařazení mezi OSVČ, které bylo již
ukončeno, Dopady veřejné podpory
Podpora prostupného zaměstnávání
•
Zvyšování motivace zaměstnanců k vytváření udržitelných pracovních míst s využitím nástrojů jako jsou
pracovní místa na zkoušku, pracovní místa ve prospěch obcí a veřejně prospěšných institucí, pracovní místa
v soukromých zaměstnavatelů, krátkodobé pracovní příležitosti, sezonní pracovní místa, pracovní trénink,
placené odborné praxe a stáže, mentoring apod.
Podporované cílové skupiny •
•
•

Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita MAS

Vliv opatření na naplňování
horizontálních témat OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

Uchazeči o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence uchazečů o zaměstnání)
Zájemci o zaměstnání (osoby zařazené ÚP ČR do evidence zájemců o zaměstnání)
Neaktivní osoby – osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (zaměstnáním se rozumí i výkon
samostatně výdělečné činnosti) ani nezaměstnané (tj. evidované ÚP ČR jako uchazeč o zaměstnání)
•
Osoby se zdravotním postižením
•
Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (tj. splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik: uchazeči
o zaměstnání vedení v evidenci déle než 5 měsíců, osoby mladší 25 let, osoby ve věku nad 54 let, osoby
s nízkou úrovní kvalifikace (stupeň ISCED 0-2), osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou, osoby
z národnostních menšin či osoby z jiného sociokulturního prostředí)
•
Osoby jinak znevýhodněné – azylanti a imigranti, osoby vyrůstající bez rodin do 26 let věku, osoby před
propuštěním z VTOZ a propuštěné VTOZ, osoby závislé
•
Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (tj. nevykovávaly zaměstnání
nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich
očekává návrat na trh práce)
•
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
•
Nestátní neziskové organizace.
•
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
•
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
•
Dobrovolné svazky obcí.
•
MAS.
•
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).
•
OSVČ.
Na území vykonávají svoji působnost 2 kontaktní pracoviště Úřadu práce (v Jindřichově Hradci a v Dačicích). V
území přímo nesídlí žádná agentura práce, ale mají zde pobočky. V rámci přípravy na období 2014- 2020 MAS
Česká Kanada prodiskutovala v území 6 projektových záměrů se žadateli.
Tuto oblast řeší organizace (NNO) zabývající se otázkami zaměstnanosti, případně firmy a další místní
zaměstnavatelé.
Na základě šetření k (19. 4. 2018) na území MAS ČK byla identifikována aktuální potřeba navýšení alokace do
tohoto opatření. Byl vyšší zájem o toto opatření a jeden projekt skončil v zásobníku projektů. Aby mohl být
podpořen, byly sem převedeny finanční prostředky z Prorodinného opatření ve výši 1.732.392,50 Kč.
Udržitelný rozvoj – Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje budou mít projekty neutrální dopad.
Rovné příležitosti a nediskriminace - Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminace je neutrální.
Rovnost žen a mužů - Vliv opatření na rovnost žen a mužů je neutrální.
Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly preferovány projekty, které
nejvíc přispějí k naplňování cílů SCLLD MAS Česká Kanada.
Projekt realizovaný na základě partnerství soukromého a veřejného sektoru.
Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
50105

Název
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují
Flexibilní formy práce

60000

Celkový počet účastníků

Kód NČI2014+

Název
Počet osob pracujících v rámci flexibilních
forem práce

Měrná jednotka

Výchozí
hodnota/datum

Cílová hodnota/datum

podniky

0/1.1.2016

6/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

26/31.12.2023

Měrná jednotka

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

osoby

0/1.1.2016

8/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledky

50130
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63100
62600
62700
62900

62800

63200
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účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6
měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně OSVČ
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení
své účasti, včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení
své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců
po ukončení své účasti včetně OSVČ

osoby

0/1.1.2016

1/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

10/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

2/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

1/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

2/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

1/31.12.2023
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Tabulka 95 Opatření 3 Programového rámce OPZ
Název opatření
Specifický cíl strategie:

Opatření 3 Prorodinná opatření
2.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže

Opatření SCLLD
Podopatření SCLLD

Opatření 2.4.4 Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže
Podopatření 2.4.4.2 Podpora služeb v zařízeních typu školních družin, klubů, příměstských táborů
Podopatření 2.4.4.3 Podpor dětských skupin
Popis vazby opatření na Investiční priorita 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
specifický cíl 2.3.1 OPZ Navržené řešení je plně v souladu se specifickým cílem 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Aktivity tohoto opatření budou přispívat k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení u cílových skupin
v souladu s výše uvedeným specifickým cílem OPZ. Realizací opatření dojde na území MAS Česká Kanada ke zlepšení
dostupnosti služeb pro rodiny s dětmi a tím také k vyššímu využití ekonomického potenciálu a k podpoře zvyšování
zaměstnanosti. Toto opatření pomůže rodičům propojit pracovní a rodinný život.
Popis cíle opatření
Cílem opatření je zpřístupnit trh práce a zjednodušit přístup pro relevantní cílové skupiny.
Popis provázanosti
OPZ
navrhovaných opatření, Opatření 2.3.4 Podpora vzniku komunitních a nízkoprahových center
a to včetně
Podopatření 2.3.4.1 Podpora služeb nízkoprahových center s cílem podpory sociálního začleňování
provázanosti na ostatní IROP
operační programy
Podpora v území MAS Česká Kanada bude formou provazby mezi neinvestičními projekty tohoto opatření a
investicemi zahrnutými v opatření IROP 2.4.4 Podpora výstavby a modernizace zařízení pro trávení volného času
dětí a mládeže. Podopatření 2.4.4.1 Výstavba a modernizace zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže.
Opatření financovaná z alokované částky - výše uvedená opatření
Priorizace
navrhovaných opatření Opatření financovaná z alokované částky v případě navýšení alokace = zásobník opatření
Časový harmonogram
Opatření bude realizováno v letech 2017 – 2021. Po schválení strategie (předpoklad je 6/2017 a 2/2020) budou
realizace opatření ve
vyhlášeny dvě výzvy, a to výzva č. CLLD _3_01 s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve
vazbě na finanční plán
výši 3.500 tis. Kč a výzva č. CLLD _3_02 s finanční alokací plánované výzvy - celkovými způsobilými výdaji ve výši
1.500 tis. Kč.
Výzva je zaměřena na neinvestiční podporu zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže a na podporu měkkých
projektů v rámci prorodinných opatření. Na podporu školních družin, klubů.
Opatření SCLLD: 2.4.4
Podopatření SCLLD: 2.4.4.2; 2.4.4.3
Popis možných
•
Budou podporovány zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení
(typu školní družiny, kluby) a dětské skupiny
zaměření projektů
•
Budou podporovány příměstské tábory v době školních prázdnin.
Podporované cílové
skupiny
Typy příjemců podpory

Absorpční kapacita
MAS

Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ
Principy pro určení
preferenčních kritérií:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zejména ženy ohrožené na trhu práce
Rodiče s malými dětmi
Osoby pečující o jiné závislé osoby
Nestátní neziskové organizace.
Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
Dobrovolné svazky obcí.
MAS.
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).
•
OSVČ.
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikovány dle jednotlivých aktivit.
Na území MAS Česká Kanada se nachází cca 10 poskytovatelů služeb (viz. Příloha č. 5.4) v oblasti pomoci rodinám
pečujícím o děti a organizace sloužící osobám ohroženým závislostí a uživatelům drog, dále kluby, mateřská centra,
školská zařízení aj. zabývající se touto problematikou a realizující se v oblasti péče o děti. Všechny tyto organizace
mají zkušenosti s řadou projektů z předchozího programovacího období.
Na základě šetření k (19. 4. 2018) na území MAS ČK byl identifikován nižší zájem o toto opatření. Z celkové alokace
5.000.000,- Kč bylo vyčerpáno pouze 1.575.007,50 Kč. Aby mohly být podpořeny projekty, které skončily
v zásobníku projektů, byly převedeny finanční prostředky z Prorodinného opatření ve výši 3.424.992,50 Kč do
Sociálních služeb a soc. začleňování (1.692.600,00 Kč) a do Zaměstnanosti (1.732.392,50 Kč).
Udržitelný rozvoj – Z hlediska výkladu udržitelného rozvoje budou mít projekty neutrální dopad.
Rovné příležitosti a nediskriminace - Vliv opatření na rovné příležitosti a nediskriminace je neutrální.
Rovnost žen a mužů - Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní - podpora péče o děti umožňuje rodičům a
zejména ženám nastoupit a setrvat v zaměstnání.
Preferenční kritéria budou uvedena ve výzvě MAS a budou nastavena tak, aby byly preferovány projekty, které
nejvíc přispějí k naplňování cílů SCLLD MAS Česká Kanada.
Projekt realizovaný na základě partnerství soukromého a veřejného sektoru
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Monitorovací indikátor - výstupy

Kód NČI2014+
50001
60000

Celkový počet účastníků
Počet podpořených zařízení péče o děti nebo
vzdělávací zařízení
Počet zaměstnavatelů, kteří podporují flexibilní
formu práce

50100
50105

Kód NČI2014+
50110
50120
50130
62600
62700

62800

62900

Měrná
jednotka

Název
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

Výchozí
hodnota/datum

Cílová hodnota/datum

osoby

0/1.1.2016

60/31.12.2023

osoby

0/1.1.2016

151/31.12.2023

zařízení

0/1.1.2016

2/31.12.2023

podniky

0/1.1.2016

1/31.12.2023

Výchozí hodnota

Cílová hodnota

0/1.1.2016

28/31.12.2023

0/1.1.2016

5/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

0/1.1.2016

1/31.12.2023

Monitorovací indikátor - výsledky
Měrná
Název
jednotka
Počet osob využívajících zařízení péče o děti
předškolního věku
osoby
Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3
osoby
let
Počet osob pracujících v rámci flexibilních
osoby
forem práce
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své osoby
účasti
účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, osoby
včetně OSVČ
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své osoby
účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu
vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si
kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ
účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své osoby
účasti, včetně OSVČ

5.1 Časový harmonogram, finanční plán a indikátory podle jednotlivých specifických cílů a
opatření (příp. podopatření) SCLLD v Kč
Operační program
zaměstnanost (OPZ)

1.

Sociální služby a
sociální začleňování
10.269.600,00 Kč

2.

Zaměstnanost
6.732.392,50 Kč

3.

Prorodinná opatření
1.575.007,50 Kč

2017

2021

2022 2023

0,00 1.782.636,00 3.423.200,00 3.423.200,00

1.640.564,00

0,00 0,00

196.875,00 1.891.764,04 2.278.462,49 2.081.587,47

283.702,50

0,00 0,00

256.624,38

0,00 0,00

0,00

2018

268.378,10

2019

525.002,51

2020

525.002,51

