
 
 

Pracovní skupina Sociální služby 
15.12.2015 v 15.30-17.00 

 
Program jednání: 
- konkretizace typových projektů v souladu s aktuálními podklady (Informace č. 2 ŘO 
OPZ, Specifická pravidla z Výzvy IROPu č. 7), včetně případného vyřazení některých 
typových projektů 
- stanovení orientačního harmonogramu realizace 
- specifikace podporovaných cílových skupin 
- specifikace absorpční kapacity v území vzhledem k typovým projektům 
 
1. Máme přesnější informace o OP Z – informace poslány předem, jsou určeny 
konkrétní typy soc.služeb v území  - konkretizace typových projektů v souladu s 
aktuálními podklady (Informace č. 2 ŘO OPZ, Specifická pravidla z Výzvy IROPu č. 
7) 
IROP 1.1. Infrastruktura v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování, 4,7 mil. 
Kč celkové způsobilé výdaje, typové projekty v pořádku (charita může žádat jako 
církevní organizace) terénní hospic, sociální podnik nechat, smazat cílovou hodnotu 
CO08), popsat ve strategii chráněné dílny v Tišnově (Bika) 
 
OP Z – alokace přes 10 mil. Kč celkové způsobilé výdaje 
Informace č. 2 – provoz sociálních služeb (ambulantní, terénní, nízkokapacitní 
pobytová, směřováno na lidi v produktivním věku – ti co se starají – cíl pečující 
začlenit na trh práce), komunitní soc.práci a sociálnímu centra – ohrožené osoby 
vyloučením, prevence a řešení problémů v SVL, pracovník - odlehčení doma pomoc 
lidem, JMK nesmí projekty odmítat, lze podpořit sociálního pracovníka či pracovníka  
v přímé péči – pedagog – zjistit – zjistit, zda to musí být nově vytvořené místo? – 
musíme to dát vědět kraji - začlenit do strategie krajský plán rozvoje služeb do 
strategie, v souladu s tím, ORP podmínky pro sociální služby musí splňovat, 
prorodinná patření (zařízení pro děti do 3 let věku)… 
 
Typový projekt – na podporu sociálních služeb (udržení a rozšíření kapacit terénních 
a ambulantních služeb – nízkoprahové centrum, odlehčovací služba, asistence 
osobní – mimo soc.službu např. doprava seniorů k lékaři, poradenství právník, 
domovník Na Mlékárně, péče o děti do tří let), komunitní centra vyřazena z přehledu 
typových projektů, řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách,  
 
2. stanovení orientačního harmonogramu realizace 
Termín vyhlášení 12_2016 čerpání 2017 
specifikace podporovaných cílových skupin 
 
3. Cílové skupiny – smluvní klienti – pečující osoby 
- specifikace absorpční kapacity v území vzhledem k typovým projektům 
 
4. Absorční kapacita – sociální služby 
SVL řešení problémů – 4 roky IQ Roma servis dojížděl, splátkový kalendář, majetek, 
kulatý stůl, nyní se nedělá, snaha rekonstruovat objekty, RC Studánka předškolka, 
hlídání dětí doma (babysitting) 



Preferenční kritéria   
Prevence – časová flexibilita poskytovatele prevence činnosti (dostupný dle aktuální 
potřebnosti) 
Školky a soc.služby – počet klientů s ohledem na začlení na trh práce 
 
Indikátory  
3 poskytovatelé soc.služby, počet projektů 5, příspěvkové organizace 5 projektů 
 
 

 
Zapsala: PhDr. Libuše Beranová   _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


