
 
Programový rámec IROP: IROP 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb 
vedoucích k sociální inkluzi 
 
 
Popis opatření:  
Cílem opatření je budování infastruktury pro kvalitní poskytování sociálních služeb, doprovodných 
programů a programů, které zajišťují prevenci a řeší sociální vyloučení, zlepšení dostupnosti služeb 
vedoucích k sociální inkluzi, zvyšování sociálního začleňování a uplatnitelnost osob sociálně 
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením a chudobou. 
Podpora bude směřována ke službám odpovídající principům sociálního začleňování.  
 
Z pohledu obcí MAS je zajištění sociální péče jednou z významných aktivit, kterou v rámci výkonu 
samostatné působnosti plní. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz 
na zvyšování kvality těchto služeb. Na území MAS Bohumínska působí řada organizací, které nabízejí 
radu, pomoc a další možnosti v sociální oblasti. Pro obyvatele MAS je potřeba zajistit zejména zlepšení 
dostupnosti, ale také kvality služeb, neboť pokrytí a nabídka některých služeb je stále nedostatečná, 
některá zařízení se nacházejí v neuspokojivém stavu nebo jsou služby poskytovány v nevhodných 
prostorech, chybí odpovídající zázemí a materiální prostředky pro potřebné sociální služby, poradenství 
a další aktivity a doprovodné programy v oblasti sociálního začleňování. V území je také vnímána velká 
potřeba v oblasti terénních a ambulantních služeb, odlehčovacích služeb. 
 
Typy projektů: 
Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - nákup objektů, zařízení a vybavení a 
stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění 
materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. 
 
Podpořeny mohou být pouze sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů. 
 
Projekty zaměřené na rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů 
pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru.  
 
Podrobný rozpis aktivit bude uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce.  
 
Příjemci podpory: 
Sociální služby: 
• Nestátní neziskové organizace 
• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu 
• Kraje 
• Obce  
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi  
• Dobrovolné svazky obcí  
• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí 
• Církve 
• Církevní organizace 
 
Minimální a maximální výše: 
MAS Bohumínsko předpokládá stanovení limitů a bude o nich informovat ve své konkrétní výzvě. 
 
Principy preferenčních kritérií: 
Preferenční kritéria budou stanovena až v konkrétní výzvě MAS. 
Kritéria budou vybrána tak, aby byly preferovány projekty, které nejvíce přispívají k naplňování strategie, 
daného opatření a finančního plánu. 
 
Výsledky: 
 

1. Indikátory výsledku 
 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 
6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

 



2. Indikátory výstupu 
 

Kód NČI2014+ Název indikátoru 
5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

 


