
Programový rámec OPZ: OPZ1 - Rozvoj a modernizace sociálních služeb 
 
Popis cíle opatření: 
Cílem opatření je zlepšit dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb a dalších navazujících 
služeb obecného zájmu, které přispějí k sociálnímu začlenění a k prevenci sociálního vyloučení osob, 
ke snížení závislosti na sociálních dávkách i rizika mezigeneračního přenosu chudoby. Zvýšená 
pozornost bude věnována situaci v sociálně vyloučených lokalitách, kdy by mělo být využíváno co 
nejširší spektrum nástrojů pro prevenci a řešení problémů.  
Poskytovatelé sociálních služeb a programů sociálního začleňování se dlouhodobě potýkají s 
nedostatkem kvalitního vybavení, personálních kapacit a provozních zdrojů. S tím souvisí také 
přetrvávající nedostatečná nabídka některých sociálních služeb, nedostatek vhodných prostor pro 
zařízení poskytující sociální služby, neuspokojivý technický stav některých stávajících zařízení a zázemí 
služeb. Napříč celým územím byla zjištěná v jednotlivých obcích poptávka po rozšiřování zejména 
odlehčovacích služeb a programů prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem 
je tyto služby zkvalitnit, rozšířit jejich zázemí, zařízení a materiálové vybavení (vyšší úroveň péče o 
klienty). Podpořit vznik nových typů sociální práce – preventivní programy v sociálně vyloučených 
lokalitách. Cílem je podpora aktivit umožňují sociální začlenění osob z cílových skupin. 
 
Popis možných zaměření projektů: 
Poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. (které jsou součástí 
sítě sociálních služeb uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje popř. obce) s 
cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených. Konkrétní zaměření: 
• Terénní a ambulantní sociální služby 
• Odlehčovací služby (poskytované osobám pečujícím v jejich přirozeném prostředí, podporována 

také pobytová forma) 
 
Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 
Sb.  
Programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (ne komerčním) s příznivým dopadem 
na osoby z cílových skupin na území MAS. Programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním 
prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou. Musí být 
zajištěno, že se skutečně bude jednat o programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 
Sb. - tzn. nelze podporovat programy, které mají charakter sociální služby, avšak nejsou jako sociální 
služba registrovány.  
• Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách, které jsou 

zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách 
a na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel (kde je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou 
pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, nebo kteří již spáchali trestnou činnost) - programy 
sekundární a terciální prevence sociálně patologických jevů a příčin kriminogenních situací, 
prevence kriminality a ochrany veřejného pořádku, včetně podpory účasti členů komunity na 
předcházení rizikových situací a řešení problémů ohrožených osob (např. asistenti prevence 
kriminality).  

 
Podporované cílové skupiny: 

• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, např.: 
• Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním onemocněním)  
• Osoby s kombinovanými diagnózami  
• Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi  
• Oběti trestné činnosti  
• Osoby ohrožené předlužeností  
• Osoby ohrožené vícenásobnými riziky  
• Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách  
• Osoby opouštějící institucionální zařízení  
• Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování  
• Osoby pečující o jiné závislé osoby  
• Neformální pečovatelé, atd. 

• Sociální pracovníci 



• Pracovníci v sociálních službách 
• Další pracovníci v přímé práci s klienty (bude blíže specifikováno ve výzvě MAS) pouze však 

ve vztahu k doplňkovým aktivitám projektu zaměřeného na přímou podporu cílové skupiny osob 
sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. 

 
Typy příjemců podpory: 

• Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
• Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit. 
 
Absorpční kapacita MAS: 
Na území MAS Bohumínsko se nachází zkušení poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a řada neziskových organizací (Charita, Armáda spásy, 
Slezská diakonie, Centrum sociálních služeb, Domov jistoty, p.o. a další). Všechny tyto a další 
organizace mají zkušenosti s řadou projektů z předchozího programovacího období a jsou připraveny v 
této oblasti dále pokračovat a své služby tohoto charakteru rozvíjet. 
 
Vliv opatření na naplňování horizontálních témat OPZ: 
Udržitelný rozvoj  
Vliv opatření na udržitelný rozvoj je neutrální. Řešené aktivity budou respektovat principy udržitelného 
rozvoje. Nepřímé pozitivní dopady lze případně spatřovat v dalším vzdělávání zaměřeném na udržitelný 
rozvoj a související témata.  
 
Rovné příležitosti a nediskriminace  
Vliv opatření na rovné příležitosti a zákaz diskriminace je pozitivní. Navržené opatření je přímo navrženo 
na „srovnávání“ příležitosti pro různé skupiny vč. znevýhodněných skupin na trhu práce. Řešené aktivity 
budou respektovat a podporovat rovné příležitosti a nediskriminaci.  
 
Rovnost žen a mužů  
Vliv opatření na rovnost žen a můžu je velmi pozitivní. Navržené opatření respektuje a podporuje rovnost 
žen a mužů. 
 
Principy pro určení preferenčních kritérií: 
Preferenční kritéria budou uváděna až ve výzvě MAS a budou stanovena tak, aby byly preferovány 
projekty, které nejvíce přispívají k naplňování strategie. Principy pro určení preferenčních kritérií vychází 
z principů a cílů strategie a slouží pouze jako vodítko pro stanovení preferenčních kritérií. 

• Projekt napomáhá ke snižování nezaměstnanosti či udržení zaměstnanosti. 
• Rozšiřování stávajících aktivit. 
• Vznik nových aktivit. 
• Spolupráce s dalšími subjekty v území. 
• Dostupnost služby, jež se v území dosud nevyskytovala. 
• Znalost místního prostředí. 


