
Programový rámec OPZ: OPZ2 – Prorodinná opatření 
 
Popis cíle opatření: 
Cílem tohoto opatření je zlepšení nabídky cenově dostupných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti 
za účelem zvýšení zaměstnanosti pečujících osob a usnadnění slučitelnosti pracovního a soukromého 
života, podpory vzdělávání žen za účelem zvýšení jejich zaměstnatelnosti po výpadcích v kariéře z 
důvodu péče o děti či jiné závislé členy rodiny, zvýšení využívání flexibilních forem práce jako jedné z 
forem podpory slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, snížení diskriminace žen na trhu 
práce a také snížení vertikální, ale i horizontální segregace trhu práce a snížení rozdílů v odměňování 
žen a mužů. Opatření bude podporovat stávající podnikatelské aktivity zaměřené na podporu rodin s 
dětmi, výchovné programy, terénní i ambulantní služby pro rodinné zázemí (aktivity dětských center 
apod.). 
Jednou ze skupin obyvatelstva, které jsou postiženi diskriminací a nerovným přístupem jsou rodiče dětí, 
jež navštěvují mateřskou a základní školu. Péče o dítě je do určité míry omezuje v pracovním nasazení 
a profesním životě, je to patrné především u matek, zejména pak v období školních prázdnin, při 
onemocnění dětí, apod. Opatření má zmírnit tuto diskriminaci a zavést rovné příležitosti v zaměstnání, 
při získání profesního růstu, v neposlední řadě má podpořit zdravé rodinné prostředí. 
Cílem tohoto opatření je také podpořit fungování rodin, návrat rodiče do práce atd. formou podpory péče 
a aktivit pro děti předškolního a školního věku, dále podpora adaptability pracovní síly, která umožní 
investice do odborného rozvoje zaměstnanců, eliminaci problémů spočívajících v nízké zaměstnanosti 
osob s nízkým vzděláním a také zapracování pracovní síly přímo u zaměstnavatele, včetně takových 
osob, které byly dlouhodobě mimo trh práce a je proto nutné posílení jejich adaptability věnovat zvýšené 
úsilí. 
 
Popis možných zaměření projektů: 
Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní 
družiny, kluby) - zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či 
odpolední pobyt), podpora příměstských táborů v době školních prázdnin. 
 
Podporované cílové skupiny: 

• osoby pečující o malé děti 
• osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené 

 
Typy příjemců podpory: 

• Nestátní neziskové organizace  
• Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
• Organizace zřizované obcemi  
• Organizace zřizované kraji 
• Příspěvkové organizace 
• 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 specifikováni dle jednotlivých aktivit. 
 
Absorpční kapacita MAS: 
Na území MAS Bohumínsko se nachází poskytovatelé těchto služeb a řada neziskových organizací. 
Další dotčenou skupinou organizací jsou organizace zabývající se pořádáním příměstských táborů či 
obdobných aktivit. Velká část těchto aktivit jsou aktivity částečně či zcela placené a z tohoto důvodu 
nedostupné rodinám a osobám ohrožených sociálním vyloučením. Určitý potenciál lze spatřovat v 
rodinných centrech či klubech maminek (většinou neformální organizace či spolky). 
 
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 můžu. 
 
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 a udržení zaměstnanosti. 
• Rozšiřování stávajících aktivit. 
• Spolupráce s dalšími subjekty v území. 
• Znalost místního prostředí. 


