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IROP – OSA 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb
vedoucí k sociální inkluzi
Rozvoj infrastruktury komunitních center
Důraz na začleňování a zmírnění nerovností v přístupu
k sociálním, kulturním a rekreačním službám. Otevřeno
všem, podpora v začlenění těch, kteří stojí mimo.
Nutno aby to v rámci komunity opravdu fungovalo – to
nejtěžší.







Podpora bude směřovat ke službám terénního a
ambulantního charakteru.
Podpořeny budou i služby primární prevence, které mají
komunitní charakter.
Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se
setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních,
vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem
zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako
celku.
Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována
kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně
základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní
a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé
sociální situace a sociální začleňování.





Prostorové vybavení integračních center musí vždy
umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové
skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální
oblasti.
Rozvoj infrastruktury komunitních center bude
zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení
a případné související úpravy venkovního prostranství
(zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru
pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním
vyloučením.








Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného
prostoru pro:
veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel
komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních
obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování
kultur;
vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní
práce;
setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných
problémů komunity;
realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových
akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či
krajové oblasti;



realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných
obyvatel komunity a získávání kompetencí pro
vyjednávání a řešení běžných životních problémů a
situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na
prvek podpory sociální integrace a uplatnění na

trhu práce.




Kdy?
Květen – září 2016
47 mil. Kč, 80 mil. Kč pro SVL = 2 výzvy + výzvy MAS







Míra spolufinancování – pro územně samosprávné
celky – min. 10%, financování EX-POST, CRR
Do IROP žádáme o investiční část samostatnou žádostí.
Udržitelnost V případě financování provozu centra možnost podat
samostatný projekt do OPZ. Nutno odlišit nákladově co
půjde z IROP a co z OPZ. Synchronizace výzev?






Prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.
Místní samosprávy musí hrát zásadní roli v prevenci
problémů souvisejících se sociálním vyloučením a
efektivně využívat nástroje pro jejich řešení.
Specifický cíl 2.1 Zvýšit uplatnitelnost osob
ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených ve společnosti a na trhu práce.







Podpora komunitní sociální práce a komunitních center
jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence
sociálního vyloučení
Podporovány budou aktivity směřující k profesionální
realizaci sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc
komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního
fungování v jejich přirozeném prostředí.
Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec zákona č.
108/2006 Sb., realizované v přirozené komunitě. Aktivity
podporované v rámci komunitní sociální práce musí mít
přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci
sociálního vyloučení osob.



Komunitní centra = centra začleněná do běžné komunity.
Komunitní centrum musí vždy nabízet aktivity, které mají
sociální rozměr (přispívají k sociálnímu začleňování) a jsou
realizovány/koordinovány/organizovány minimálně jednou
osobou s odbornou způsobilostí sociálního pracovníka, dle
zákona č. 108/2006 Sb., popř. dalšími odbornými
pracovníky, pokud to vyžaduje daný druh aktivity. Aktivity
realizované v komunitních centrech zároveň nejsou
definovány jako úkon či činnost v zákoně č. 108/2006 Sb.,
mohou však být doplňkem registrovaných sociálních služeb.
U polyfunkčních komunitních center musí být zajištěna
kumulovaná nabídka aktivit.








Musí být zajištěno, že se skutečně bude jednat o
programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č.
108/2006 Sb.
Nelze podporovat programy, které mají charakter
sociální služby, avšak nejsou jako sociální služba
registrovány.
Programy prevence a řešení problémů v sociálně
vyloučených lokalitách.
Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně
znevýhodněného prostředí při vstupu do
samostatného života







Aktivity zaměřené na vzdělávání osob z cílových
skupin, tj. zejména osob sociálně vyloučených nebo
sociálním vyloučením ohrožených .
Aktivizační, asistenční a motivační programy
přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci
sociálního vyloučení.
Programy na podporu aktivního a zdravého stárnutí
(např. opatření na podporu zvýšení zaměstnanosti a
společenského uplatnění starších osob, zvýšení
povědomí společnosti o stárnutí, mezigenerační dialog)



Při zaměření intervencí na zlepšení situace romské
menšiny podpořen tzv. „explicitní, nikoliv exkluzivní
přístup“, který ve vztahu k romské inkluzi zahrnuje i
další skupiny nacházející se ve stejných/srovnatelných
socio-ekonomických podmínkách.






Kdy – jaro 2016 + výzvy MAS
Míra spolufinancování – NNO 0%, obce 5%
Závazné indikátory výstupu, indikátory výsledku budou
sledovány, ale nebudou vyžadovány k plnění.



Markéta Dvořáková
brdy-vltava@seznam.cz




Děkuji za pozornost.

