WEBINÁŘ
Podpora prostřednictvím
CLLD v OPZ+
V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ
2021 - 2027

19. 1. 2016
11.11.2020
Praha

Dobruška

Obecné informace


Dle aktuálních informací z ŘO OPZ bude míra spolufinancování u obcí 10 %, u NNO 5 %.



Alokace dle počtu obyvatel v území pro MAS POHODA venkova: min. 10 mil. Kč a max.
20 mil. Kč, min. 60 % musí být zohledněno v konkrétních projektových záměrech



Realizace drobnějších projektů financovaných v režimu jednorázových částek (tj. horní
limit 100 tis. EUR) – zacílení na konkrétní jedince v území obce či města (nikoli na
anonymní klienty, které teprve po zahájení realizace příjemce vyhledává a oslovuje k
účasti v projektu)



Znaky komunitně vedeného místního rozvoje, tj. projekty CLLD:

❑

konkrétně zacílené na podporu předem identifikovaných osob žijících v daném území,
tj. zpracování projektu musí předcházet detailní zjištění existence cílových skupin a
jejich potřeb (mapování, předběžná analýza, místní šetření apod.)

❑

maximálně využívají místní zdroje, mají lokální rozměr a přímou vazbu na místní
veřejné služby, zaměstnavatele a podniky

❑

komunitní rozměr, tj. podporují, posilují a rozvíjí komunitní principy a život (vzájemná
spolupráce, snaha o budování funkčních partnerství, sdílení, společné tvoření a
realizace netradičních nápadů a neobvyklých/inovativních způsobů řešení)
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Cílové skupiny


děti a dospívající



rodiny s dětmi



dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním



osoby v postproduktivním věku a senioři



pečující osoby



osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení



osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace



nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře)
uplatnitelné na trhu práce



odborní pracovníci místních nestátních neziskových
organizací, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů
a podnikatelů
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NEpodporované aktivity








sociální služby v rozsahu základních činností podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
nástroje aktivní politiky zaměstnanosti podle zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
sociální podniky ve smyslu připravovaného zákona o
sociálním podnikání a ve smyslu podmínek v hlavních
výzvách,
dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb., o
poskytování služby péče o děti v dětské skupině za
účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,
příměstské tábory realizované za účelem slaďování
rodinného a pracovního života v režimu aktivit současné
1.2 OPZ.
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Podporované aktivity
1. Podpora komunitní (sociální) práce


Žadatelé: obce a NNO

❑

kulturní/ multikulturní aktivity (divadelní představení či výstava
fotografií místní mládeže na určitá témata, filmové kluby),

❑

výchovně/ vzdělávací aktivity (komunitní knihovny, doučování,
motivační semináře pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na
trhu práce, podpora zvyšování dovedností pracovat s místní komunitou
atd.),

❑

environmentální aktivity (aktivity zaměřené na zvelebování životního
prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch,
komunitní zahrada/ dílna/ doprava atd.),

❑

aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické
činnosti (péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské či
generační výpomoci, podpora mezigeneračního setkávání, soužití a
spolupráce, dobrovolnické komunitní kluby jako prevence sociálního
vyloučení, sousedský jarmark, komunitní kavárna či sdílená kuchyň
nebo jídelna, spižírna, lokální potravinová banka včetně zajištění
distribuce jídla, pomůcek, potřeb pro domácnost nebo ošacení, bazar,
sociální šatník a pomoc v nouzi, pořádání veřejných sbírek za účelem
podpory těch nejpotřebnějších v obci atd.)
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Podporované aktivity

❑

❑

2. Podpora sociální práce s důrazem na posílení
kompetencí obcí
Žadatelé: obce
zavedení či posílení sociální práce na obcích tam, kde to
situace vyžaduje, podpora spolupráce v oblasti sociální
práce na území MAS, např. sdílený sociální pracovník
pro více obcí, mobilní týmy zajišťující výpomoc starším
a osamělým občanům apod.
podpora lokální koncepční, strategické či metodické
činnosti obcí v oblasti sociálního začleňování ve
spolupráci s dalšími subjekty, např. při aktivním
zjišťování potřeb v obci (průzkumy a šetření lokálního
charakteru) nebo při zavádění koordinovaného přístupu
k řešení dané problematiky v území (koordinace a
síťování), např. tvorba obecních plánů prevence
rizikových sociálních jevů a krizových plánů obce pro
oblast sociálního začleňování
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Podporované aktivity
3. Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci,
vzájemné pomoci, sdílení zkušeností atd.



Žadatelé: NNO

❑

komunitní projekty propojující lidi s obdobnými problémy,
např. rodiče s dětmi s hendikepem či rodiče samoživitelé,
svépomocné a podpůrné skupiny rodičů, skupinové kluby s
přesahem do rozvoje kompetencí, osvojování si nových návyků
a zvyklostí, rozšiřování si obzorů v různých disciplínách

4. Podpora sdílené a neformální péče včetně paliativní a
domácí hospicové péče a zajištění její dostupnosti i v malých
obcích a v odlehlých venkovských regionech


Žadatelé: obce

❑

doprovázení, edukace, poradenství a asistence pro rodinné
příslušníky a další blízké a pečující osoby

❑

zapůjčování kompenzačních pomůcek usnadňujících péči v
domácím prostředí

❑

podpora odborných pracovníků poskytovatelů těchto služeb
(supervize, vzdělávání, duševní hygiena a prevence

vyhoření atd.)
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Podporované aktivity
5. Zaměstnanostní programy (s výjimkou programů
aktivní politiky zaměstnanosti)


Žadatelé: obce a NNO

❑

pracovní mentoring, mezigenerační tandemy na
pracovištích (mladí se učí od pracovníků v
předdůchodovém věku)
lokální tréninková pracovní místa, stáže u
zaměstnavatelů – cílem by mělo být oslovit a přilákat
mladé lidi
prostupné zaměstnávání s důrazem na podporu osob
dlouhodobě nezaměstnaných v obci (s vazbou na řešení
dalších rodinných a komunitních problémů) a s důrazem
na zapojení veřejně prospěšných zaměstnavatelů (obce,
NNO) – zácvik/ trénink pod dohledem mentora a
následně zapojení soukromé sféry (udržitelná pracovní
místa na volném trhu práce)
komunitně prospěšné zaměstnávání (s cílem např.
zachování místního obchodu, zajištění provozu pojízdné
prodejny apod.)

❑

❑

❑
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Podporované aktivity
6. Posilování rodinných vazeb


Žadatelé: obce a NNO

❑

komunitní venkovské tábory s cílem podpořit a rozvíjet
přirozené vazby v komunitě („sami sobě“)
7. Vzdělávací a edukační aktivity



Žadatelé: obce a NNO

❑

informování a edukace cílových skupin a laické
veřejnosti o psychosociální oblasti (podvečerní kluby,
sdílecí kruhy, promítání filmů, točení dokumentů apod.)
vzdělávání odborné veřejnosti, tj. přednášky,
workshopy, veřejné debaty, exkurze (pracovníků obcí,
místních dobrovolných spolků a nestátních neziskových
organizací, zaměstnavatelů, podnikatelů atd.)

❑
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Mgr. Jana Mervartová
vedoucí zaměstnanec strategie CLLD
E-mail: manager@pohodavenkova.cz
Mobil: +420 731 554 4959
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