
Seminář pro potenciální žadatele 
v rámci CLLD MAS Sokolovsko 

Operační program Zaměstnanost 
(OPZ)

Datum a místo: 

7. dubna 2016, Královské Poříčí

13. dubna 2016, Kraslice

Přednášející: Ing. Markéta Hendrichová, Mgr. Zuzana Odvody



Programový rámec OP Zaměstnanost

• Zaměstnanost

• Sociální služby, včetně komunitních center

• Sociální podniky

• Prorodinná opatření
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Programový rámec OP Zaměstnanost

• Žadatelé: obce, DSO, organizace zřizované
obcemi a DSO, příspěvkové organizace, NNO,
obchodní korporace, OSVČ, poradenské
a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních
služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální
partneři, školy a školská zařízení

• Spolufinancování:
 NNO: 0 % příjemce
 Obce, školy: 5 % příjemce
 OSVČ, obchodní společnosti: 15 % příjemce
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OPZ – cílové skupiny
• Uchazeči o zaměstnání 
• Zájemci o zaměstnání
• Neaktivní osoby
• Osoby se zdravotním postižením
• Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
• Osoby jinak znevýhodněné (např. migranti, azylanti, osoby 

vyrůstající do 26 let věku bez rodin, osoby před 
propuštěním z VTOS a propuštěné z VTOS, osoby závislé)

• Osoby vracející se na trh práce po návratu z 
mateřské/rodičovské dovolené

• Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením 
ohrožené
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OPZ – oblast zaměstnanosti
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OPZ – oblast zaměstnanosti
Výzva MAS: - 2017 alokace 3 mil. Kč

- 2019 alokace 3 mil. Kč
• Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených soc.

vyloučením nebo soc. vyloučených ve společnosti
a na trhu práce

• bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika
• Rekvalifikace a další profesní vzdělávání (zákon

o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., konzultovat s ÚP)
• Zprostředkování zaměstnání (povolení 

ke zprostředkování zaměstnání)
• Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce

(konzultovat s ÚP x burza práce)
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OPZ – oblast zaměstnanosti

• Podpora vytváření nových pracovních míst

• Podpora umístění na uvolněná pracovní místa

• Podpora flexibilních forem zaměstnání

• Prostupné zaměstnávání (konzultovat s ÚP)

• Podpora zahájení podnikatelské činnosti

• Doprovodná opatření

• Realizace nových či inovativních nástrojů APZ
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OPZ – oblast sociálního podnikání
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OPZ – oblast sociálního podnikání

Výzva MAS: - 2016 alokace 3 mil. Kč
- 2018 alokace 3,2 mil. Kč
- 2021 alokace 0,8 mil. Kč

• Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity) nových 
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání:

- Integrační sociální podnik
- Environmentální sociální podnik

• Příjemce podpory: sociální podnik
• Nelze hradit: zemědělská prvovýroba, 

poskytování sociálních služeb podle zákona 
č. 108/2006 Sb. 9



OPZ – oblast sociálního podnikání
Principy sociálního podnikání:
• Veřejně prospěšný cíl
• Sociální prospěch
• Ekonomický prospěch
• Environmentální prospěch
• Místní prospěch
Klíčové aktivity projektu:
• Vytvoření a zachování pracovních míst
• Vzdělávání zaměstnanců
• Marketing sociálního podniku
• Provozování sociálního podniku
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OPZ – oblast sociálních služeb
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OPZ – oblast sociálních služeb

Sociální služby podle zákona, sociální služby 
mimo/nad rámec zákona, komunitní centra

Výzva MAS: - 2016 alokace 3 mil. Kč

- 2018 alokace 2,4 mil. Kč

- 2020 alokace 0,8 mil. Kč

- 2021 alokace 0,8 mil. Kč
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OPZ – oblast sociálních služeb
Sociální služby podle zákona:
• Odborné sociální poradenství
• Terénní programy
• Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Raná péče
• Kontaktní centra
• Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
• Sociální rehabilitace
• Sociálně terapeutické dílny
• Služby následné péče
• Podpora samostatného bydlení
• Osobní asistence
• Odlehčovací služby
Soulad se SPRS, zařazení do krajské sítě podporovaných sociálních 
služeb. V rozsahu základních činností ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.
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OPZ – oblast sociálních služeb
Sociální služby nad rámec/mimo režim zákona
• Programy prevence a řešení problémů v sociálně

vyloučených lokalitách
• Podpora mladých lidí ze soc. znev. prostředí
• Sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené

závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách
• Probační a resocializační programy pro osoby

s alternativními tresty a opouštějícími zařízení pro VOTS
• Vzdělávání osob z CS (doplňkově vzdělávání pracovníků

organizací)
• Aktivizační, asistenční a motivační programy
• Aktivity zaměřené na předcházení ekonomické

nestability osob z CS
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OPZ – oblast sociálních služeb
Sociální služby nad rámec/mimo režim zákona
• Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů

v oblasti bydlení, pracovně právních vztahů apod.
• Podpora neformální péče a sdílené péče, vč. rozvoje domácí

paliativní péče
• Podpora rozvoje sociálního/dostupného/podporovaného/

prostupného bydlení (přímý dopad na CS)
• Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností

a výkonu sociální práce na území (přímý dopad na CS)

Společensky prospěšný charakter, terénní a ambulantní
forma. Nelze podporovat programy, které mají charakter
sociální služby, ale nejsou jako sociální služba registrovány.
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OPZ – oblast sociálních služeb
Komunitní centra
• Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec

základních činností sociálních služeb podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 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. Cílovou skupinou je komunita a její členové
(tj. osoby sociálně vyloučené nebo sociálním
vyloučením ohrožené a další členové komunity).

• Kvalifikovaný sociální pracovník podle zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 16
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Komunitní sociální práce Sociální práce

Komplexní/holistický přístup 
(víceúrovňový, se zapojením 
různých aktérů, vyjednávání 
konsensu, využívání mnoha 

metod)

Individuální přístup

Mobilizace zdrojů uvnitř komunity 

= interní zdroje

Externí zdroje pomoci

Člen komunity = expert Klient = držitel problému

Komunitní sociální pracovník 
= facilitátor, průvodce

Sociální pracovník = expert

Potřeby definuje sama komunita Potřeby definované „zvenčí“

Změna vyvolaná „zevnitř“ Změna vyvolaná „zvenčí“
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Komunitní sociální práce Sociální práce

Aktivní přístup k řešení problémů -

„konám“ → nezávislost členů 

komunity

Pasivní přijímání pomoci -

„čekám“ → závislost klienta

Symetrické vztahy mezi členy 

komunity a komunitním sociálním 

pracovníkem (rovnocennost, 

zodpovědnost, sdílená 

zodpovědnost)

Asymetrie vztahů (sociální 

pracovník - klient)

Důraz na zdroje uvnitř komunity Důraz na problémy klienta

Zplnomocňující přístup 

(zplnomocňující participace) 

Poskytovatelský přístup

Princip „bottom-up“ Princip „top-down“



OPZ – oblast prorodinných opatření
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OPZ – oblast prorodinných opatření
Výzva MAS: 2017 alokace 3,45 mil. Kč

• Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo
školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

• Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

• Příměstské tábory

• Společná doprava dětí do/ze školy a/nebo dětské skupiny

• Dětské skupiny

• Vzdělávání pečujících osob

Cílovou skupinou jsou rodiče dětí; výdaje, které nemají
přímý vztah k cílové skupině, nejsou způsobilými náklady
projektu (např. stravné dětí, jízdné či případné vstupné,
pojištění).
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OPZ – oblast zaměstnanosti
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OP Zaměstnanost – obecně není podporováno
Není podporováno:

• Volnočasové aktivity
• PC/jazykové kurzy jako samostatný projekt
• Osvětová činnost/kampaně jako samostatný projekt
• Tvorba komplexních vzdělávacích programů včetně

e-learningových kurzů
• Všeobecné psychologické poradenství, pokud nebude součástí

komplexní poradenské práce s účastníkem projektu
• Zahraniční stáže
• Lesní školky (mimo zákon o dětských skupinách kvůli

nesplnění hygienických předpisů)
• Provoz mateřských a rodinných center
• Vzdělávání členů realizačního týmu mimo vzdělávání členů

realizačního týmu soc. podnikání
22



OP Zaměstnanost – obecně pravidla

• Monitorovací indikátory

• Bagatelní podpora (min. 40 h, z toho max. 20 h 
elektronicky)

• Monitorovací list podpořené osoby

• Povinná publicita

• Zadávání zakázek

• Veřejná podpora
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OP Zaměstnanost – obecně pravidla

• Monitorovací indikátory

• Bagatelní podpora (min. 40 h, z toho max. 20 h 
elektronicky)

• Monitorovací list podpořené osoby

• Povinná publicita

• Zadávání zakázek

• Veřejná podpora
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OP Zaměstnanost – obecně rozpočet
• Osobní náklady
• Nákup zařízení a spotřebního materiálu
• Nájem či leasing zařízení, vybavení a budov
• Odpisy (daňový odpis v případě, že nákup není způsobilý)
• Drobné stavební úpravy
• Nákup služeb
• Přímá podpora cílové skupiny (mzdové příspěvky, 

cestovné, příspěvek na péči, jiné nezbytné náklady, 
příspěvek na zapracování)

• Křížové financování (nákup infrastruktury)
• Nepřímé náklady až 25 % (nákup služeb na 60 % krácení)
Podíl investičních výdajů max. 50 % celkových způsobilých 
výdajů.
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Diskuse, otázky
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Děkujeme za pozornost.

E-mail: jagrikova@mas-sokolovsko.eu

hendrichova@mas-sokolovsko.eu

odvody@mas-sokolovsko.eu

Kancelář: Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov

Sídlo: Nám. Míru 230, 356 01 Březová


