Opatření CLLD 1.3.4 - Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení
Specifický cíl
Modernizovat a rozvíjet občanskou vybavenost a služby v obcích
strategie:
Název opatření:
1.3.4 -Zázemí a rozvoj sociálních služeb a sociálního bydlení
Vazba na specifický
Navržené opatření je plně v souladu se specifickým cílem IROP 4. 1
cíl IROP:
Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a akvizice místního potenciálu.
Podporuje aktivity ze specifického cíle IROP SC 2.1 Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Popis opatření:

Typy projektů:

Příjemci podpory:

Z analytické části (viz Analýza problémů a potřeb: PP 18, RPP 16, RPP 17,
str. 74) vyplývá, že oblast sociálních služeb a sociálního bydlení není
v sledované oblasti optimální. Cílem opatření je proto rozšíření,
modernizace materiálně – technické základny stávajících sociálních služeb,
dále budování, modernizace či stavební úpravy infastruktury pro kvalitní
poskytování sociálních služeb a doprovodných programů, které souvisí s
problematikou sociálního vyloučení.
Aktivity vedoucí k naplnění cíle opatření jsou zaměřeny na služby
terénního a ambulantního charakteru, k deinstitucionalizaci a ke službám
pobytového charakteru odpovídající současným principům sociálního
začleňování.
Dílčím cílem opatření je budování sociálního bydlení, plnící preventivní
funkci při ztrátě bydlení a pokrývající potřeby domácností ocitající se v
bytové nouzi.
Sociální služby budou poskytovány v souladu se zákonem o sociálních
službách č.108/2006 Sb. Budování a rekonstrukce prostor pro poskytování
jiných sociálních služeb než definovaných tímto zákonem nelze v IROP
podpořit.
• Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby
o Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které
vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních
služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny
stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Tedy
rekonstrukce a vybavení stávajících prostor nebo výstavba
a nákup objektů a vybudování zázemí pro terénní služby.
• Sociální bydlení
o Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich
adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení
nezbytného základního vybavení.
Typy příjemců – sociální služby
• Nestátní neziskové organizace
• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních
složek státu
• Kraje
• Organizace zřizované nebo zakládané kraji
• Obce
• Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
• Dobrovolné svazky obcí
• Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
• Církve
• Církevní organizace

Minimální a
maximální hranice
výše:
Principy
preferenčních
kritérií:
Výsledky:

Typy příjemců – sociální bydlení
• obce
• nestátní neziskové organizace
• církve
• církevní organizace
Relevantní typy příjemců budou stanoveny v dané výzvě.
• Maximální a minimální výše způsobilých výdajů bude nastavena ve
výzvě MAS.
•

ID
55401
55402
55301
ID
67510
55310
55320

Relevantní preferenční kritéria budou nastavena ve výzvě MAS.

Indikátory výstupu
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
Indikátory výsledku
Kapacita služeb a sociální práce
Nárůst kapacity sociálních bytů
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení

