Opatření SCLLD: 2.2.3 Aktivity rozvíjející prorodinná opatření

A) Popis vazby opatření
na specifický cíl 2.3.1
OPZ

Opatření je plně v souladu se specifickým cílem. Opatření se zaměřuje
na podporu zaměstnanosti na lokální úrovni a je v souladu s
aktivitami:
➢ Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní
úrovni
➢ Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů

B) Popis cíle opatření

Místní aktéři chápou rodinu jako základní kámen místního
společenství, který podmiňuje její rozvoj a prosperitu. V tomto
kontextu jsou ženy vnímány jako pečovatelky o děti (či jiné závislé
osoby) a o domácnost. Ovšem ženy v současné době plní i úlohu
živitelek a musí slaďovat rodinný a profesní (pracovní) život, tak aby
mohly plnit obě role. A právě na venkově (Východní Slovácko není
výjimkou) vznikají problémy s dostupnosti potřebných služeb pro
rodinu a péči o děti (vnímaným problémem je péče o dítě mimo
provozní hodiny mateřských škol, školních družin či klubů a dále v
době prázdnin). Významnou úlohu sehrává i pokračující proces
posouvání úlohy muže v rodině a domácnosti a z toho důvodu je toto
opatření směrováno i k mužům a je genderově neutrální.
V rámci programového rámce OPZ budou podporovány zejména
pilotní projekty, které mají „otestovat“ dané služby a programy
v území. Předpokládá se, že další zajištění těchto služeb a programů
bude řešeno realizací navazujících individuálních projektů nebo
systémovou podporou ze strany dotčených obcí a další místních
aktérů.
Vazba na opatření SCLLD:
Prorodinná opatření v kontextu programového rámce mají za cíl
usnadňovat rodičům nezaopatřených dětí vstup a setrvání na trhu
práce. Proto s touto oblastí souvisí opatření týkající se zaměstnanosti
a také rozvoje podniků. Konkrétně se jedná o opatření SCLLD 2.2.1.

C) Popis provázanosti
navrhovaných opatření,
a to včetně provázanosti
na ostatní operační
programy

Existuje vazba na opatření mimo operační programy 2.2.4 Zvýšení
uplatnitelnosti ekonomicky aktivního obyvatelstva na trhu práce, a to
prostřednictvím podpory zaměstnanosti rodičů (pečujících osob) s
malými dětmi.
Opatření je také provázáno s opatřením SCLLD 2.2.2 a opatřením
2.2.5, tím, že podporuje zaměstnance sociálních podniků nejen
vytvořením pracovních příležitostí, ale také vytvoření příležitosti
aktivně pracovat také v době prázdnin či v době péče o děti do tří let.
Vazba na specifické cíle operačních programů
OPZ 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce – vazba
zahrnuje aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění cílových skupin
na otevřeném trhu práce i další aktivity opatření 1

PRV 17 1 a) Investice do zemědělských podniků – vazba zahrnuje
aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění cílových skupin na
otevřeném trhu práce
PRV 17 1 b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů –
vazba zahrnuje aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění cílových
skupin na otevřeném trhu práce
PRV 19 1 b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských
činností – vazba zahrnuje aktivity Tvorba pracovních míst, Uplatnění
cílových skupin na otevřeném trhu práce

D) Priorizace
navrhovaných opatření

IROP prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 Posílení
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality
života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu –
vazba na opatření 2 Sociální začleňování a služby, aktivita
Infrastruktura komunitních center za účelem sociálního začleňování a
zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
b) Opatření financovaná z alokované částky.
Opatření bude realizováno v případně navýšení alokace od 01/2017 do
6/2023 s akcentem na plnění stanovených cílů ke konci období.

E) Časový harmonogram
realizace opatření ve
vazbě na finanční plán

F) Popis možných
zaměření projektů

G) Podporované cílové
skupiny

H) Typy příjemců
podpory

Harmonogram plánovaných výzev MAS vychází z finančního plánu
SCLLD, plánované roky vyhlášení: 2017 (přepokládaný objem alokace 1
000 tis. Kč; čerpání prostředků v letech 2018, 2019), 2018
(přepokládaný objem alokace 1 000 tis. Kč), 2019 (přepokládaný
objem alokace 1 000 tis. Kč), 2020 (přepokládaný objem alokace 611
tis. Kč čerpání prostředků v letech 2020, 2021). Věcné zdůvodnění:
harmonogram vychází z absorpční kapacity a z evidovaného zájmu
žadatelů a připraveností jejich projektů.
V rámci opatření budou podporovány zejména následující aktivity:
 podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících
institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s
možností podpory příměstských táborů v době školních
prázdnin,
 dětské skupiny pro podniky i veřejnost
 osoby pečující o malé děti
 osoby
vracející
se
na
trh
práce
po
návratu
z mateřské/rodičovské dovolené
 osoby pečující o jiné závislé osoby
Okruh cílové skupiny muže být ve výzvě specifikován.
 Nestátní neziskové organizace
 Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
 Dobrovolné svazky obcí
 MAS
 Vzdělávací a poradenské instituce
 Školy a školská zařízení
 Obchodní
korporace
(veřejná
obchodní
společnost,
komanditní společnost, společnost s ručením omezeným,

I) Absorpční kapacita
MAS

J) Vliv opatření na
naplňování
horizontálních témat
OPZ
K) Principy pro určení
preferenčních kritérií
L) Maximální a
minimální hranice
celkových způsobilých
výdajů
M) Klíčové projekty

N) Indikátory výsledků a
výstupů

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.
Organizace (zejména neziskového charakteru) zabývající se otázkami
slaďování rodinného a profesního života působí většinou v okolních
velkých městech. Pouze část z nich v minulosti realizovala projekty s
dopadem na MAS Východní Slovácko (většinou jako součást většího
území). 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. V území zatím nepůsobí dětské skupiny. Určitý potenciál
lze spatřovat v rodinných centrech či klubech maminek (většinou
neformální organizace či spolky).
MAS identifikuje min. 9 potencionálních realizátorů, kteří jsou
připraveni a mají kapacitu realizovat (Dům dětí a mládeže Uherský
Brod, základní školy z města Uherský Brod, základní školy z obce
Korytná, Nivnice, Strání, Vlčnov, Dolní Němčí, skautské oddíly,
Římskokatolická farnost Uherský Brod).
Udržitelný rozvoj
Vliv je neutrální.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv je neutrální.
Rovnost žen a můžu
Vliv je neutrální.
Preferovány budou projekty s dopadem na více obcí, či jejich částí na
území MAS.
Preferenční kritéria budou ustanovena až v konkrétní výzvě MAS.
Maximální a minimální hranice celkových způsobilých výdajů bude
stanovena výzvou MAS Východní Slovácko na základě specifických
podmínek OPZ.
MAS Východní Slovácko nepřipravuje klíčové projekty pro dané
opatření. Potřeba přípravy klíčových projektů se může objevit v
průběhu implementace jako doporučení vzešlé z monitoringu
strategie.
Indikátory a jejich hodnoty budou určeny v případě přidělení alokace
na toto opatření.

Kód a název indikátorů
50001 – Kapacita podpořených zařízení
péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
60000 – Celkový počet účastníků
50120 – Počet osob využívajících
zařízení péče o děti ve věku do 3 let

Typ
indikátorů
Výstup

Jednotka
Osoby

Výchozí
hodnota
0

Cílová
hodnota
100

Výstup
Výsledek

Účastníci
Osoby

0
0

150
10

