
2.3 Podpora sociálních 
a návazných služeb

Oblas�  podpory 
Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vyme-
zené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět 
do společnos�  a na trh práce, na udržení se na trhu práce 
a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat 
na trh práce.
V rámci tohoto opatření bude podporována ak� vita „So-
ciální služby“ a ak� vita „Další programy a činnos�  
v oblas�  sociálního začleňování“.

Defi nice žadatele/příjemce dotace 
Oprávněnými žadateli jsou:
• obce a jimi zřizované organizace,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizace zřizované kraji,
• příspěvkové organizace,
• nestátní neziskové organizace,
• obchodní korporace,
• OSVČ,
• poradenské a vzdělávací ins� tuce,
• poskytovatelé sociálních služeb,
• školy a školská zařízení.

Pro akti vitu „Sociální služby“ jsou oprávněnými žadateli pouze 
poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Výše dotace
Míra podpory je pro:
• školy a školská zařízení – 100 % 
• obce, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, 

dobrovolné svazky obcí – 95%
• soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou 

činnost (spolky, církve atd.) – 100%
• obchodní společnos� , OSVČ – 85%

Forma fi nancování je Ex-ante (v zálohových platbách předem).

Způsobilé výdaje 
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč. 
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč.

Na toto opatření má MAS Radbuza alokován celkem 1 000 000 Kč. 

V rámci ak� vity „Sociální služby“ budou podporovány pouze sociální služby poskytované 
terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby 
a krizová pomoc. Součás�  nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou 
být i náklady na celoživotní vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby.
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Pro ak� vitu „Sociální služby“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• Odborné sociální poradenství – občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro osoby se zdravotním pos� žením, 

pro obě�  trestných činů a domácího násilí. 
• Terénní programy – poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou � mto způsobem života ohroženy.
• Sociálně ak� vizační služby pro rodiny s dětmi – poskytované rodinám s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodo-

bé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte.
• Raná péče – poskytovaná dítě�  a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně pos� žené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsled-

ku nepříznivého zdravotního stavu.
• Krizová pomoc – poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně 

nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci.
• Sociální rehabilitace – soubor specifi ckých činnos�  směřujících k dosažení samostatnos� , nezávislos�  a soběstačnos�  osob, 

a to rozvojem jejich specifi ckých schopnos�  a dovednos� .
• Sociálně terapeu� cké dílny – pro osoby se sníženou soběstačnos�  z důvodu zdravotního pos� žení, které nejsou z tohoto důvodu 

umís� telné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
• Podpora samostatného bydlení – poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního pos� žení nebo 

chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění.
• Osobní asistence – poskytovaná pouze osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo 

zdravotního pos� žení.
• Odlehčovací služby – poskytované osobám pečujícím v jejich přirozeném sociálním prostředí o osoby se sníženou soběstačnos�  

z důvodu věku, zdravotního pos� žení.

V rámci ak� vity „Další programy a činnos�  v oblas�  sociálního začleňování“ budou podporovány programy a činnos�  realizované 
v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. ak� vity realizované terénní nebo ambulantní formou.

Pro ak� vitu „Další programy a činnos�  v oblas�  sociálního začleňování“ jsou hlavními způsobilými výdaji:
• programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách,
• ak� vity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí,
• ak� vity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a pro osoby ohrožené 

závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách,
• mo� vační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci,
• programy a ak� vity v oblas�  sociálně-právní ochrany dě�  zaměřené na preven� vní programy,
• ak� vity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče, včetně rozvoje domácí palia� vní péče,
• ak� vity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin,
• ak� vity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/prostupného bydlení,
• ak� vity podporující mimosoudní způsob řešení konfl iktů (bydlení, pracovně-právní vztahy),
• ak� vity přispívající k boji s diskriminací.

Seznam předkládaných příloh 
Povinné přílohy předkládané s Žádos�  o podporu:
• Údaje o sociální službě – obsahuje základní iden� fi kaci poskytovatele sociální služby, základní iden� fi kační údaje sociální služby, 

místo poskytování sociální služby a další. 
• Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) – příloha se zpracovává samostatně za každou sociální službu 

podpořenou v rámci projektu a obsahuje základní iden� fi kaci poskytovatele sociální služby, základní iden� fi kační údaje sociální služ-
by, plánované výnosy a náklady sociální služby celkem po dobu podpory a další. 

• Stanovení výše vyrovnávací platby poskytovatelům sociálních služeb – výše vyrovnávací platby nesmí přesáhnout rozsah nezbytný 
k pokry�  čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby.

• Pověření k poskytování sociální služby – vydané v souladu s Rozhodnu� m Komise č. 2012/21/EU není povinnou přílohou žádos�  
o podporu, ale bude povinně dokládáno před vydáním právního aktu o poskytnu�  podpory. V případě, že žadatel toto pověření již 
vydáno má, doporučuje se jej předložit k Žádos�  o podporu.
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