Název projektu: Posílení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009315

Workshop k záměrům, aktivitám – animace území
v rámci OP Zaměstnanost +

Datum a místo:

27. 7. 2021, 13:00, Královské Poříčí

Program:
1. Přivítání účastníků, úvod do programu OPZ+
2. Seznámení s oblastmi podpory v příštím programovém období
3. Animace území, sběr námětů a záměrů

Oblasti podporovaných aktivit
aktivizace a participace CS, komunitní práce včetně komunitních center
• sociální práce s důrazem na posílení kompetencí obcí
• posílení prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské výpomoci,
podpora dobrovolnictví, mezigenerační výměny a výpomoci
• sdílená a neformální péče, vč. paliativní a domácí hospicové
• posilování rodinných vazeb – komunitní příměstské tábory, programy
pro rodiny
• zaměstnanostní programy – podpora tvorby pracovních míst na
venkově
•

Cílové skupiny v CLLD
➢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 NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů
➢participující členové komunity

Programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin a zvyšující jejich zapojování
se do života v obci/ komunitě, podpora komunitní (sociální) práce včetně vzniku,
fungování a rozvoje komunitních center
Příklady aktivit:
➢ kulturní/ multikulturní aktivity realizované „samosprávně“, tj. sebeorganizované členy
komunity
➢ výchovně/ vzdělávací a edukační aktivity pro CS a pro laickou i odbornou veřejnost
s cílem posilovat vzdělávání v informační společnosti a přispívat k rozvíjení schopnosti
dobře se orientovat v rychle měnícím se světě
➢ aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ vzniklých na základě
zplnomocňujících metod práce směřujících k řešení místních problémů
➢ environmentální aktivity a podpora jejich využití
➢ 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 vyloučen

Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí
Příklady aktivit:
➢ zavedení či posílení sociální práce na obcích tam, kde to situace vyžaduje
➢ aktivity zaměřené na podporu sociálního/ dostupného/ podporovaného/ prostupného
bydlení nebo krizového bydlení (ve smyslu komplexní individuálně cílené podpory pro
osoby žijící v takovém typu bydlení)
➢ zvýšení míry vzájemné spolupráce a účinné komunikace obcí a jejich zastupitelstev
s dalšími aktéry/ organizacemi/ službami v území
➢ podpora lokální koncepční, strategické či metodické činnosti obcí v oblasti sociálního
začleňování ve spolupráci s dalšími subjekty, např. při aktivním zjišťování potřeb v obci

Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemné pomoci, sousedské
výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny
a výpomoci
Příklady aktivit:
➢ komunitní projekty propojující lidi s obdobnými problémy, např. rodiče s dětmi
s hendikepem či rodiče samoživitelé, svépomocné a podpůrné skupiny rodičů, sdružení
pečujících, kluby seniorů
➢ sdílení péče formou tzv. homesharingu, který podporuje integraci lidí se specifickými
potřebami do většinové společnosti a zdravou separaci dětí a pečujícím dává příležitost
proniknout do jejich světa a učit se vidět ho jinýma očima
➢ mezigenerační projekty, např. hlídání a vyzvedávání dětí aktivními seniory nebo
staršími vrstevníky dětí, navštěvování seniorů, osamělých občanů a lidí žijící v izolaci
místními dobrovolníky s cílem posilování dobrých vztahů a rozšiřování pocitu
sounáležitosti, programy podporující mezigenerační dialog a soužití (projekty mohou
být postavené na práci koordinátora, který zajišťuje podporu pro rozvoj těchto aktivit,
způsobilým výdajem může být i pojištění dobrovolníků a drobné výdaje spojené např.
s dopravou apod.)

Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče
Příklady aktivit:
➢ doprovázení, edukace, poradenství, terapie, asistence a spirituální podpora pro
rodinné příslušníky a další blízké a pečující osoby s cílem pomoci jim porozumět situaci,
stabilizovat sociální zázemí a hledat dobrý smysluplný cíl intervencí, který je v souladu
s jejich hodnotovými představami
➢ zapůjčování kompenzačních a asistenčních pomůcek usnadňujících péči v domácím
prostředí
➢ podpora odborných pracovníků poskytovatelů těchto služeb (supervize, vzdělávání,
duševní hygiena a prevence vyhoření atd.)

Posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny .
Příklady aktivit:

➢ podpora soc. či zdr. znev. osob v rodinách vč. podpory dalších pečujících členů rodiny při
naplňování jejich specifických potřeb (viz také podpora sdílené a neformální péče)
➢ vrstevnická výpomoc a peer programy (uznatelným nákladem je např. i pojištění
dobrovolníků a drobné výdaje spojené s dopravou apod.)
➢ komunitní venkovské tábory, dětské kluby a jiné možnosti péče o děti s cílem podpořit
a rozvíjet přir. vazby v komunitě („sami sobě“) a s cílem zajistit podporu ve slaďování
péče o děti s prací a výkonem své profese
➢ motivační a tranzitní programy (vč. exkurzí) pro žáky a studenty posledních ročníků
ZŠ/SŠ a mladé nekval. neakt. osoby s cílem dokončení alespoň základního či středního
vzdělání (viz také část 1.5 Zaměstnanostní programy)
➢ podpora ve slaďování péče o děti nebo stárnoucí rodiče s prací
➢ podpora v aktivním zapojování se seniorů do života v místní komunitě
➢ programy podporující mezigenerační dialog a soužití (viz také část 1.3 Aktivity
podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, …..)

Zaměstnanostní programy (s výjimkou programů aktivní politiky zaměstnanosti) s cílem
přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti.
Příklady aktivit:

➢ komunitní projekty postavené na sdílení pracovníků, prostor, vybavení, pomůcek
(sdílené dílny, zahrady
➢ flexibilní formy zaměstnávání v lokálním kontextu
➢ pracovní mentoring, mezigenerační tandemy na pracovištích
➢ lokální aktivizační tréninková pracovní místa, stáže u zaměstnavatelů
➢ prostupné zaměstnávání s důrazem na podporu osob dlouhodobě nezaměstnaných
v obci, na území svazku obcí či MAS
➢ komunitně prospěšné zaměstnávání s důrazem na podporu místních veřejně
prospěšných zaměstnavatelů, kteří primárně uspokojují místní poptávku, nabízejí lokální
výrobky a služby a zaměstnávají znevýhodněné cílové skupiny zejména na malých
obcích Podpora tvorby pracovních míst v oblasti
➢ podnikatelské inkubátory a podpora podnikání na zkoušku

Osoba odpovědná za plánování CLLD OPZ+ za MAS Sokolovsko o.p.s.:
Mgr. Zuzana Odvody.
E-mail: odvody@mas-sokolovsko.eu
Mobil: 605 108 877
Náměty na relevantní aktivity v území posílejte na e-mail uvedený výše,
konzultovat je možno také telefonicky či si domluvit osobní schůzku.

Děkujeme za pozornost.

