Avízo k výzvě Výzva MAS Vodňanská ryba, z. s. – Podpora sociálních a návazných služeb,
komunitní centra I.
MAS Vodňanská ryba připravuje vyhlášení výzvy na Podporu sociálních a návazných služeb,
komunitní centra I. v souladu s programovým rámcem SCLLD MAS Vodňanská ryba v rámci
Operačního programu Zaměstnanost.
Cílem této výzvy je zlepšit kvalitu a dostupnost podporovaných sociálních služeb v území,
zlepšit komunitní sociální práci v místě, přispět k sociálnímu začleňování osob sociálně
vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
Ve výzvě jsou podporovány tyto aktivity:
1.1 Sociální služby poskytované v rámci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to:
- odborné sociální poradenství - § 37
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65
- raná péče - § 54
1.2 Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování nad rámec základních
činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to:
aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče včetně
domácí paliativní péče
2. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního
začleňování nebo prevence sociálního vyloučení
2.1 Komunitní sociální práce
2.2 Komunitní centra
Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity
zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.
Aktivity musí mít dopad především na cílové skupiny z území MAS Vodňanská ryba.
Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018
Datum semináře pro žadatele: 4. 4. 2018 od 14:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 04. 2018, 12:00 hodin

Oprávnění žadatelé:
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi;
Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní
korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb;
Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.
Přičemž pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1.1) jsou
oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
V případě dotazů je možné obrátit se na projektovou manažerku OP Z Ing. Moniku
Kadlecovou či předsedkyni MAS PhDr. Alenu Cepákovou. Je možné domluvit si osobní
konzultaci v kanceláři MAS.
Ing. Monika Kadlecová
projektová manažerka OP Z
č.t.: 725 353 150
e-mail: kadlecova.masvodryba@seznam.cz

PhDr. Alena Cepáková
předsedkyně MAS
č.t.: 602 373 536
e-mail: cepakova@centrum.cz

