
 
 

 
 

Avízo k výzvě Výzva MAS Vodňaﾐská ryHa, z. s. – Podpora soIiálﾐíIh a ﾐávazﾐýIh služeH, 
koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra I. 

 

MAS Vodňaﾐská ryHa připravuje vyhlášeﾐí výzvy na Podporu soIiálﾐíIh a ﾐávazﾐýIh služeH, 
koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra I. v souladu s prograﾏovýﾏ ráﾏIeﾏ SCLLD MAS Vodňaﾐská ryHa v ráﾏIi 
Operačﾐího prograﾏu Zaﾏěstﾐaﾐost.  
 

Cíleﾏ této výzvy je zlepšit kvalitu a dostupﾐost podporovaﾐýIh soIiálﾐíIh služeH v úzeﾏí, 
zlepšit koﾏuﾐitﾐí soIiálﾐí práIi v ﾏístě, přispět k soIiálﾐíﾏu začleňováﾐí osoH soIiálﾐě 
vyloučeﾐýIh či soIiálﾐíﾏ vyloučeﾐíﾏ ohrožeﾐýIh. 
 

Ve výzvě jsou podporováﾐy tyto aktivity:  
 

1.1 SoIiálﾐí služHy poskytovaﾐé v ráﾏIi zákoﾐa č. ヱヰ8/ヲヰヰ6 SH., o soIiálﾐíIh služHáIh a to:  
 

- odHorﾐé soIiálﾐí poradeﾐství - § ンΑ 

- soIiálﾐě aktivizačﾐí služHy pro rodiﾐy s dětﾏi - § ヶヵ 

- raﾐá péče - § ヵヴ 

 

1.2 Další prograﾏy a čiﾐﾐosti v oHlasti soIiálﾐího začleňováﾐí ﾐad ráﾏeI základﾐíIh 
čiﾐﾐostí soIiálﾐíIh služeH podle zákoﾐa č. ヱヰ8/ヲヰヰ6 SH., o soIiálﾐíIh služHáIh a to:  

 

aktivity zaﾏěřeﾐé ﾐa podporu pečujíIíIh osoH a ﾐeforﾏálﾐí péče a sdíleﾐé péče včetﾐě 
doﾏáIí paliativﾐí péče 

 

2. Podpora koﾏuﾐitﾐí soIiálﾐí práIe a koﾏuﾐitﾐíIh Ieﾐter jako prostředků soIiálﾐího 
začleňováﾐí ﾐeHo preveﾐIe soIiálﾐího vyloučeﾐí 
 

ヲ.ヱ Koﾏuﾐitﾐí soIiálﾐí práIe  
ヲ.ヲ Koﾏuﾐitﾐí Ieﾐtra 

 

Budou podporováﾐy pouze aktivity, které ﾏají příﾏý dopad ﾐa Iílové skupiﾐy, tj. aktivity 
zaﾏěřeﾐé ﾐa příﾏou práIi s Iílovýﾏi skupiﾐaﾏi.  
 

Aktivity ﾏusí ﾏít dopad předevšíﾏ ﾐa Iílové skupiﾐy z úzeﾏí MAS Vodňaﾐská ryHa. 

 

Datuﾏ vyhlášeﾐí výzvy MAS:  26. 3. 2018 

 

Datuﾏ seﾏiﾐáře pro žadatele: 4. 4. 2018 od 14:00 hodin 

 

Datuﾏ ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádostí o podporu: 30. 04. 2018, 12:00 hodin  



 
 

 
 

 

Oprávﾐěﾐí žadatelé:  
Místﾐí akčﾐí skupiﾐa; OHIe; DoHrovolﾐé svazky oHIí; OrgaﾐizaIe zřizovaﾐé oHIeﾏi; 
OrgaﾐizaIe zřizovaﾐé kraji; Příspěvkové orgaﾐizaIe; Nestátﾐí ﾐeziskové orgaﾐizaIe; OHIhodﾐí 
korporaIe; OSVČ; Poradeﾐské a vzdělávaIí iﾐstituIe; Poskytovatelé soIiálﾐíIh služeH; 

Profesﾐí a podﾐikatelská sdružeﾐí; SoIiálﾐí partﾐeři; Školy a školská zařízeﾐí.  

Přičeﾏž pro projekty zaﾏěřeﾐé ﾐa poskytováﾐí soIiálﾐíIh služeH ふaktivita ヱ.ヱぶ jsou 
oprávﾐěﾐýﾏi žadateli pouze poskytovatelé soIiálﾐíIh služeH registrovaﾐí podle zákoﾐa č. 
108/ヲヰヰ6 SH., o soIiálﾐíIh služHáIh. 
 

V případě dotazů je ﾏožﾐé oHrátit se ﾐa projektovou ﾏaﾐažerku OP Z Ing. Moniku 

KadleIovou či předsedkyﾐi MAS PhDr. Aleﾐu Cepákovou.  Je ﾏožﾐé doﾏluvit si osoHﾐí 
koﾐzultaIi v kaﾐIeláři MAS.  
 

Iﾐg. Moﾐika KadleIová     PhDr. Aleﾐa Cepáková 

projektová ﾏaﾐažerka OP Z     předsedkyﾐě MAS 

č.t.: 725 353 150     č.t.: ヶヰヲ 373 536 

e-mail: kadlecova.masvodryba@seznam.cz  e-mail: cepakova@centrum.cz 
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