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Formulář AP MAS pro OPZ+
  Verze: 1.0  Stav: Uveřejněno

Vyplňte název akčního plánu MAS pro OPZ+
Akční plán pro OPZ+ LAG Podralsko z.s.

1 Cílové skupiny

1.1 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Do CS řadíme osoby,které jsou převážně ubytované na ubytovnách,osoby které se již z 
ubytovny odstěhovaly nebo zde mají stále příbuzné.S těmito osobami je 
potřebné z preventivních důvodů stále spolupracovat.Nízká uplatnitelnosti CS na trhu práce,
jelikož více jak 80% osob z CS je nezaměstnaných,žijí ze sociálních dávek,či pracují bez pracovní 
smlouvy.CS se do problémů dostává hned z několika důvodů.Mívá problémy přijmout vlastní 
odpovědnost za svou nepříznivou životní situaci.Ze svých neúspěchů a problémů často viní jiné,
např:rodinu,sociálního pracovníka,úřad, stát.Tento způsob životního postoje je jednoduší,
nevyžaduje velké úsilí a vlastní sebezapření.Výsledkem tohoto životního postoje bývá celková 
pasivita,neochota a nechuť měnit zajetý životní systém a režim,nechuť přijímat nové výzvy a 
reagovat na ně.Častá selhání na pracovním,partnerském i rodinném poli a nízké procento 
úspěchu,tento postoj jen upevňují.Většinou se jedná o osoby předlužené, proto je jejich 
motivace začít pracovat velmi nízká.CS má ve většině případů nízké vzdělání a minimální prac.
zkušenosti.Chybí jim základní prac.návyky.Často nemají finanční prostředky na úhradu 
prvotních nákladů-lékařská prohlídka, cest.náklady.Tyto osoby se často potýkají se závislostí na 
návykových látkách převážně alkoholu,cigaretách a lehkých drogách.Své problémy si často 
přináší ze svého dětství,jako životní vzorec jednání.Většina CS neumí otevřeně komunikovat a 
definovat své potřeby,neuvědomuje si příčinu svých problémů.Neumí vědomě definovat své 
životní priority a cíle a neumí definovat jednotlivé kroky,které vedou ke zlepšení a naplnění 
jejich cíle.Na území MAS se nachází 1 sociální ubytovna s celkovým počtem cca 200 osob.Místní 
analýza CS byla provedena ze strany MAS a vycházíme také z předchozích projektů a zkušeností.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Důvody, proč cílová skupina není schopna odejít do samostatného bydlení a tím řešit své 
současné problémy:
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- závislost na sociálních dávkách, neschopnost samostatně hospodařit s penězi

- špatný zdravotní stav a nízké příjmy

- někteří z nich by měli využívat jiné bydlení jako dům s pečovatelskou službou, dům pro 
seniory, apod.

- nemají základní hygienické návyky

- jsou schopni byt svým jednáním zdevastovat

- jsou snadno zneužitelní

- klienti s nízkou inteligencí, finančně negramotní, s psychiatrickou diagnózou

- naučená bezmocnost, nízká důvěra, nízká sebedůvěra, uzavřenost, chybí vize budoucnosti

Na základě výše uvedeného jsou bariéry spíše na straně CS a jedná se o neochotu v řešení 
vlastních problémů. 

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Podpora bude směřována k ohroženým skupinám na trhu práce při zohlednění rovných 
příležitostí rodičům s malými dětmi (zejména předškolního věku), osobám s nízkou kvalifikací 
hůře uplatnitelných na trhu práce a osobám ohroženým soc. vyloučením z řad CS. Doposud 
bylo CS pomáháno například projektem Startér - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Startér poskytoval sedmým rokem pomoc rodinám při překonávání tíživé životní situace. V roce 
2021 byla poskytnuta pomoc 134 rodinám z území. Organizace na území MAS zaměřující se na 
práci s CS dlouhodobě spolupracuje a pomáhá zlepšit kvalitu života osob. V posledních letech 
došlo pomocí této činnosti k zapojení 20ti osob do života a uplatnění na trhu práce. Z toho 
důvodu bychom rádi v této činnosti pokračovali v rámci projektu OPZ+ a realizací aktivit pomocí 
partnera s FP zapojili do života i další znevýhodněné osoby. 

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

V případě, že se nepodaří najít vhodná řešení daných problémů cílové skupiny, hrozí, že osoby 
ztratí jednu z mála šanci na začátek nového života. Nebudou mít možnost zapojit se na trh 
práce, zlepšit své sociální kontakty a nemohou řešit s pomocí své životní problémy jako jsou 
dluhy, životní úroveň, závislosti, nezaměstnanost, bydlení, atd. Cílová skupina bude nadále 
upadat do svých problémů a může dojít k předlužení, exekuci, větší chudobě, bezdomovectví, 
ztrátě kulturního, lidského a sociálního kapitálu, zhoršení zdravotního stavu a duševního stavu. 
Tyto osoby budou nadále spoléhat na sociální dávky ze strany státu, bez nutnosti cokoliv měnit.

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Sílné stránky území - organizace na území MAS zaměřující se na práci s danou cílovou skupinou 
s velmi dobrými výsledky. Partnerství a spolupráce subjektů za účelem řešení problémů cílové 
skupiny.
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Organizace působící na našem území si za dobu své působnosti získala respekt, dobré jméno a 
uznání od dalších spolupracujících subjektů. Důležitým faktorem je rovněž kvalitní pracovní tým 
a jeho funkční struktura. Organizace svou činnost a praktické poznatky konzultuje na 
pravidelných kolegiích s projekty, které mají společné zaměření a které se konají v rámci 
Charity České republiky.

Zdroje – veškeré činnosti a projekty realizované na našem území na pomoc cílové skupině byly 
financovány z MPSV ČR, kraje, rozpočtů měst a obcí, svazku obcí, úřadu práce, jiných dotací 
ESF, nadačních fondů, sponzorských darů individuálních dárců i regionálních firem.

 

1.1.1 Opatření

Název opatření
Zvyšování uplatnitelnosti na trhu práce

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatřením bude posilováno aktivní začleňování, budou podpořeny rovné příležitosti,
nediskriminace a zlepšení zaměstnatelnosti, zejména v případě znevýhodněných skupin.V 
rámci opatření dojde k motivaci a aktivizaci CS teoretickou přípravou na zaměstnání, 
zvyšováním kompetencí CS a tréninkovým zaměstnáváním, mentoringem. Klíčová aktivita 
má za cíl snížit nezaměstnanost CS,a to prostřednictvím poskytování poradenských a 
podpůrných služeb, podporou směřující ke vstupu či návratu a udržení se na trhu práce.
Bude kladen důraz na individuální přístup k osobám z CS,budou respektovány jejich 
specifické potřeby. Projekty by měly primárně přispět ke zlepšení životní situace osob s 
ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb v 
přirozeném prostředí.  Opatření je v souladu s koncepční částí Strategie CLLD a navazuje na 
opatření 1.6.2. Podpora soc.služeb.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Cílovým stavem bude směřovat CS k trvalému uplatnění na trhu práce. Hlavním cílem je 
zapojení cílové skupiny do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti. Tím 
zvýšit jejich zapojení do života v obci a komunitě. 

Cílem je umožnit přístup osobám z CS k běžným a dostupným zdrojům a příležitostem. 
Zplnomocnit osoby, aby dokázaly využít těchto možností a plně se zapojily do ekonom., 
sociál. i kultur. života společnosti.

CS v rámci projektu získá řadu důležitých dovedností, pracovních zkušeností, návyků, které 
mohou nabídnout na trhu práce. CS získává zkušenost, že za dobře odvedenou práci 
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přichází finanční odměna a jiné výhody. Příjemný pocit z dobře odvedené práce přinese 
chuť řešit další životní výzvy. CS se zvýší osobnostní i pracovní potenciál, uvědomí si rizika a 
důsledky svého špatného chování (práce "na černo", pracovní pasivita).

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 27

Indikátor Celkový počet účastníků byl nastaven na 
hodnotu 27 na základě předem zjištěné 
potřebnosti a zapojení osob CS. Partner nám 
poskytl informace o počtu účastníků, v rámci 
jejich aktivit. V rámci této hodnoty bude 27 
osobám poskytnuta podpora aktivizace a 
motivace. Jedná se o osoby, kterým v rámci 
projektu bude poskytnuta podpora jakoukoliv 
formou v rámci daného opatření s naplněním 
bagatelní podpory.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 1

V rámci daného indikátoru je uveden počet na 
základě úvazků, což je hodnota 1 - HPP sociální 
pracovník. Osoba bude poskytovat přímé služby 
cílové skupině.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ne

672001

Počet osob 
umístěných 
na 
pracovních 
místech

Ano 9
Na základě komplexní podpory cílové skupině 
bude během realizace daných aktivit zapojeno 9 
osob na trh práce.

1.1.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora sociálně znevýhodněných osob

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

1.motivace a aktivizace CS, teoretická příprava na zaměstnání, individuální přístup k 
osobám z CS: zjišťování a respektování specifických potřeb osob z CS v oblasti 
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zaměstnanosti, pomoc s vyhledáváním pracovních příležitostí,trénink přijímacích 
pohovorů,řešení individuálních překážek k návratu na trh práce

2.zvyšování kompetencí CS-individuální poradenské služby vázané na reálné potřeby 
CS: pracovně právní poradenství 

3.tréninkové zaměstnávání, mentoring - aktivní vyhledávání pracovních nabídek dle 
individuálních možností, schopností, dovedností osob z CS,využívání veřejné služby, 
která bude umožňovat „měkčí“ návrat osobám z CS do pracovního prostředí, 
mentoring umístěných osob z CS přímo na pracovišti, pomoc s obnovením pracovních 
návyků, dohled nad plněním zadaných úkolů, bezpečném chování na pracovišti apod. 

 

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Finanční nákladovost aktivity činí 1.000.003 Kč na 18 měsíců během prvního projektu 
MAS. Jedná se o částku celkových způsobilých výdajů na realizaci aktivity. 

Pracovník v sociálních službách – výše úvazku 1,0 – 39 683Kč/měsíc – 18 měsíců

Přímé náklady – mzdy – celkem = 714.286 Kč

Nepřímé náklady - 285.714 Kč - spotřební materiál, propagační materiál, cestovní 
náklady, drobné vybavení, nájem, atd.

 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Daná aktivita bude realizována organizací Charita Česká lípa https://ceskalipa.
 která na našem území působí již od roku 2007.Jedná se o charita.cz/,

velkou transparentní organizaci s dlouholetou tradicí, která je držitelem značky 
spolehlivosti Asociace veřejně prospěšných organizací. Daná organizace sice nemá 

https://ceskalipa.charita.cz/,
https://ceskalipa.charita.cz/,
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sídlo na území MAS ale velmi úspěšně se podílí na zvýšení kvality života osob na 
území MAS. Konzultací bylo dohodnuto, že organizace bude přijata jako partner s 
finanční účastí. 

1.2 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby pečující o malé děti

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče dětí, docházejících na základní školu, kteří se účastní na 
trhu práce nebo aktivně hledají zaměstnání nebo pracují jako OSVČ.

Jestliže dojde k realizaci aktivit, zlepší se postavení na trhu práce těch rodičů, kteří mají 
problém s umístěním dětí po ukončení vyučování a v době velkých školních prázdnin.  Ideálním 
způsobem, jak zajistit péči těchto dětí, jsou komunitní dětské tábory, které jsou v této době 
velmi populární. Díky pestrému programu těchto táborů získají děti nejen nová přátelství, ale 
také získají nové dovednosti a rozšíří své znalosti. Budou zde mít společné aktivity jako např. 
společné hry, ale také putování po okolí. Dalším řešením jsou komunitní dětské kluby, které 
umožňují péči o děti po vyučování a rodiče mohou kvalitně vykonávat svou práci. 

Na základě analýzy, která byla provedena ze strany MAS, je ve venkovských školách v 
oblasti ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor přes 4 000 žáků. Dále vycházíme i z předešlých projektů, 
kdy byly z výzev MAS realizovány jak dětské kluby, tak příměstské tábory v období do roku 
2022. Z toho důvodu nebude těžké naplnit kapacitu plánovaných komunitních táborů a 
komunitních dětských klubů.  Na území LAG Podralsko je cca 3.500 rodičů, kteří tvoří 
potenciální cílovou skupinu projektu.Podle metodiky OPZ+ pro prorodinná opatření na každé 
dítě můžeme jako cílovou skupinu započítat pouze jednoho rodiče.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby
Ve venkovských oblastech je akutně k řešení otázka přeplněnosti malotřídních škol. Zejména na 
venkovských malotřídních školách byla zaznamenána nedostatečná kapacita školních družin. 
Do školních družin jsou přijímány pouze děti 1. – 3. ročníku ZŠ. Tato skutečnost má za následek 
odliv dětí do městských škol, kde je dostatek odpoledních volnočasových aktivit, zájmových 
kroužků a školní družina, ale i možnost menšího uplatnění pro rodiče v pracovním procesu, 
zejména žen, které nemají možnost využít pro hlídání svých dětí školní družinu a zapojit se 
plnohodnotně do pracovního procesu. Možnost realizace komunitních dětských klubů s 
rozšířenými hodinami hlídání dětí a možnost komunitních táborů významně napomůže ke 
zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti rodičů v pracovním procesu, aniž by měli obavy, zda je 
o jejich dítě dostatečně postaráno. 

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu
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Výše definované problémy CS jsou dlouhotrvajícím stavem na území MAS. V minulých letech se 
podařilo dané problémy řešit dětskými kluby pro žáky 1. stupně základní školy a příměstskými 
tábory na území MAS. Tímto opatřením vždy došlo k pokrytí dané cílové skupiny a umožnění 
skloubení rodinného i pracovního života. V daných aktivitách bychom rádi pokračovali i v rámci 
současného projektu OPZ+ v komunitních dětských klubech a komunitních táborech, protože 
realizace této aktivity se ukázala jako potřebná, velmi účinná a efektivní.  Do roku 2022 bylo z 
výzev MAS podpořeno a realizováno 7 projektů, zaměřených na realizaci komunitních táborů s 
více turnusy a dále 11 dětských klubů s celkovým počtem 516 podpořených rodičů. 

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Je nutné aby byla rodina dobře finančně zajištěná a zároveň fungovaly přirozené vztahy a vazby 
soužití, citových pout a výchovy. Pokud je toto přirozené slaďování rodinného a pracovního 
života narušeno systémovými chybami, za jakou můžeme považovat i nedostatek zařízení péče 
o děti, mohou nastat problémy nejrůznějšího charakteru. Nezapojení se do pracovního procesu 
a související život na nižší životní úrovni, dávají vzniknout psychické nepohodě cílové skupiny 
projektu i konfliktům v rodině. Rodič, nezapojený do pracovního procesu je závislý na systému 
sociálních dávek, není často schopen hradit své závazky. Počínaje hrazením nájemného a služeb 
s nájmem souvisejících, závazků vzniklých u bankovních či nebankovních subjektů a konče 
zajištěním potravin k uspokojení základních potřeb rodiny. V neposlední řadě objektivní důvody 
(jako péče o rodinu, malé či žádné pracovní příležitosti...).

Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

SWOT analýza k oblasti Vzdělávání a školství zaznamenává jako jednu ze slabých stránek oblasti 
malou kapacitu školních družin, mezi příležitostmi je jmenováno rozšíření nabídky 
mimoškolních aktivit. Partnerství a spolupráce subjektů za účelem řešení problémů cílové 
skupiny.

V současné době je na území LAG Podralsko řada malotřídních škol s nedostatečnou kapacitou 
školních družin, realizace dětských klubů v malotřídních školách a komunitních táborů přispěje 
ke zlepšení situace.

Význam rozšíření kapacity školních družin prostřednictvím realizace dětských klubů je patrný 
jak z hlediska zaměstnanosti a uplatnění rodičů malých dětí, zejména žen na trhu práce, tak i z 
hlediska zvýšení počtu pracovních míst pro pečující osoby v dětských klubech, asistenty dětí 
nebo pracovníky komunitních táborů.

Stávající zdroje tvoří zejména rozpočty krajů, měst a obcí a dotační tituly kraje.  

1.2.1 Opatření

Název opatření
Posilování rodinných vazeb

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD



ID formuláře: 2022/21 Datum a čas: 26.7.2022 14:50 [8/27]

Dané opatření i jednotlivé specifikované aktivity reagují na řešení problémů definované 
cílové skupiny v oblasti aktivního začleňování. Opatření reaguje na potřebu cílové skupiny 
na zlepšení postavení a uplatnitelnosti rodičů na trhu práce, a to prostřednictvím 
komunitních dětských táborů a komunitních dětských klubů, které doplní chybějící 
kapacitu stávajících institucionálních forem typu školní družina, s dobou provozu 
odpovídající potřebám rodičů. Opatření také reguje na problém soudržnosti a funkčnosti 
rodiny jako uskupení, umožnění sladění péče o děti s výkonem jejich profese. Podpoření a 
rozvíjení přirozených vazeb v komunitě v době školních prázdnin i v době po ukončení 
školní výuky. 

Opatření je v souladu s koncepční částí Strategie CLLD LAG Podralsko a navazuje na 
opatření 1.3.3. Podpora výchovy a trávení volného času dětí a mládeže.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS

Aktivitami na posilování rodinných vazeb dojde ke změně, kdy rodiče dětí, které dochází na 
první stupeň základní školy a nejsou umístěny ve školní družině z toho důvodu, že buď 
nesplňují věkový limit nebo kvůli plné kapacitě, budou moci umístit děti do komunitního 
dětského klubu a tím se budou moci lépe uplatnit na trhu práce. Nebudou také vázáni 
časově na školní výuku svých dětí. V době školních prázdnin reaguje aktivita realizací 
komunitních dětských táborů, kam bude moci rodič dítě umístit v době, kdy sám nemá 
dovolenou nebo zajištěné hlídání dětí. 

Jako druhotná změna je očekáváno zlepšení péče o děti a snížení možnosti jejich rizikového 
chování v době od skončení vyučování do návratu rodičů ze zaměstnání, protože v 
dětských klubech nebo komunitních táborech  budou pod dohledem pečujících osob 
zajištěny smysluplné činnosti. 

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 585

Indikátor Celkový počet účastníků byl nastaven na 
hodnotu 585 na základě předem zjištěné 
potřebnosti a zapojení osob. Každý z partnerů 
nám poskytl informace o počtu účastníků, v rámci 
jejich aktivit. Jsou započítány osoby, které budou 
podpořeny minimálně 40 hodin. Jedná se o 
podpořené rodiče dětí v rámci daného opatření. 
Indikátor je uveden na dobu 6ti let. V rámci 
prvního projektu MAS bude podpořeno celkem 
390 osob cílové skupiny.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 265

Indikátor Kapacita podpořených služeb je uveden 
na základě míst v dětských klubech a komunitních 
táborech. Je nastaven na hodnotu 265 na základě 
předem zjištěné potřebnosti, zapojení osob a 
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kapacitě daných aktivit. Indikátor je uveden na 
dobu 6ti let. V rámci prvního projektu MAS bude 
kapacita celkem 177 míst.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 570

Daný indikátor byl nastaven na základě informací 
od partnerů projektu. Vyjadřuje počet dětí, které 
budou zapojeny a budou využívat služeb 
komunitního tábora a komunitního klubu, jedná 
se tedy o počet 570 dětí. Indikátor je uveden na 
dobu 6ti let. V rámci prvního projektu MAS bude 
zapojeno celkem 380 dětí.

1.2.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Komunitní tábory na území MAS

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Aktivita bude partnery s FP a MAS realizována během obou projektů MAS. 

Komunitní tábory řeší problém nedostatku kapacit zařízení péče o děti v době letních 
prázdnin v území působnosti LAG Podralsko a zásadním způsobem zlepší možnosti a 
východiska pro pracovní uplatnění rodičů z této oblasti.  Tábory jsou určeny pro děti 
od 3 - 15 let. 

V rámci prvního projektu MAS bude aktivitou podpořeno 290 rodičů. Žádnému z 
partnerů a ani MAS nevznikne danými aktivitami žádná výhoda či znevýhodnění na 
trhu práce. Při realizaci aktivity nehrozí zásah do stávajícího trhu a nebude vytěsněna 
běžná konkurence. Z toho důvodu se na aktivity nevztahuje veřejná podpora. Aktivita 
je vyústěním soustavné celoroční práce s dětmi. Nejedná se tedy o jednorázovou akci. 

Aktivita je v návaznosti na výzvu ŘO OPZ+, konkrétně je zaměřená na opatření 5. 
Podpora rodin a posilování rodinných vazeb.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celková částka celkových způsobilých výdajů na realizaci aktivity partnery s FP a MAS 
činí 2.973.094 Kč. 

1 projekt - CZV 1.877.830 Kč
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2 projekt - CZV 1.095.264 Kč

Přímé náklady budou využity na personální zajištění pro práci s cílovou skupinou - 
Hlavní pečující osoba na plný úvazek nebo Pečující osoba na dohodu o provedení 
práce. 

Nepřímé náklady - spotřební materiál,cestovní náklady, drobné vybavení, nájem, 
vstupy, stravné, atd.

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Na území LAG Podralsko budou aktivitu komunitních dětských táborů realizovat 3 
partneři s finančním příspěvkem a žadatel, LAG Podralsko z.s.

Partnery s fin. příspěvkem budou organizace Lutra, z.s., DDM Smetanka a Rodina v 
centru, z.ú. Organizace, které budou aktivitu realizovat, mají dlouholeté 
zkušenosti s CS (min.3 roky) i s realizací komunitních táborů. U každé z nich se 
jedná o celoroční práci s dětmi, která vyústí realizací komunitního tábora. Nejedná 
se tedy o jednorázovou akci.

1.2.1.2 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
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Komunitní dětské kluby na území MAS

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Zajištění a zřízení komunitního dětského klubu,který zlepší postavení na trhu práce 
osob v CS,což jsou rodiče dětí,které dochází na 1. stupeň základní školy. Rodiče by měli 
možnost umístit děti do dětského klubu po ukončení vyučování.Rodiče tak získají lepší 
postavení na trhu práce,nebudou muset mít zkrácený pracovní úvazek nebo nebudou 
muset docházet do zaměstnání výhradně v místě bydliště. Jedná se o podporu a rozvoj 
přirozených vazeb v komunitě a prevenci sociálního vyloučení,nikoliv o podporu 
mimoškolních vzdělávacích aktivit.V rámci prvního projektu MAS bude aktivitou 
podpořeno 90 rodičů.V rámci aktivity budou s rodičem řádně uzavřeny smlouvy o 
poskytnutí služby a vedená denní evidence docházky. 

Aktivita je v návaznosti na výzvu ŘO OPZ+,konkrétně je zaměřená na 
opatření Podpora rodin a posilování rodinných vazeb.

Aktivita bude partnery s FP a MAS realizována během obou projektů MAS. 

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celková částka celkových způsobilých výdajů na realizaci aktivity partnery s FP a MAS 
činí 8.960.614 Kč. 

Přímé náklady budou využity na personální zajištění pro práci s cílovou skupinou - 
Hlavní pečující osoba na plný úvazek nebo Pečující osoba na dohodu o provedení 
práce. 

1 projekt - CZV 4.516.487 Kč 

2 projekt - CZV 4.444.127 Kč 

Nepřímé náklady  - drobné vybavení, výtvarný materiál, cestovní náklady, atd.

 

 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano
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MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář

Na území působnosti LAG Podralsko bude aktivitu dětských klubů realizovat 
1 partner s finančním příspěvkem a MAS.

Jedná se o organizaci Šešule, z.s. a žadatele. MAS bude realizovat 3 dětské 
komunitní kluby, partner s finančním příspěvkem 1 dětský klub.  Organizace, které 
budou danou aktivitu realizovat,mají dlouholeté zkušenosti s cílovou skupinou i 
realizací dětských klubů z předešlých úspěšně realizovaných projektů. U všech 
partnerů je prokazatelná dlouhodobá spolupráce s CS delší než 3 roky.

1.3 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené 
hodnoty indikátorů

Název cílové skupiny
Osoby pečující o dítě s neurovývojovou poruchou

Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění

CS 1/ Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

CS 2/ Osoby se zdravotním postižením 

CS 3/ Pečující osoby 

Rodiče (prarodiče a další neformální pečující) dětí s neurovývojovým hendikepem, především 
poruchou autistického spektra (PAS), poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), mentální 
retardací (MR), vývojovou dysfázií (VD), apod.

Soužití a péče o dítě s neurovývojovou poruchou může být velmi náročné až vyčerpávající, 
rodiče a další členové rodiny zažívají často frustraci, únavu, beznaděj a pocit, že jsou na vše 
sami. V mnoha případech je rodina neúplná a pečující rodič zůstává ve své náročné roli sám.

Vhodných a dostupných odlehčovacích sociálních služeb není dostatek, zvlášť mimo větší 
města. Často ani výpomoc s péčí v rámci rodiny nefunguje optimálně.

Rodiče pak mají velmi omezenou možnost odpočinout si, věnovat se dalším dětem, sami sobě, 
své práci a zájmům. Kvalita jejich života i péče o dítě klesá. Uplatnění na trhu práce je velmi 
omezené, hrozí ztráta sociálních kontaktů, zvyšuje se riziko duševní i fyzické nepohody a 
onemocnění.
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Nemocí autistického spektra přibývá a systém sociálních služeb není dostatečně připraven na 
adekvátní pomoc rodičům a neformálním pečovatelům o osoby s PAS. Často proto dochází k 
problematickým životním situacím, kdy rodiče a další rodinní příslušníci pečující o dítě s výše 
uvedenými poruchami jsou vystaveni dlouhodobé zvýšené zátěži a stresu.

Aktivitou, která by tento problém mohla vyřešit, jsou Rodičovské skupiny, které slouží k 
poskytování všech těchto informací – odborníci, rodiny se stejnými problémy, podpůrné 
aktivity od odborníků, lékaři terapeuti, Dále zde CS naváže sociální vazby a zjistí, že ve stejné 
situaci není sama.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby

Nízká dostupnost sociálních služeb a terénních služeb. Nedostupnost osobní asistence, 
ambulantních služeb. CS musí dojíždět do velkých měst,což s sebou nese i mnoho času, 
stráveného na cestě či při samotném vyšetření nebo terapii. Dalším z problémů CS je 
nedostatek informací a nejsou zde žádná místa, organizace a ani klíčový pracovník, který by 
daným rodinám pomohl a který by službu pro CS zajistil. Jedná se o pomoc v oblasti sociální, 
zdravotní, vzdělávání nebo psychohygieně pro rodiče. Izolovanost rodin, jelikož péče o dítě 
s nějakým postižením stojí hodně času, ale i finančních prostředků. Tím vším je velmi omezen 
sociální kontakt. Chybí zde vazby s rodinou a komunitou. Nepochopení ze strany veřejnosti  - 
rodiče, veřejnost, sourozenci, prarodiče, komunita, přátelé. CS se aktivně snaží své problémy 
řešit a jsou aktivní při jakékoliv pomoci ze strany komunity. 

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu

Navrhované opatření a na to navazující aktivity se zaměřují na pokračování v současných 
projektech na území MAS, které se ukázaly jako efektivní a účinné. Jedná se například o projekt 
"Společně nejsme AUT", který byl realizován z výzev MAS.  Tímto projektem byla výrazně 
nastartována činnost organizace Líp a spolu, z.s. (https://www.lipaspolu.cz/), jejíž pomoc 
vyhledává řada osob, spadajících do této cílové skupiny. Pomocí aktivit, realizovaných touto 
organizací , jako je homesharing, poradenství a vzdělávání CS, byla již poskytnuta pomoc 
desítkám rodin, které se potýkají s některým z výše definovaných problémů. Na základě 
provedené analýzy bylo zjištěno, že zájem ze strany cílové skupiny dále trvá. K daným 
problémům CS se aktivně staví i místní samosprávy, neziskové organizace, podnikatelské 
subjekty, zaměstnavatelé, ale i další klíčoví lídři a aktéři v území MAS. 

Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná 
řešení daných problémů CS

Pří dlouhodobé péči o dítě  bez pomoci rodině se mohou postupně vyskytovat projevy 
podrážděnosti, únavy a psychosomatické příznaky (bolest v zádech, nevolnost, bolest hlavy 
apod.). Později se k těmto příznakům přidávají také pocity deprese, zlosti a sebeodsuzování. 
Pokud si rodič včas neuvědomí vzniklou situaci bez perspektivy k žádoucí změně, nastoupí u něj 
tzv. destruktivní obrana (zanedbávání dítěte, alkohol). Dalším průvodním jevem psychické 
zátěže rodiče mohou být až fyzické tresty na jejich dítěti. Při nezvládané psychické zátěži rodičů 
v péči o postižené dítě dochází k postupující izolaci od společenských kontaktů, k fyzické únavě, 
poruchám spánku a destruktivním myšlenkám viny a sebenenávisti. Tyto destruktivní myšlenky 
mohou dovést člověka až k úplnému psychickému vyčerpání.
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Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS

Dlouhodobě navázána spolupráce se vzdělávacími organizacemi,středisky volného času,
organizacemi,které pomáhají v osvětě a mají ve svém okolí dítě s nějakým zdravotním či 
mentálním problémem.Líp a Spolu má navázány kvalitní kontakty s místní samosprávou,
neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty.Na území MAS je potenciál k rozšiřování 
místních služeb a navazování nových partnerství za účelem řešení problémů CS.K navázání 
nových kontaktů došlo i při tvorbě projektu OPZ+,kdy si partneři vyměnili zkušenosti a domluvili 
se na nové spolupráci.Vším, co organizace na území MAS dělají, chtějí přispět k tomu, aby se 
lidem s  autismem a jejich blízkým dostalo pochopení,respektu,zájmu a podpory.Chtějí, aby si 
svůj život mohli naplno prožívat a užívat si ho jako všichni lidé.Organizace LÍP A SPOLU nyní 
financuje své projekty na pomoc CS z ESF, nadačního fondu ABAKUS a fondu EHP 2014 – 2020.

 

1.3.1 Opatření

Název opatření
Komplexní podpora pečujících osob s dítětem s PAS

Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů 
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu 
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD

Opatření a tím i jednotlivé specifikované aktivity reagují na řešení problémů definované 
cílové skupiny v oblasti aktivního začlěňování.Pro rodinu samotnou je velice těžké vyrovnat 
se se skutečností,že jejich dítě trpí poruchou autistického spektra. Péče o tyto děti je pro 
rodiny nesmírně náročnou životní cestou s konsekvencemi psychickými,zdravotními a 
sociálními.Důležitou funkci v podpoře těchto rodin plní zařízení neziskového sektoru,která 
se snaží pomáhat rodinám,vyrovnávat se s obtížemi a přispívat tak k jejich autonomii a 
spokojenosti. Nutná je i pomoc ze strany veřejnosti,pedagogů,lékařů,odborníků,z toho 
důvodu se i tyto komunity budou účastnit daného opatření jako nepřímá podpora CS.

Opatření je v souladu s koncepční částí Strategie CLLD LAG Podralsko a navazuje na 
opatření 1.3.3. Podpora výchovy a trávení volného času dětí a mládeže a na opatření 1.6.2. 
Podpora sociálních služeb.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných 
opatření u jednotlivých problémů CS
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Prostřednictvím realizace příslušného opatření u jednotlivých problémů cílové skupiny má 
být docíleno pomoci při sociální adaptaci, pomoci s poskytnutím kvalitních informací, jak 
mají rodiny postupovat při řešení svých problémů. Cílem je také osvěta, zaměřená na 
širokou veřejnost ohledně přístupu a péče k dětem s vývojovou poruchou. 

Díky opatření chceme docílit toho, aby rodiče a další pečující získávali čas pro sebe, měli 
možnost zajistit si své potřeby, vyřešit nákup, věnovat se partnerskému vztahu, dalšímu 
dítěti či dalším věcem, na které díky péči o dítě s autismem není čas.

Výčet indikátorů pro akční plán

Kód 
indikátoru

Název indikátoru
Uplatňuje 
se?

Cílová 
hodnota 
indikátoru

Způsob stanovení cílové hodnoty

600000
Celkový 
počet 
účastníků

Ano 8

Indikátor Celkový počet účastníků byl nastaven na 
hodnotu 8 na základě předem zjištěné 
potřebnosti a zapojení osob. Jedna osoba v rámci 
daného opatření splní bagatelní podporu 40 
hodin. Osoby, vykazované v daném indikátoru 
budou zapojeny napříč do všech aktivit opatření.

670012
Kapacita 
podpořených 
služeb

Ano 5

Hodnota je nastavena na počet úvazků v rámci 
následných aktivit. V rámci daného opatření bude 
zaměstnáno 5 osob, kdy každá z nich bude mít 
úvazek 0,1.V Osoby budou poskytovat přímé 
služby cílové skupině. Každá osoba, je zaměřena 
na svou specifickou aktivitu.

670102
Využívání 
podpořených 
služeb

Ano 12
Hodnota nastavena podle počtu zapojených osob 
do aktivit opatření, které nenaplní bagatelní 
podporu.

1.3.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Homesharing

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce
Jde o formu odlehčovacího pobytu, založeného na komunitní pomoci. Umožňuje 
pravidelný pobyt dítěte s mentálním nebo kombinovaným postižením v domácnosti 
tzv. hostitele. Proškolení hostitelé (jednotlivci, páry, rodiny) si berou na určitý čas 
člověka se zdravotním postižením z jeho rodinného prostředí k sobě domů, kde o něj 
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pečují jako o člena své rodiny. Důležitá je pravidelnost, dlouhodobost a navázaný 
dobrý vzájemný vztah mezi hostiteli a člověkem, kterému poskytují homesharing. 
Jinými slovy homesharing je určitou formou alternativní odlehčovací (respitní) služby 
založené na podpoře neformálních pečovatelů. 

Spolek LÍP A SPOLU, z.s. zavádí homesharing jako svou službu v rámci realizace 
projektu Homesharing 2021 podpořeného Nadačním fondem Abakus(realizace 
projektu 1.7.2021-31.12.2023).Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi (4-21let) s PAS a 
mentálním hendikepem.

Realizace 1/2023 - 12/2025.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celková částka celkových způsobilých výdajů na realizaci aktivit činí 364 560 Kč.

Přímé náklady - mzdy - 260 400 Kč - Odborný garant homesharingu 0,1 úvazku (4 950 
Kč), Odborný pracovník - asistent 0,1 úvazku (3 900 Kč), Lektor přípravy hostitelů v 
homesharingu DPP 63 hodin (380 Kč/hod).

Nepřímé náklady - 104 160 Kč - cestovní náklady, spotřební materiál, propagační 
materiál, osvěta veřejnosti, příprava hostitelů a párování s primární rodinou, atd

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
Realizace pomocí partnera s finančním příspěvkem LÍP A SPOLU, z.s. Partner má 
bohaté zkušenosti s cílovou skupinou a dobré výsledky. Na našem území realizuje 
aktivity na podporu cílové skupiny již 3 roky. Personální složení organizace je z řad 
odborníků na dané zaměření. Organizace byla založena v roce 2019 a v rámci 
Homesharingu je členem organizace Děti úplňku a patří mezi 10 organizaci v ČR, 
které jsou zařazeny do realizace homesharingu pod jejich patronátem.



ID formuláře: 2022/21 Datum a čas: 26.7.2022 14:50 [17/27]

1.3.1.2 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Svépomocné rodičovské skupiny

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce
Jedná se o organizaci svépomocných rodičovských skupin rodičů a dalších pečujících o 
děti nebo dospělé jedince s autismem i dalšími hendikepy v obcích územní působnosti 
LAG Podralsko. Realizace schůzek svépomocných rodičovských skupin, zaměřených na 
vzájemné poznávání, podporu a sdílení zkušeností. V rámci aktivity bude probíhat 
vzdělávání rodičů, pečujících osob a dobrovolníků v oblasti péče, výchovy, terapie u 
lidí s autismem i dalšími hendikepy, vedené odborníky. Rodičovské skupiny a 
workshopy se budou konat 4x ročně. Aktivita dále pomáhá rodinám pečujícím o 
duševně nemocné dítě ve stabilizaci rodinného systému, prevenci selhávání 
rodičovských/výchovných kompetencí, v zapojování rodiny do společnosti a řešení 
jejich nepříznivé sociální situace, vzniklé v souvislosti s postižením dítěte. 

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celková částka celkových způsobilých výdajů na realizaci aktivit činí 80 640 Kč. 

Přímé náklady - mzdy - 57 600 Kč - Komunitní pracovník 0,1 úvazku (4 800Kč) - 
odpovídá za realizaci setkání rodičovských skupin 4x ročně.

Nepřímé náklady - 23 040 Kč - cestovní náklady, spotřební materiál, propagační 
materiál, atd. 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne
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Komentář
Daná aktivita bude realizována partnerem s finančním příspěvkem LÍP A SPOLU, z.
s. Tento partner má bohaté zkušenosti s cílovou skupinou  a na našem území 
realizuje aktivity na podporu cílové skupiny již přes 3 roky a s velmi dobrými 
výsledky. Personální složení organizace je z řad odborníků na dané zaměření. 
Veškeré aktivity v rámci daného opatření budou poskytnuty CS jako komplexní 
podpora a pomoc ze strany partnera. 

1.3.1.3 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Vzdělávací aktivity

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Příchod dítěte se zdravotním znevýhodněním do rodiny, dlouhodobá péče o něj, jeho 
výchova a vzdělávání mění způsob života všech členů rodiny i širší komunity. 
Dosavadní znalosti, zvyklosti, dovednosti nestačí pro pochopení a zvládání náročných 
situací a stavů. Od počátku působení spolku Líp a spolu, z.s., vnímá spolek 
systematické vzdělávání všech zúčastněných v problematice neurovývojových poruch 
a souvisejících oblastech jako velmi důležité. Organizuje vzdělávací aktivity, 
(přednášky, semináře, kurzy, workshopy) vedené odborníky, určené nejen pro rodiče a 
příbuzné, ale i pro pedagogy, zdravotníky, soc. pracovníky, dobrovolníky a veřejnost. V 
řadě případů se jedná již nyní o organizaci aktivit ve spolupráci s LAG Podralsko, spolek 
je členem PS pro rovné příležitosti, vzniklé v rámci dalších realizovaných projektů.  

V letech 2023– 2025 se uskuteční minimálně 4 vzdělávací aktivity ročně.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celková částka celkových způsobilých výdajů na realizaci aktivit činí 134 694 Kč. 

Přímé náklady - mzdy - 96 210 Kč - Komunitní pracovník 0,1 úvazku (4 800 Kč) - 
odpovídá za organizaci vzdělávacích aktivit 4x ročně, Lektor vzdělávacích aktivit DPP 
34 hodin (380 Kč/hod)
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Nepřímé náklady - 38 484 Kč - spotřební materiál, propagační materiál, nájem, 
cestovní náklady, nájem, atd.

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
Daná aktivita bude realizována partnerem s finančním příspěvkem LÍP A SPOLU, z.
s. Tento partner má bohaté zkušenosti s cílovou skupinou a na našem území 
realizuje aktivity na podporu cílové skupiny již přes 3 roky a s velmi dobrými 
výsledky. Personální složení organizace je z řad odborníků na dané zaměření. 
Veškeré aktivity v rámci daného opatření budou poskytnuty CS jako komplexní 
podpora a pomoc ze strany partnera. 

1.3.1.4 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS

Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Podpora pečujících rodin

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

- Výjezdy pro lidi s hendikepem a jejich pečující osoby proběhnou 3x ročně na území 
MAS
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- Třídenní (2 noci) pobyty pro rodiny se členy s hendikepem, s programem pro děti i 
dospělé, s programem pro pečující i děti (dospělé) s hendikepem zahrnujícím 
vzdělávací, pohybové, výtvarné i relaxační aktivity proběhnout 2x ročně na území MAS.

Aktivita bude realizována průběžně po celou dobu trvání prvního projektu MAS 1
/2023 - 12/2025.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celková částka celkových způsobilých výdajů na realizaci aktivit činí 339 360 Kč. 

Přímé náklady - mzdy - 242 400 Kč - Odborný pracovník - asistent 0,1 úvazku (3 900 Kč) 
- organizace a realizace rodinných pobytů a výjezdů pro pečující a hendikepované, 
Odborný pracovník - asistent  DPP (240 Kč/hod). 

Nepřímé náklady - 96 960 Kč - spotřební materiál, cestovní náklady, ubytování, atd. 

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne

Komentář
Daná aktivita bude realizována partnerem s finančním příspěvkem LÍP A SPOLU, z.
s. Tento partner má bohaté zkušenosti s cílovou skupinou a na našem území 
realizuje aktivity na podporu cílové skupiny již přes 3 roky a s velmi dobrými 
výsledky. Personální složení organizace je z řad odborníků na dané zaměření. 
Veškeré aktivity v rámci daného opatření budou poskytnuty CS jako komplexní 
podpora a pomoc ze strany partnera. 

1.3.1.5 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v 
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS
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Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z 
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně 
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné 
operační programy

Název realizované aktivity
Ambulantní a terénní práce v rodinách

Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce

Individuální podpora a programy pro rodiny, pečující o dítě (dospělého) se zdravotním 
hendikepem, zejména s PAS, MR, ADHD, apod.

Dlouhodobá systematická práce s rodinami, pečujícími o zdravotně znevýhodněného 
člena, zejména o dítě s PAS. Přímá práce ambulantní a terénní - provázení, poradenství 
v oblasti sociální a právní, poradenství v oblasti výchovy, rozvoje a vzdělávání dítěte s 
hendikepem, edukace pečujících, propojení na odborníky a odborná pracoviště, atp. 
Komunikace s pracovníky místní státní správy a samosprávy s cílem navázání 
spolupráce ke zkvalitnění podpory hendikepovaných lidí, jejich rodin a pečujících. 

Je potřebné rodinám pomáhat a sdílet důležité zkušenosti: Kam se obrátit o pomoc, co 
dělat s vlastním „jiným“ dítětem, jak si odpočinout, jak předcházet rozpadu rodiny.

Aktivita bude realizována průběžně po celou dobu trvání prvního projektu MAS 1
/2023 - 12/2025.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových 
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)

Celková částka celkových způsobilých výdajů na realizaci aktivit činí 80 640 Kč. 

Přímé náklady - mzdy - 57 600 Kč - Komunitní pracovník 0,1 úvazku (4 800 Kč). 

Nepřímé náklady - 23 040 Kč - cestovní náklady, spotřební materiál

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci 
realizačního týmu)
Ne

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční 
účastí
Ano

MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
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Ne

Komentář
Daná aktivita bude realizována partnerem s finančním příspěvkem LÍP A SPOLU, z.
s. Tento partner má bohaté zkušenosti s cílovou skupinou a na našem území 
realizuje aktivity na podporu cílové skupiny již přes 3 roky a s velmi dobrými 
výsledky. Personální složení organizace je z řad odborníků na dané zaměření. 
Veškeré aktivity v rámci daného opatření budou poskytnuty CS jako komplexní 
podpora a pomoc ze strany partnera. 

2 Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti 
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale 
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu

Stručný popis dalších existujících témat a problémů CS v oblasti aktivního začleňování. V případě, že 
jsou všechna existující témata a problémy CS zahrnuta v popisu aktivit v části 2, může zůstat tato 
část nevyplněna

Jedním z problémů, se kterými se rodiny potýkají, je nedostatek rodičovských kompetencí.
To se například projevuje jako nejasná pravidla ve výchově dětí, nedostatek času na dítě, 
problematický vztah k dítěti, přehnaná tvrdost či absence jakéhokoliv výchovného postupu. Potřeba 
zlepšit rodičovské postupy, nalézt lepší způsoby komunikace s dětmi a ostatními členy rodiny, získat 
nové znalosti potřebné ke zlepšení péče o dítě a jeho výchově byly častými tématy práce s rodiči v 
uplynulých letech.

Druhým problémem je obtížné naplňování základních funkcí rodin a z toho plynoucí vysoký počet 
rodin, které se následně ocitají v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Důvodem těchto 
problémů může být nízká míra vzdělání místních obyvatel. 

Další důvod může plynout z ekonomické nestability regionu. ORP Nový Bor byl ve Strategii rozvoje 
Libereckého kraje 2021 - 2027 vyhodnocen jako jeden ze tří hospodářsky problémových regionů 
Libereckého kraje, tzn., že v rámci republikového srovnání vykazuje významně nižší úroveň sociálně 
ekonomického rozvoje než je průměrná úroveň ČR. Pro rodiny je obtížné naplňovat svou sociálně-
ekonomickou funkci, potýkají se s řadou problémů, které ohrožují rodinný systém.

Rodiny se potýkají i s výchovnými problémy a problémy dětí ve škole projevujícími se například 
záškoláctvím, špatnými školními výsledky nebo šikanou. Rodiny často řeší vztahové problémy, kam 
patří například partnerské krize a následný rozpad rodiny, domácí násilí nebo syndrom zavrženého 
dítěte.

Nedostatek, nedostupnost vhodných asistenčních služeb pro děti i dospělé s PAS a dalšími 
neurovývojovými nebo kombinovanými hendikepy a odlehčovacích služeb pro jejich pečující v 
malých obcích.

- chybějící pobytová odlehčovací služba v územní působnosti LAG Podralsko
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- nedostatečná kapacita míst podporovaného a chráněného bydlení pro dospělé s hendikepem

- nedostatek vhodných pracovních míst pro dospělé s hendikepem

- nedostatek vhodných pracovních míst (např. částečné úvazky, práce z domova) pro rodiče pečující 
o své znevýhodněné dítě

- častá nízká míra informovanosti pečujících i veřejnosti v problematice PAS.

3 Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území 
na realizaci akčního plánu

Stručný popis způsobu přípravy akčního plánu z hlediska procesů, které probíhaly v území

Pilotní informaci rozeslala MAS e-mailem potenciálním realizátorům aktivit do území začátkem 
měsíce února roku 2021, poté co obdržela konkrétnější obrysy možného nastavení Operačního 
programu Zaměstnanost +. Osloveni byli členové spolku, všechny obce z území LAG Podralsko, 
všechny identifikované organizace na území, se kterými již MAS spolupracovala, nebo byli 
příjemcem dotace v minulém programovém období nebo se dozvěděla o jejich existenci a 
působnosti formou místního šetření během přípravy a tvorby koncepční části strategie.

V průběhu léta 2021 proběhlo identifikování cílových skupin, potenciálních partnerů MAS, sbírání 
jejich záměrů na nové období a soulad s podporovanými aktivitami OPZ+. Po sběru všech aktivit 
byly tyto náměty posouzeny a tematicky sloučeny k jednotlivým strategickým bodům. Proběhlo 
hodnocení jednotlivých námětů a jejich rozpracování do podoby opatření programové a systémové 
podpory. Následovala individuální série konzultací s organizacemi, zajišťujícími služby, poskytované 
identifikovaným cílovým skupinám. Projednávalo se, jakým způsobem a za jakých podmínek lze 
budovat partnerství při podmínkách, jaké byly nastaveny ŘO OPZ+ na nové plánovací období 
v rámci SCLLD. Potenciální partneři MAS byli s těmito informacemi obeznámeni a diskutovalo se, 
jakým způsobem budou zapojeni do dílčích aktivit projektu MAS. Další jednání proběhlo na podzim 
roku 2021, realizátorům jsme předali nově získané informace ze semináře a proběhlo upřesnění, 
v jaké výši bude možné jednotlivé partnery podpořit a jednalo se o konkrétních aktivitách, které 
budou popsány v AP.  Z každého jednání byl pořízen zápis, který bude umístěn na webových 
stránkách LAG Podralsko z.s.  . V roce 2022 se aktivně pracovalo na tvorbě www.lagpodralsko.com
AP a projektové žádosti OPZ+ ze strany MAS. 

Stručný popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace akčního 
plánu

Připravenost MAS k realizaci projektu OZP+ po celé období realizace Akčního plánu je dostačující. 
Místní akční skupina LAG Podralsko v plánovacím období 2014 - 2021 jako realizátor SCLLD vytvořila 
programové rámce a vyhlašovala výzvy pro žadatele. Tyto výzvy byly zaměřeny na prorodinná 
opatření a sociální služby mimo zákon o sociálních službách, protože potřeby v těchto oblastech 
podpory byly identifikovány i v plánovacím období 2014 - 2021. 

http://www.lagpodralsko.com
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Jsme zapojeni do několika svazků obcí a vztahy mezi klíčovými aktéry, místní samosprávou, 
neziskovými organizacemi jsou na velmi dobré úrovni.

Podíleli jsme se aktivně na aktivitách místních obyvatel a dobrovolných spolků. Máme nastavenou 
kvalitní a smysluplnou komunikaci se státními institucemi, místní samosprávou, neziskovými 
organizacemi, podnikatelskými subjekty, zaměstnavateli a komunikační prostředky směrem k široké 
veřejnosti. S nositeli konkrétních aktivit, realizovaných v rámci Akčního plánu, máme dlouholeté 
zkušenosti a tyto organizace mají za sebou několik úspěšných projektů, nejen z výzev MAS. Z 
realizačního týmu MAS jsou vyčleněni pracovníci, kteří se budou zabývat výhradně realizací a 
plněním Akčního plánu OP Z+. 

Popis používaných animačních aktivit MAS:

 - nastavení procesů výměny informací mezi zúčastněnými stranami; usnadnění výměny informací 
mezi místními aktéry
 - koordinace aktivity místních aktérů směřujících k naplňování Akčního plánu
 - zvyšování způsobilosti místních aktérů pro vypracovávání a provádění aktivit, včetně jejich 
schopností v oblasti projektového řízení

Konzultační proces s organizacemi bude realizován po celou dobu projektu. Probíhat bude 
pravidelnými osobními jednáními i elektronickou formou v podobě e-mailu. Konzultace výstupů 
jsou v tomto případě taktéž zcela adresné a cílené.

4 Příprava projektu MAS

Popište způsob přípravy projektu MAS se zdůvodněním výběru způsobu zajištění/realizace 
jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS

LAG Podralsko z.s., má již za řadu let svého působení velké množství zkušeností a znalosti,týkající se 
této problematiky a svého území.Na základě toho bylo rozhodnuto členy valné hromady MAS o 
zapojení do realizace projektu OP Z+.K výběru jednotlivých aktivit v rámci projektu a postupu 
nastavení jednotlivých aktivit docházelo postupně dle diskuzí s aktéry v území.U každé aktivity došlo 
k osobní konzultaci s vedoucími pracovníky dané organizace,kdy byly posouzeny aktivity a možná 
řešení v rámci realizace AP.

Aktivity budou realizovány na základě partnerství s finančním příspěvkem a nebo realizovány přímo 
MAS.Po diskuzích a zmapování jednotlivých aktivit nebude v rámci projektu využita ani možnost 
dodavatele formou veřejné zakázky.U některých aktivit není zcela možné a reálné, aby byly 
realizovány pracovníky MAS.Jsou natolik specifické,že se kvůli jejich úspěšné realizaci obracíme na 
specialisty v řešených opatřeních a aktivitách, kteří mají odpovídající vzdělání,bohaté zkušenosti s 
CS a realizací konkrétních aktivit. 

Výběr partnerů probíhal na základě stanovení hlavních kritérií,dle nichž bylo vybráno 6 partnerů s 
finančním příspěvkem.Následně mezi pracovníky realizátora projektu proběhla diskuze,a byly 
vyhodnoceni všichni potenciální aktéři v území,kteří projevili zájem o zapojení do projektu.Byly 
hodnoceny jejich kvality,záměry,spolehlivost a chuť pomáhat v dané problematice.
Na tomto základě byli na osobním setkání aktéři seznámeni s variantami a s tím,co partnerství 
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s finančním příspěvkem nebo bez finančního příspěvku obnáší.Následně,po vzájemné diskuzi,došlo 
k dohodě,na jakém základě bude partnerství uzavřeno.  

Partneři projektu byli vybíráni na základě transparentního výběrového procesu dle těchto předem 
stanovených kritérií:

Finanční zdraví–prokázání finančního zdraví subjektů vychází z účetní závěrky,evidence příjmů,
výdajů,majetku,závazků a případně dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele.
Lokálnost-ověření,zda se partner nachází na území MAS či se na daném území aktivně podílí svými 
aktivitami.
Odborná kvalifikace a kapacita-prokazatelná práce a zkušenost s CS v regionu MAS a prokazatelná 
kvalifikovaná personální kapacita.
Historie partnera–historie partnera byla nastavena na prokazatelnou dobu trvání své existence 
minimálně 3 roky před datem vyhlášení výzvy. 

Žadatel bude shromažďovat veškeré podklady od partnerů,kteří budou realizovat aktivity,uvedené 
v akčním plánu a pravidelně vykazovat v rámci ZoR.S každým partnerem bude uzavřen smluvní 
dokument,ve kterém se zavazuje k realizaci uvedených aktivit.

MAS jako příjemce ve výzvě na CLLD v OPZ+ splní stanovenou podmínku, že minimálně 30 % z 
přímých nákladů rozpočtu projektu musí MAS realizovat jako příjemce vlastními silami.Tato 
podmínka bude naplněna úvazkem 1,0 pro koordinátora projektu a koordinátorem projektu DPČ 55 
hod/měsíc,který bude koordinovat aktivity relizované přímo MAS. MAS bude realizovat komunitní 
dětské kluby a komunitní venkovské tábory na území. V rámci paušálních výdajů projektu bude 
pracovníky MAS řešena administrativní část projektu (odborný manažer, finanční manažer, 
evaluátor). Zbylou část projektu budou realizovat partneři s finančním příspěvkem.

MAS spolupracuje s cílovou skupinou již od roku 2011. Nejprve v rámci projektů z OP VVV, OPZ. 
V rámci projektu budeme jako MAS realizovat komunitní venkovský tábor a komunitní dětský klub.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velké území, v rámci projektu bude zapojeno 6 organizací 
s různorodými aktivitami a máme řadu zkušeností z dalších projektů MAS, je dané složení 
odpovídající.        

5 Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 % 
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního plánu

Stručně popište způsob přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace

Již na základě prvotních informací k aktivitám, o které je v rámci OP Z+ mezi aktéry z území zájem, 
jsme počítali s tím, že v období 2023 – 2025 bude vyčerpáno z celkové alokace 60 % vzhledem 
k maximální možné alokaci prvního projektu. K danému zjištění jsme dospěli na základě finančního 
vyčíslení aktivit ze strany organizací. Z důvodu, že o aktivity s realizací od ledna 2023 byl velký 
zájem, byla minimální hranice 50 % nedostačující.

Zbývajících 40 %, které budou vyčerpány do konce roku 2028, se týká jen části partnerů s finančním 
příspěvkem. Z celkových 6 aktérů z území bude ve druhé etapě OP Z+ čerpat zhruba polovina z nich. 
V tomto případě se jedná o dlouhodobé projekty, které budou realizovány po celou dobu realizace 
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akčního plánu v rámci dvou etap. Jedná se o pokračovací projekty komunitních dětských klubů a 
komunitních dětských táborů. Dále budou pokračovat i aktivity, které budou realozovány ze strany 
MAS zaměřené na podporu rodin a posilování rodinných vazeb. Veškeré aktivity, zaměřené na 
sociální služby, budou zrealizovány v první etapě. MAS bude i se svými aktivitami pokračovat v 
následujícm projektu OPZ+. 

Veškerá projednávání finanční stránky projektu byla schvalována na nově vzniklé pracovní skupině, 
která se skládá z realizátorů projektu a aktérů z území LAG Podralsko z.s. ze sociálních a 
vzdělávacích oblastí.

 

6 Náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na 
finanční plán SCLLD

Tabulka AP nákladů na MAS projekty

Název projektu MAS Celkem CZV projektu MAS (v Kč)
Procentuální podíl projektu MAS na 
celkové alokaci na AP (v %)

projekt MAS č. 1: 12 000 000,00 60,00

projekt MAS č. 2: 8 000 000,00 40,00

Celkem alokace na AP 20 000 000,00 100,00

7 Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu

Stručně popište způsob, jakým bude MAS ověřovat dosažení cílů stanovených v akčním plánu

LAG Podralsko z.s. bude průběžně ověřovat dosažení cílů a indikátorů stanovených v AP 
pomocí pozice koordinátora, který bude v pravidelném kontaktu s jednotlivými aktéry. Touto cestou 
bude prováděna evaluace úspěšnosti naplnění dílčích opatření akčního plánu v návaznosti na 
dosažené hodnoty indikátorů, tzn. vyhodnocení efektu a dopadu zrealizovaných projektů na území. 
Zodpovědnost za monitoring průběhu realizace Akčního plánu má realizační tým, který zodpovídá 
za koordinaci všech aktivit. Hlavní osobou, která  bude provádět vyhodnocení a sebereflexi bude 
evaluátor projektu. Je zodpovědný za to, že se s AP bude pracovat, že zodpovědné subjekty budou 
usilovat o plnění plánu, a že se bude vyhodnocovat, zda dochází k plnění stanovených cílů. V 
průběhu monitoringu budou shromážděny veškeré informace (vstupy), nutné k provedení 
hodnocení průběhu a úspěšnosti realizace Akčního plánu. Nejvýznamnějšími vstupy k hodnocení 
věcného naplňování Akčního plánu je zmapovaná úroveň naplňování monitorovacích indikátorů. V 
rámci procesu evaluace příslušná struktura MAS hodnotí monitoringem získané informace. 
Zaměřuje se na kvalitativní a kvantitativní hodnocení dosažených monitorovacích parametrů, 
posuzuje míru naplňování Akčního plánu a identifikuje a případně specifikuje úzká místa a příčiny 
nedostatečného plnění Akčního plánu. Evaluace prvního období realizace projektu MAS bude také 
sloužit jako podmínka pro schválení dalšího projektu MAS v následující části programového období. 
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Na konci programového období bude vyhodnocen celkový dopad realizace akčního plánu v rámci 
závěrečné evaluace. Evaluace 1 projektu MAS bude zajištěna evaluátorem (DPP), který bude 
zaměstnán 5-6 měsíců před povinností evaluace projektu. 

8 Prohlášení

Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou MMR
Ano
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