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Příloha č. 6 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či 
sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných 
sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti 
sociálního začleňování  
 
1.  Sociální služby  
 
Budou podporovány uvedené druhy sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na 
návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění 
přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce1.  
 
Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze takové, které jsou zaměřené na podporu a 
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, 
a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi2

 u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a 
charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách.  
 
Bude podporováno poskytování pouze těch sociálních služeb, které jsou registrovány v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a které jsou zároveň součástí sítě sociálních služeb 
uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb příslušného kraje (popř. obce).  
 
Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou.  
 
Součástí nákladů vztahujících se k poskytování sociální služby mohou být i náklady na celoživotní 
vzdělávání pracovníků poskytovatele sociální služby, a to za podmínky, že toto vzdělávání přímo 
souvisí s poskytováním základních činností sociální služby a současně je oblast vzdělávání pracovníků 
poskytovatele služby upravena v rámci vydaného Pověření v souladu s Rozhodnutím Komise č. 
2012/21/EU. Pro účely podpory sociálních služeb v rámci této výzvy se celoživotním vzděláváním 
pracovníků poskytovatele sociální služby rozumí:  

- vzdělávání sociálních pracovníků v souladu s § 111 zákona o sociálních službách, a to 
maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,  

- vzdělávání pracovníků v sociálních službách v souladu s § 116 odst. 9 zákona o sociálních 
službách, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok,  

- vzdělávání vedoucích pracovníků, a to maximálně v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok.  
 
Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:  
 

a) Terénní programy - § 69 (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy; služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele 
návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v 
sociálně vyloučených lokalitách a jiné sociálně ohrožené skupiny; cílem služby je tyto osoby 
vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života)  

                                                             
1 Nebudou podporovány sociální služby určené osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, tj. zejména sociální služby pro seniory. 
2 Fakultativní činnosti (činnost navazující na poskytování základních činností sociální služby) nehospodářské povahy lze do projektu zahrnout, 
avšak je třeba je jednoznačně odlišit od základních činností sociální služby. Fakultativní činnosti budou financovány mimo re žim veřejné 
podpory, zatímco základní činnosti sociální služby jsou financovány formou vyrovnávací platby v souladu s Rozhodnutím Komise č. 
2012/21/EU. Více k problematice fakultativních činností viz Doporučený postup MPSV č. 4/2013 k zajišťování fakultativních činností při 
poskytování sociálních služeb k § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.   
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b) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - § 65 (poskytované rodinám s dětmi, u nichž je 
ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče 
nedokáží sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte)  

c) Kontaktní centra - § 59 (nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na návykových 
látkách; cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním 
návykových látek)  

d) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 (pro účely této výzvy bude podporována pouze 
cílová skupina osob ve věku od 15 do 26 let3

 ohrožených společensky nežádoucími jevy s 
důrazem na podporu jejich sociálního začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se na 
trhu práce); cílem služby je zlepšit kvalitu života těchto osob předcházením nebo snížením 
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se 
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální 
situace  

e) Sociální rehabilitace - § 70 (soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 
posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 
alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí); u 
této služby sociální prevence bude podporována pouze terénní a ambulantní forma jejího 
poskytování  

f) Služby následné péče - § 64 (poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a 
osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči ve zdravotnickém 
zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují); u 
této služby sociální prevence bude podporována pouze ambulantní forma jejího poskytování  

g) Osobní asistence - § 39 (pro účely této výzvy poskytovaná pouze osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení)  

 

                                                             
3 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež mohou poskytovat sociální službu i cílové skupině osob mladších 15 let, avšak z prostředků OPZ 
budou hrazeny jen výdaje nezbytné pro práci s cílovou skupinou osob ve věku od 15 do 26 let. Poskytovatel při kontrole doloží , že dotace 
byla využita pro práci s podporovanou cílovou skupinou (poskytovatel vede samostatnou evidenci cílové skupiny podporova né z OPZ).  


