Jednání pracovní skupiny
SOCIÁLNÍ OBLAST
29. 03. 2017, Hradec Králové

Program jednání PS
Úvodní slovo zástupce KHK - Ing. Vladimír Derner
Aktuální informace RSK Královéhradeckého kraje
Dotační příležitosti EU, ČR a KHK pro sociální oblast
Monitoring dotací na území kraje, bariéry čerpání
Sociální oblast v integrovaných nástrojích MAS
Mapování Agentury pro sociální začleňování
Pakt zaměstnanosti a sociální podnikání v kraji
Tvorba strategie a plánu sociálních služeb v KHK
Podněty na poskytovatele dotací a další resorty
Další, diskuze a závěr (cca ve 12:00 hod.)

Úvodní slovo
Ing. Vladimír Derner
náměstek hejtmana

Cíle jednání a sociální oblast v
kontextu regionálního rozvoje
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.

Cíle jednání
• Význam a role pracovních skupin RSK Královéhradeckého kraje,
aktuality v regionálním rozvoji ve vazbě na sociální oblast
• Podněty na jednání RSK Královéhradeckého kraje, Národní stálé
konference ČR
• Podněty pro poskytovatele dotací a další resorty na národní a
regionální úrovni
• Informace o aktuálním stavu čerpání dotací + připravenost
Královéhradeckého kraje
• Přenos informací na horizontální pracovní skupiny RSK obce a
města + venkov + poradenství pro obce (CIRI)

Podpora sociální oblasti v dokumentech
v oblasti regionálního rozvoje 1/2
Úroveň státu:
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Akční plán SRR ČR 2017–2018
Zpráva o uplatňování SRR – stav Královéhradeckého kraje v porovnání ostatními kraji ČR
Příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Úroveň státu a kraje:
Regionální akční plán KHK 2017+ , schválen RSK (září 2016), součást AP SRR

Podpora sociální oblasti v dokumentech
v oblasti regionálního rozvoje 2/2
Úroveň kraje:
Strategie rozvoje KHK 2014–2020
Strategické oblast 3 Veřejné služby a občanská společnost

Program rozvoje KHK 2017–2020
+ strategické mapa koncepčních dokumentů KHK

Zpráva o uplatňování strategie kraje – dle Zákona o reg. rozvoji
Příprava kraje na období 2021+
Role pracovní skupiny Sociální oblast RSK: konzultace a připomínkování

Program rozvoje kraje 2017–2020

Struktura
Strategie rozvoje KHK 2014–2020 a Programu rozvoje KHK 2017–2020
Strategie rozvoje kraje 2014–2020

Program rozvoje kraje 2017–2020



Profil Královéhradeckého kraje

Opatření:



Analýza stakeholderů



Popis opatření



Analýzy vnějšího prostředí



Aktivity



Vnější strategický rámec



Cílové skupiny



PESTLE analýza



Implementující subjekty



SWOT analýza



Dotační zdroje EU, ČR a KHK



Problémová analýza



Vazba na oborové koncepce KHK



Mise, vize, globální cíl



Strategické oblasti



Strategické cíle

Proces implementace - finanční zdroje,
monitoring a evaluace, odpovědnost, regionální
dimenze programu,…

Strategie rozvoje KHK 2014–2020

Struktura návrhové části Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (březen 2013)
MISE (preambule)
USILOVAT O SOULAD VŠECH PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT NA ÚZEMÍ KRAJE

VIZE do roku 2020 „Královéhradecký kraj, místo pro kvalitní život“
Královéhradecký kraj jako atraktivní, dynamický, ekonomicky silný a sociálně stabilní region s vysokou životní úrovní srovnatelnou s vyspělými regiony sjednocené Evropy
a s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje a s úctou k tradicím.

Globální cíl
Začlenit region ve všech aspektech rozvoje do integrovaného evropského prostoru. Zajistit kvalitní životní podmínky všem obyvatelům Královéhradeckého kraje.
Vytvořit podmínky pro ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost regionu. Zlepšit sociální stabilitu a vzdělanostní strukturu regionu.
Zvýšit kvalitu životního prostředí. Dosáhnout vyváženého růstu celého regionu při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje.

SO 1.
Konkurenceschopnost
a inovace

SO 2.
Dopravní dostupnost
a mobilita

SO 3.
Veřejné služby a
občanská společnost

SO 4.
Environmentální
prostředí a sítě

SO 5.
Vyvážený rozvoj a
správa regionu

SC 1.1 Zvýšit
konkurenceschopnost
ekonomiky a podpořit rozvoj
podnikatelského prostředí na
území Královéhradeckého
kraje

SC 2.1 Napojit
Královéhradecký kraj na
nadřazenou dopravní síť
meziregionálního a
přeshraničního významu

SC 3.1 Zkvalitnit poskytovaní
zdravotní péče v
Královéhradeckém kraji a
podporovat zdravý životní styl
jeho obyvatel

SC 4.1 Zlepšit stav
vodohospodářské
infrastruktury na území kraje a
zajistit dostatečnou ochranu
před povodněmi

SC 5.1 Zlepšit fungování
veřejné správy v
Královéhradeckém kraji na
všech jeho úrovních včetně
veřejného financování

SC 1.2. Rozvinout funkční a
efektivní inovační a výzkumný
systém Královéhradeckého
kraje jako předpoklad
přechodu ke znalostní
ekonomice

SC 2.2 Zlepšit stav regionální
dopravní infrastruktury
s ohledem na plynulost
dopravy a bezpečnost
obyvatel

SC 3.2 Zvýšit kvalitu sociálního
prostředí a zajistit kvalitní a
dostupné sociální služby pro
obyvatele Královéhradeckého
kraje

SC 4.2 Zefektivnit odpadové
hospodářství a eliminovat
ekologické zátěže na území
Královéhradeckého kraje

SC 5.2 Zajistit vyvážený a
integrovaný rozvoj všech částí
Královéhradeckého kraje
s ohledem na jejich regionální
disparity

SC 1.3. Zvýšit zaměstnanost v
Královéhradeckém kraji
zlepšením vzdělanostní
struktury obyvatel a jejím
propojením na regionální trh
práce

SC 2.3 Zajistit dostatečnou
dopravní obslužnost kraje
veřejnou dopravou šetrnou
k životnímu prostředí a zvýšit
její atraktivitu

SC 3.3 Zajistit dostatečnou
bezpečnost a ochranu
obyvatel kraje včetně jejich
majetku a předcházet
mimořádným událostem

SC 4.3 Zajistit udržitelné
zásobování energiemi a jejich
šetrné využívání na celém
území Královéhradeckého
kraje

SC 5.3 Rozvinout aktivní
síťování a všechny typy
partnerských forem
spolupráce na regionální i
meziregionální úrovni

SC 3.4 Podporovat rozvoj
kultury a sportu a rozšířit
nabídku trávení volného času
pro obyvatele kraje i jeho
návštěvníky

SC 4.4 Chránit všechny složky
životního prostředí šetrně
pečovat o krajinu a přírodní
ekosystémy a podporovat
rozvoj ekologického
vzdělávání, výchovy a osvěty

SC 1.4. Zatraktivnit
Královéhradecký kraj pro další
rozvoj cestovní ruchu jako
významné složky regionální
ekonomiky

SC 4.5 Zvýšit
konkurenceschopnost
zemědělství a lesnictví a
podporovat rozvoj jejich
mimoprodukčních funkcí

Pozn.: SO – strategická oblast, SC – strategický cíl

www.strategie2020.cz

Harmonogram procesu tvorby PRKHK 2017–2020
Analytické vstupy programu (2016–2/2017)
•
•
•

Vyhodnocení dotací EU 2014–16 (zdroj: Monit MMR)
Vyhodnocení dotací KHK 2014–16 (zdroj: dotační strategie)
Vyhodnocení dat z absorpční kapacity pro RAP KHK 2017+

Návrh programu, výstupy (2–3/2017)
•
•
•

Návrh na změnu opatření a aktivit PRK 2017+
Zapojení přístupu konceptu „chytrý region“
Územní dimenze programu (aglomerace, venkov,…)

Provázanost programu:
•
•
•

Provázání s ostatními oborovými koncepcemi kraje vč. dotační strategie KHK
Vazba na integrované nástroje v KHK (ITI, CLLD, KAP, MAP)
Vytvoření strategické mapy kraje (provázanost programů)

Financování a monitoring programu (3–4/2017)
•
•
•

Možnosti financování – vazba na potenciální dotační zdroje EU, ČR a KHK
Návrh monitoringu a evaluace PRK 2017+ (indikátorová sestava, sběr projektových záměrů)
Vazba na Zprávu o uplatňování strategie rozvoje kraje dle Zákona 298/2015 (6/2017)

Projednání návrhu programu (1/2017–6/2017)
•
•
•

Projednání v odborných pracovních skupinách RSK
Projednání v orgánech kraje (výbory, RK, ZK)
Veřejné připomínkování návrhu PRK – web

Vstupy do Programu rozvoje KHK 2017–2020:
Potřeby regionu – absorpční kapacita RAP KHK
Vyhodnocení čerpání dotací EU + KHK v kraji
Politické priority KHK – programové prohlášení
Vývoj kraje a srovnání – vybrané ukazatele
Sběr projektových záměrů KHK + odbory KÚ KHK

Pracovní skupiny RSK – ostatní subjekty v kraji
Rozpočet KHK – dotační tituly, projekty,….
o Pracovní skupiny RSK – připomínkování, projednávání,….
o Informace: www.cirihk.cz/strategiekhk
o Kontakt: rozvoj@cirihk.cz

Konference RSK - Chytrý region (Příležitosti pro obce a města)
Kde:

Hradec Králové 19. 10. 2016

Účastníci:

zástupci obcí a měst a odborná veřejnost

Dopolední sekce přiblížila:

Odpolední panelová diskuze nad tématy:

•

SMART řešení z pohledu Ministerstva
pro místní rozvoj

•

Chytrá řešení ve městech a obcích … příklady dobré praxe z
kraje, z ČR i ze zahraničí

•

Koncept chytrého regionu
v Královéhradeckém kraji

•

Možnosti financování chytrých řešení z jiných než evropských
finančních zdrojů… příspěvky odborníků

•

Možnosti financování
chytrých řešení, možnost financovat
chytrá řešení z dotací EU

• Význam platformy RSK pro chytrý region

Podpora smart řešení
Chytrý region – Královéhradecký kraj
Cíle Chytrého regionu:

Kroky pro rozvoj:

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

hledat a rozvíjet kroky systematické koordinace a spolupráce
ve SMART oblastech/tématech,
smysluplný, udržitelný rozvoj
vyšší kvalita života v daném/vymezeném území
zvýšení atraktivity pro různé cílové skupiny
zvýšení konkurenceschopnosti (vyšší ekonomická úroveň)

Partnerství, spolupráce
Příprava koncepce
Poradenství
Prezentace
Posouzení/hodnocení přínosů

Pakt zaměstnanosti
Královéhradeckého kraje
Koordinační výbor
 dne 23. 2. 2017 proběhlo ustavující jednání Řídícího výboru Paktu, který schválil
20 členů Výkonné rady,
 první jednání Výkonné rady = PS Zaměstnanost při RSK se uskutečnilo 8. 3. 2017.
Projekt Zaměstnaný absolvent
 zaměřen na spolupráci firem a absolventů SŠ, SOŠ a SOU, VOŠ; odborné praxe
studentů realizované bezprostředně po absolutoriu,
 probíhá propagace projektu,
 realizace probíhá dle naplánovaného harmonogramu.
Projekt Predikace trhu práce - KOMPAS
 zaměřen na předvídání potřeb trhu práce, a to jak pro národní úroveň, tak pro
úroveň regionů,
 Královéhradecký kraj se zapojil do projektu KOMPAS - 2,5 úvazku zaměstnanci
kraje,
 Realizace věcných aktivit byla zahájena 1. 1. 2017.
http://www.cirihk.cz/paktzamestnanosti.html

Sociální podnikání
Regionální centrum podpory sociálního podnikání
•
•

Katalog sociálních podniků a náhradního plnění v Královéhradeckém kraji – připravuje se
Veletrh sociálního podnikání (19. 4. 2017, 9 – 15h, Kongresové centrum ALDIS, Hradec
Králové)
Dopolední program:
– představení Regionálního centra podpory sociálního podnikání a Katalogu sociálních
podniků a poskytovatelů náhradního plnění
– odpovědné zadávání veřejných zakázek
– možnosti financování a poradenství v oblasti sociálního podnikání (operační programy,
bankovní produkty, poradenství)
– připravovaný zákon o sociálním podnikání
– sociální zemědělství
Odpolední program: workshopy
Doprovodný program: prezentace sociálních firem na stáncích ve foyer

•

Exkurze do sociálního podniku se zaměřením na sociální zemědělství (2. čtvrtletí 2017)

•

Seminář pro žadatele do Operačního programu Zaměstnanost (září 2017)

http://www.cirihk.cz/regionalni-centrum-podpory-socialniho-podnikanii.html

Absorpční kapacita regionu
Čerpání dotací v kraji
Ing. Ladislav Mlejnek

Čerpání dotací EU v programovém období
2007–2013 v Královéhradeckém kraji

Čerpání dotací z EU v programovém období
2007–2013 - srovnání krajů ČR
v ČR 73 tis. projektů za 764 mld. Kč

v KHK 5 tis. projektů za 31 mld. Kč

Čerpání dotací z EU v programovém období
2007–2013 v ČR a v KHK

Dotace EU v přepočtu
na 1 obyvatele (v Kč)

Čerpání dotací z EU v programovém období
2007–2013 v KHK (v mil. Kč)
mil. Kč

http://www.cirihk.cz/dotace-2007-2013
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

6 582

celkem: 31 mld. Kč

5 804
4 744
3 685
2 598

2 598

2 568
1 276

1 060

1 000
0

22

operační program

Čerpání dotací z EU v programovém období 2007–2013
v KHK - Regionální operační program SV (ROP SV)
4% 3%

1. Rozvoj dopravní infrastruktury

18%

2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
41%

6 852 mil. Kč

3. Cestovní ruch

4. Rozvoj podnikatelského prostředí
34%
3 000

5. Technická pomoc

2 728

2 500

2 233

mil. Kč

2 000
1 500

1 174

1 000
500

255

192

4. Rozvoj podnikatelského
prostředí

5. Technická pomoc

0
1. Rozvoj dopravní
infrastruktury

2. Rozvoj městských a
venkovských oblastí

3. Cestovní ruch

prioritní osa

Čerpání dotací z EU v programovém období
2007–2013 - ROP SV
Vybrané projekty v sociální oblasti

Dotace EU (v mil. Kč)

Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči

80,6

Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb

50,8

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK - Věkoše

43,4

Centrum bez bariér v Nové Pace

25,8

Areál ZŠ Soudná - stavební úpravy objektu č.p.15 na denní stacionář

17,2

Dostavba Dětského centra Dvůr Králové nad Labem

16,3

Čerpání dotací z EU v programovém období 2007–2013
v KHK - Integrovaný operační program (IOP)
3%

1. Modernizace veřejné správy
10%
2. Zavádění ICT v územní veřejné správě

35%

3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných
služeb

2 598 mil. Kč

4. Národní podpora cestovního ruchu

mil. Kč

1%
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

51%

5. Národní podpora územního rozvoje
1 334
919

249
78
1. Modernizace veřejné správy

prioritní osa

18
2. Zavádění ICT v územní
veřejné správě

3. Zvýšení kvality a
dostupnosti veřejných služeb

4. Národní podpora
cestovního ruchu

5. Národní podpora územního
rozvoje

Čerpání dotací z EU v programovém období
2007–2013 - IOP
Vybrané projekty v sociální oblasti

Dotace EU (v mil. Kč)

Transformace ÚSP pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší - výstavba v lokalitě
Hořice

19,0

Vybudování zázemí sociálního podniku
Transformace Barevných domků Hajnice - rekonstrukce objektu v lokalitě Hradec Král.
- Plotiště n/L
Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Dvůr
Králové nad Labem

3,7

Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Náchod

4,4

Transformace Barevných domků Hajnice - nákup a úpravy objektu v lokalitě Trutnov

3,3

Lesní práce - sociální podnik rovných příležitosti

2,5

S citem pro věc

2,0

Vybavení tiskařského centra služeb Broumov

1,9

Technické služby ve městě Jaroměř pomohou všem

1,6

Založení a rozvoj sociálního podniku - Prádelna Příchvoj

1,4

S citem pro věc

1,2

Nové podnikání v Novém Bydžově

1,0

6,2
4,6

Čerpání dotací z EU v programovém období 2007–2013
v KHK – OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)
1%

1. Adaptabilita

5%

25%
2. Aktivní politiky trhu práce

29%

2 602 mil. Kč

3. Sociální integrace a rovné příležitosti
4. Veřejná správa a veřejné služby
5. Mezinárodní spolupráce

40%
1 200

1 048

mil. Kč

1 000
800

757
640

600
400

130

200

27

0
1. Adaptabilita

2. Aktivní politiky trhu práce

3. Sociální integrace a rovné
příležitosti

4. Veřejná správa a veřejné
služby

5. Mezinárodní spolupráce

prioritní osa

Čerpání dotací z EU v programovém období
2007–2013 - OPLZZ (vybrané projekty)
Vybrané projekty v sociální oblasti

Dotace EU (v mil. Kč)

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji

229,9

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II

77,9

Vzdělávejte se pro růst II v kraji Královéhradeckém!

74,0

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji III

68,2

Odborné praxe pro mladé do 30 let v Královéhradeckém kraji

60,4

Vzdělávejte se pro růst v kraji Královéhradeckém!

29,5

Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III

27,6

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

23,0

Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb na území Královéhradeckého
kraje
Program aktivizace a podpory uchazečů a zájemců o zaměstnání se zdravotním
omezením v Královéhradeckém kraji
… dalších 164 projektů

20,1

18,0

Absorpční kapacita v KHK
2014–2020
Regionální akční plán KHK

Absorpční kapacita KHK 2014+
•
•
•

Šetření v období 2014–2016
Sběr on-line dotazník
www.rskkhk.cz

40 mld. Kč
1 300 projektů

Alokace v tematických oblastech
RAP KHK do roku 2020

Celková alokace

Alokace za ESI fondy

RAP KHK - aktivity „sociální oblast“
absorpční kapacita (v mil. Kč)
Aktivity RAP

ESIF

Ostatní

Celkem

3.3.1.A Infrastruktury pro poskytování sociálních služeb

1 293,6

1 222,5

2516,1

3.3.1.B Rozvoj a podpora sociálních služeb

2 393,8

0,4

2 394,2

3.3.2.A Infrastruktura pro sociální podnikání

177,2

0,0

177,2

3.3.2.B Podpora sociálního podnikání

321,3

0,0

321,3

3.3.3.A Kapacity pro vývoj a šíření inovací, sběr dobré praxe

21,0

0,0

21,0

4.1.1.A Aktivní politika zaměstnanosti a rovné příležitosti*

356,0

0,0

356,0

4.1.2.A Adaptabilita a další vzdělávání*

250,0

1,0

251,0

4.1.3.A Inkluzivní vzdělávání a sociální integrace dětí*

90,0

0,0

90,0

4 902,9

1 223,9

6 126,8

Celkem
Pozn.: * + řeší i PS Zaměstnanost + PS Vzdělávání

BÍLÁ MÍSTA?
např. bydlení pro seniory…

Dotační příležitosti EU,
ČR a KHK pro sociální oblast

Miliony Kč

Čerpání krajských dotací v jednotlivých tematických
oblastech v období 2014–2016 (v mil. Kč)
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Prevence
rizikového
chování

Národní dotace – investice
Ministerstvo pro místní rozvoj
http://www.mmr.cz/
Podporované byty
 Cílem je vznik nájemních bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (min. 20 let).
•

Žadatel: FO podnikající nebo PO vč. obcí

DT č. 1 – Pečovatelský byt:
DT č. 2 – Vstupní byt:
DT č. 3 – Komunitní dům seniorů:

pro 65+ nebo pro handicapované osoby
max. – 600 tis. Kč /byt (SGEI de minimis)
pro osoby v nepříznivé sociální situaci
550 tis. Kč / byt (de minimis)
pro 60+ nebo pro handicapované osoby
max. – 600 tis. Kč /byt (SGEI de minimis)

Ministerstvo práce a sociálních věcí
http://www.mpsv.cz/

Evropské dotace
Integrovaný regionální operační program
Prioritní osy:
• 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifické cíle:
• 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
• 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Operační program Zaměstnanost
Prioritní osy:
• 2. Sociální začleňování a boj s chudobou
• 3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Specifické cíle:
• 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu
práce
• 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
• 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb
podporujících sociální začleňování
• 2.2.2 Zvýšit dostupnost a afektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity
• 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských
oblastech
• 3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ

Informace a rozcestníky
Dotace EU (IROP, OPZ)
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
https://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
Dotace ČR (MMR, MPSV)
http://www.mmr.cz/
http://www.mpsv.cz/
RSK + RIS
http://www.cirihk.cz/dotacni-moznosti-regionalni-stala-konference.html
http://www.risy.cz/cs/dotace

Monitoring dotací na území
kraje, bariéry čerpání
http://www.cirihk.cz/dotace-2014-2020.html

Aktuální stav čerpání prostředků EU v ČR
Celková hodnota podaných a schválených žádostí o podporu v OP v České
republice v mld. Kč (k 1. 3. 2017)
31 452 žádostí o podporu = CZV 370 mld. Kč
6 697 schválených projektů = Dotace z EU 99 mld. Kč
Miliardy Kč
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Aktuální stav čerpání prostředků EU v KHK
Celková hodnota podaných a schválených žádostí o podporu v OP s realizací na
území KHK v mil. Kč (k 1. 3. 2017)
2 375 žádostí o podporu = CZV 16,6 mld. Kč

613 schválených projektů = Dotace z EU 4,9 mld. Kč
Miliony Kč
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Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP 2.1, 2.2 + 2.3
ŘO IROP zrušil výzvy na rok 2017
– rozvoj sociálních služeb
– rozvoj komunitních center
– rozvoj sociálního podnikání

Plánované výzvy IROP 2.1 na rok 2017:
– sociální bydlení II. (SVL) – 04/17
– polyfunkční komunitní centra – 04/17

Reforma psychiatrické péče – v KHK podán projekt
Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov (IROP 2.3)
Podněty PS RSK zdravotnictví pro Ministerstvo
zdravotnictví ČR

Mapa sociálně vyloučených lokalit v KHK

www.cirihk.cz

IROP – Deinstitucionalizace sociálních služeb
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
7. výzva – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování
Datum ukončení 31. 03. 2016
• Alokace 1,70 mld. Kč (příspěvek EU)
• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 13,7 % alokace výzvy
• předloženo 8 žádostí v ČR – 226,97 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
• v KHK nebyla předložena žádost
•

k 23.3.2017 bylo v ČR schváleno 6 žádostí o podporu – finanční objem 158,22 mil. Kč (pouze
příspěvek EU)

49. výzva – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.
Probíhající výzva, datum ukončení 31. 05. 2017

• Alokace 1,30 mld. Kč (příspěvek EU)
• k 23. 3. 2017 nejsou podány žádné projekty

IROP – Rozvoj sociálních služeb
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
29. výzva – Rozvoj sociálních služeb
Datum ukončení 27. 10. 2016
• Alokace 306,99 mil. Kč (příspěvek EU)
• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 124,20 % alokace výzvy
• předloženo 38 žádostí v ČR – 381,28 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK byly podány 2 žádosti za 57,85 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 23. 3. 2017 bylo v ČR schváleno 21 žádostí o podporu – finanční objem 135,52 mil. Kč (pouze
příspěvek EU), v KHK schválen 1 projekt za 14,91 mil. Kč (pouze příspěvek EU)

30. výzva – Rozvoj sociálních služeb v SVL
Datum ukončení 27. 10. 2016
• Alokace 1,04 mld. Kč (příspěvek EU)
• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 146,26 % alokace výzvy
• předloženo 147 žádostí v ČR – 1,53 mld. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK bylo podáno 10 žádostí za 88,09 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 23. 3. 2017 nebyla v ČR schválena žádná žádost o podporu

Dotace EU na projekty s podanou žádostí o podporu
v rámci IROP SC 2.1 v krajích ČR (v mil. Kč) k 1. 3. 2017

Miliony Kč

• 29. výzva – Rozvoj sociálních služeb
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Podané žádosti v IROP – Rozvoj sociálních služeb
– stav k 1. 3. 2017
Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.1, 29. výzva

Dotace EU (v Kč)

Centrum bez bariér II

42 931 699

Nízkoprahový klub Novopacko*

14 915 272

Pozn.: * schválený projekt

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.1, 30. výzva
Denní stacionář v Náchodě

Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služby a tísňové péče v Červeném
Kostelci
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Dotace EU (v Kč)
28 945 251

16 294 713
11 111 212

Lepší život Kamarádům

7 970 000

Rozvoj infrastruktury sociálních služeb OD5K10

7 873 303

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trutnově

5 385 404

Pořízení elektromobilů PRO-SEN RK

4 616 095

Automobily pro terénní sociální služby Oblastní charity Trutnov

3 571 743

Vozidla pro zabezpečení sociálních služeb

1 687 362

Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území
Libereckého a Královéhradeckého kraje

818 975

IROP – Sociální bydlení
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
34. výzva – Sociální bydlení
Datum ukončení 27. 12. 2016
• Alokace 272,25 mil. Kč (příspěvek EU)
• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 63,66 % alokace výzvy
• předloženo 25 žádostí v ČR – 173,32 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK byla podána 1 žádost za 10,70 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 23. 3. 2017 byly v ČR schváleny 3 žádosti o podporu – finanční objem 25,81 mil. Kč (pouze
příspěvek EU)

35. výzva – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality
Datum ukončení 27. 12. 2016
• Alokace 635,25 mil. Kč (příspěvek EU)
• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 118,22 % alokace výzvy
• předloženo 119 žádostí v ČR – 750,98 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK bylo podáno 6 žádostí za 37,6 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 23. 3. 2017 nebyla v ČR schválena žádná žádost o podporu

Dotace EU na projekty s podanou žádostí o podporu
v rámci IROP SC 2.1 v krajích ČR (v mil. Kč) k 1. 3. 2017

Miliony Kč

• 34. výzva –Sociální bydlení
• 35. výzva – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality
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Podané žádosti v IROP – Sociální bydlení
– stav k 1. 3. 2017
Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.1, 34. výzva
Nadační fond Hanka - sociální byty Dvůr Králové nad Labem č.p. 414

Dotace EU (v Kč)
10 799 675

Sociální byty Harantova 399, Nová Paka

8 364 565

Rekonstrukce č. p. 53 v Litíči

7 361 116

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.1, 35. výzva

Dotace EU (v Kč)

Rekonstrukce č.p. 42 v Martínkovicích - sociální byty

10 770 988

Společně v Jičíně

10 351 181

Stavební úpravy č.p.183 v Pohoří u Dobrušky
Stavební úpravy objektu č.p. 1355 nám. Jiřího z Poděbrad, Hořice - čtyři sociální bytové
jednotky

7 301 996

Sociální bydlení č. p. 159 Vysoké Veselí

3 432 736

Rekonstrukce sociálních bytů v obci Vřesník

2 122 653

3 717 359

IROP – Infrastruktura komunitních center
SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
38. výzva – Rozvoj infrastruktury komunitních center
Datum ukončení 31. 10. 2016
• Alokace 224,99 mil. Kč (příspěvek EU)
• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 99,61 % alokace výzvy
• předloženo 20 žádostí v ČR – 224,13 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK byla podána 1 žádost za 15,76 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 22. 3. 2017 bylo v ČR schváleno 11 žádostí o podporu – finanční objem 122,05 mil. Kč (pouze
příspěvek EU), v KHK schválen 1 projekt za 15,76 mil. Kč (pouze příspěvek EU)

39. výzva – Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách
Datum ukončení 31. 10. 2016
• Alokace 464,37 mil. Kč (příspěvek EU)
• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 189,45 % alokace výzvy
• předloženo 75 žádostí v ČR – 868,75 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK byly podány 2 žádosti za 33,56 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 23. 3. 2017 nebyla v ČR schválena žádná žádost o podporu

Dotace EU na projekty s podanou žádostí o podporu
v rámci IROP SC 2.1 v krajích ČR (v mil. Kč) k 1. 3. 2017

Miliony Kč
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Podané žádosti v IROP – Infrastruktura komunitních center
– stav k 1. 3. 2017
Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.1, 38. výzva
Komunitní centrum Nová Paka*

Dotace EU (v Kč)
15 764 440

Pozn.: * schválený projekt

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.1, 39. výzva

Dotace EU (v Kč)

Komunitní centrum Kostelec nad Orlicí

16 980 364

Komunitní centrum Broumov

16 579 423

IROP – Sociální podnikání
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního

podnikání
11. výzva –Sociální podnikání pro SVL
Datum ukončení 7. 3. 2016
• Alokace 133 mil. Kč (příspěvek EU)

• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 367,87 % alokace výzvy
• předloženo 136 žádostí v ČR – 489,26 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK bylo podáno 9 žádostí za 30,43 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 22. 3. 2017 bylo v ČR schváleno 27 žádostí o podporu – finanční objem 92,64 mil. Kč (pouze

příspěvek EU), v KHK schváleny 2 projekty za 6,52 mil. Kč (pouze příspěvek EU)

12. výzva – Sociální podnikání
Datum ukončení 7. 3. 2016
• Alokace 88 mil. Kč (příspěvek EU)

• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 164,58 % alokace výzvy
• předloženo 44 žádostí v ČR – 144,83 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK byla podána 1 žádost za 4,16 mil. Kč (pouze příspěvek EU) – neprošla
•

k 22. 3. 2017 bylo v ČR schváleno 9 žádostí o podporu – finanční objem 31,59 mil. Kč (pouze

příspěvek EU)

Dotace EU na projekty s podanou žádostí o podporu
v rámci IROP SC 2.2 v krajích ČR (v mil. Kč) k 1. 3. 2017

Miliony Kč

• 11. výzva –Sociální podnikání pro SVL
• 12. výzva – Sociální podnikání
60

57

dotace z EU (v SVL)
dotace z EU (mimo SVL)

57
54

53

52

Celková dotace na podané žádosti (v SVL): 489 mil. Kč

50

Celková dotace na podané žádosti (mimo SVL): 145 mil. Kč

41

40

37 37

34

30
30

30

29

27

28

20
13
10

13 12

9
4

7

8

1
0

KRAJ

Podané žádosti v IROP – Sociální podnikání
– stav k 1.3. 2017
Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.2, 11. výzva

Dotace EU (v Kč)

Sociální podnik Fifty Fifty kreativní agentura s.r.o

4 165 000

Sociální podnik Petr Slánský - SANS

4 165 000

Sociální podnik - OK AQUALIGNUM*

4 165 000

Poutní pivovar Neratov

4 165 000

Restart Rychnov - sociální podnik

4 164 590

Rozšíření kapacit sociálního podniku - prádelna Jičín

3 886 751

Návrat OZP do pracovního života

2 720 000

Vznik nového sociálního podniku - zřízení prodejny masa a uzenin*

2 358 750

Rozšíření sociálního podniku Pro-Charitu

641 716

Pozn.: * schválený projekt

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.2, 12. výzva
Sociální podnik Paradix

Dotace EU (v Kč)
4 163 162

IROP – Sociální podnikání II
SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního

podnikání
43. výzva – Sociální podnikání II
Datum ukončení 1. 2. 2017
• Alokace 51 mil. Kč (příspěvek EU)

• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 370,59 % alokace výzvy
• předloženo 53 žádostí v ČR – 188,99 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK byly podány 2 žádosti za 8,25 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 23. 3. 2017 nebyla v ČR schválena žádná žádost o podporu

44. výzva – Sociální podnikání pro sociálně vyloučení lokality II
Datum ukončení 1. 2. 2017
• Alokace 179 mil. Kč (příspěvek EU)
• k 16. 3. 2017 podány žádosti za 421,11 % alokace výzvy

• předloženo 218 žádostí v ČR – 753,78 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
 z toho v KHK bylo podáno 10 žádostí za 25,35 mil. Kč (pouze příspěvek EU)
•

k 23. 3. 2017 nebyla v ČR schválena žádná žádost o podporu

Dotace EU na projekty s podanou žádostí o podporu
v rámci IROP SC 2.2 v krajích ČR (v mil. Kč) k 1. 3. 2017

Miliony Kč

• 43. výzva – Sociální podnikání II
• 44. výzva – Sociální podnikání pro sociálně vyloučení lokality II
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Podané žádosti v IROP – Sociální podnikání II
– stav k 1. 3. 2017
Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.2, 43. výzva

Dotace EU (v Kč)

Sociální podnik Paradix 2017

4 163 162

Sociální podnik - kavárna Na dobré cestě

4 123 875

Podané projekty v Královéhradeckém kraji v IROP, SC 2.2, 44. výzva

Dotace EU (v Kč)

Sociální podnik - pořízení strojního vybavení

4 165 000

Sociální podnik Petr Slánský - SANS

4 165 000

Minipivovar Sršeň s.r.o. - sociální podnik
Poutní pivovar Neratov

3 982 279
3 669 025

Pomocná ruka

2 720 000

Pro-Charitu - rozšíření výroby Camellus

1 934 940

Rozšíření sociálního podniku Centrum služeb Broumov s.r.o.
Roubenky jako z pohádky - stavíme české roubenky tradičními způsoby - sociální podnik
Tesařství Braun s.r.o.

1 504 500

Rozšíření sociálního podniku CPR HK s. r. o.

1 002 864

Prádelna a žehlírna, získáním práce pro těžce zdravotně postižené k lepšímu začleňování

1 398 798
817 020

Identifikované bariéry čerpání IROP
IROP SC 2.1
Infrastruktura pro sociální služby:
Nižší stupeň zpracování projektové dokumentace (např. investiční záměr)
V případě částečné transformace vypustit podmínku zastavení příjmu uživatelů
Prokázání vlastnických vztahů k majetku (pořízení nemovitosti) po vydání rozhodnutí –
vlastní nákup po schválení projektu
Sociální bydlení:
Nedostatek kvalitních informací
Obec nemá dostatek financí, lidí ani prostor na realizaci sociálního bydlení
Obava z nepřizpůsobivých občanů na úkor místních
Nevyhovující nastavení cílových skupin (chybí lidé s nízkými příjmy - rodiny, matky
samoživitelky - které ale nejsou součástí cílových skupin, senioři atd.)
Město požádalo o dotaci na projekt sociálního bydlení již v 34. výzvě IROP. Pokud bude
úspěšné, tak vzhledem k veřejné podpoře bude moc podat další žádost až po uplynutí
3 let.
Preferovaný režim podpory – dotace
Není zájem o podporu formou fin. nástroje

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Dotace EU na podané a schválené žádosti o podporu
v rámci OP Z v krajích ČR (v mil. Kč) k 1. 3. 2017
Miliony Kč

• Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
1 800 1 695
dotace z EU na podané žádosti

1 600

Celková dotace na schválené žádosti: 5,8 mld. Kč

1 383

1 400

Celková dotace na podané žádosti: 12,8 mld. Kč

1 223
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Dotace EU na podané a schválené žádosti o podporu
v Prioritní ose 2 v KHK (v mil. Kč) k 1.3. 2017
• Celkem 177 projektů za 728 mil. Kč, z toho schváleno 61 projektů za 440 mil. Kč
Specifický cíl
SC 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených
sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve
společnosti a na trhu práce

426
314
96

SC 2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky

5

SC 2.2.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících sociální začleňování

193
116

SC 2.2.2 Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních
služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do
komunity

9
6

SC 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení
problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování
ve venkovských oblastech

dotace z EU na schválené
žádosti
dotace z EU na podané žádosti

4
0
0

200

400

Miliony Kč

Vybrané projekty se schválenou žádostí
v Prioritní ose 2 v KHK k 1. 3. 2017
Název projektového záměru
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

Dotace EU (v Kč)
301 663 860
15 012 948

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V

9 102 111

Transformace DNSV

4 217 037

Sociální podnik Citygraph

4 912 125

Transformace USP Kvasiny

4 383 739

Dětské skupiny ….

Systémové projekty s odhadovanou přepočítanou částkou dotace v KHK
Název projektového záměru

Dotace EU (v Kč)

Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí

18 037 859

Systémové zajištění sociálního začleňování

14 404 358

Podpora vzniku Center duševního zdraví I

5 572 865

Identifikované bariéry čerpání OP Z
OPZ Investiční priorita IP 1.2 Rovnost žen a mužů
• Doposud vyhlášené výzvy nezohlednily fungující organizace, které se o děti starají již řadu let např.
pod záštitou měst. Často se jedná o zaběhnuté instituce s kvalifikovaným personálem (kvalifikované
sestry s pedagogickým vzděláním) a ty nemají možnost získat podporu. Finanční prostředky jsou
určeny na podporu nově vznikajících dětských skupin, které v některém území nejsou potřeba a
jejichž kapacita nebude naplněna nebo bude využívána na úkor již fungujících zařízení. V zařízeních
budou pracovat chůvy s kvalifikací získanou krátkodobým zaškolením a bez praxe.
• Dětské skupiny či jiné formy by měly být podporovány v území, kde existuje reálná poptávka a
nefunguje kapacitně dostatečné zařízení.
• V regionu chybí podrobné demografické studie, které by určily potřebnost zřizování dětských
skupin.
• Jeden z veřejných subjektů zmínil, že neplánuje projekt tohoto zaměření v roli hlavního žadatele.
Subjekt zvažuje roli partnera v projektu, pokud se mu podaří v regionu nalézt jiný subjekt, který by
chtěl společný projekt předložit jako nositel. Důvodem je, že daný subjekt nedisponuje vhodnými
prostory ani dostatečnou kapacitou pro realizaci a udržitelnost takového projektu.
OPZ Investiční priorita IP 1.3 Adaptabilita
• Určitou bariérou pro realizaci projektů je pro firmy limit podpory de minimis, na základě, něhož
někteří žadatelé musí upravit rozpočet projektu.

Mapování Agentury
pro sociální začleňování

Agentura pro sociální
začleňování (ASZ)
Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR
a spadá do gesce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
Agentura funguje od roku 2008 a je vládním nástrojem na podporu obcím, které řeší problematiku
sociálního vyloučení.
•
•
•

pomáhá obcím a městům při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených
lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při
získávání financí na tyto postupy.
propojuje přitom místní subjekty (města a obce a jejich úřady, ale také neziskové organizace,
školy a školská zařízení, Úřad práce, zaměstnavatele, policii a veřejnost), aby při sociálním
začleňování spolupracovaly).
spolupracuje s ministerstvy, přenáší informace z komunální úrovně směrem ke státní správě,
podílí se na formování státní politiky sociálního začleňování a její koordinaci.

Agentura aktuálně spolupracuje s 41 lokalitami z celé České republiky v rámci takzvaného
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.
Více informací o činnosti Agentury najdete na webové stránce www.socialni-zaclenovani.cz.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám
Spolupráce v lokalitách s Koordinovaným přístupem (od 07/2016)
Brno
Obrnice
Bruntál
Odry
Břeclav

Osoblažsko

České Velenice

Ostrava

Děčín

Poběžovicko

Dubí

Postoloprty

Frýdlantsko
Chodov

Příbram
Ralsko

Chomutov

Roudnice nad Labem

Jesenicko
Kadaň

Rumburk-Staré Křečany
Slaný

Klášterec nad Ohří a Vejprty

Sokolov

Kolín
Kraslice
Krnov

Štětí
Tanvald
Varnsdorf

Liberec

Velké Hamry

Litvínov

Vítkov/Budišov

Moravský Beroun
Most

Vrbensko
Vsetín

Nový Bor

Žďár nad Sázavou
Žluticko

Spolupráce v lokalitách (od 2008 do 2014)
Bílina
Jáchymov
Broumov
Jaroměř
Břeclav
Jirkov
Duchcov
Krupka
Frýdek-Místek
Kutná Hora
Havířov
Mělník
Hodonín
Mikulovice
Holešov
Nové Sedlo
Cheb
Přerov

Slezská Ostrava
Šluknovsko
Šternberk
Teplá a Toužim
Trmice
Ústí nad Labem
Vejprty
Veselí nad Moravou
Větřní

http://www.socialni-zaclenovani.cz/vyzva-pro-obce-vyzva-pro-obce-ke-spolupraci-v-ramci-6-vlny-spoluprace-v-kpsvl

Mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti
Dotazník MMR a ASZ
• říjen 2016
• cílem šetření bylo zmapování rozvojové potřeby v
sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně
finančně pokryty z evropských nebo národních
zdrojů, a určit vytipované nástroje nebo opatření
atraktivní
• výsledky dotazníku budou využity pro následnou
diskusi s relevantními poskytovateli dotací (národní
nebo evropské zdroje), ohledně možných úprav
jejich zaměření, případně zřízení nových dotačních
titulů v souvislosti s přípravou Akčního plánu
Strategie regionálního rozvoje ČR 2017–2018
• šetření se zúčastnilo téměř 1 200 respondentů,
přibližně polovina z nich odpověděla na všechny
otázky
• jako nejatraktivnější nástroje byly označeny ty, jenž
spadají do oblasti vzdělávání a bydlení.
• výsledky dotazníku budou poskytnuty
sekretariátům RSK.

Mapování rozvojových potřeb v sociální oblasti
Královéhradecký kraj - výsledky
• dotazníkové šetření vyplnilo celkem 8 respondentů (6 měst, 1 subjekt poskytující sociální služby a 1 sociální
podnik)
• respondenti mají zájem realizovat projekty v oblasti:
 O09 Podpora kvalitních veřejných komunitních prostor
 O10 Multifunkční základní sportoviště
 O17 Rozvoj uměleckých aktivit
 O18 Dostupné rekvalifikační kurzy i pro osoby bez dokončeného základního vzdělání
 O30 Podpora participativních metod zapojování veřejnosti a mládeže do rozhodování na místní úrovni
 O40 Průběžný monitoring jevů charakterizujících sociální vyloučení
• respondenti navrhli další témata v sociální oblasti:
 preventivní programy domácí násilí, zvláštní pozornost věnovat dětem a seniorům, realizaci reformy
psychiatrické péče, dostupnost, pravidla a finanční zajištění domácí hospicové péče,
 řešení náplně činnosti (zaměstnání, vzdělávání) mladistvých po ukončení ZŠ, kteří se dále nevzdělávají,
končí v evidenci ÚP bez potřeby pracovat či se dále vzdělávat.
• respondenti upozornili na narůstající problém příhraničních oblastí kraje:
 vyloučenými lokalitami se postupně stávají i menší příhraniční obce, odkud odcházejí původní
obyvatelé (zejména mladí), zůstávají pouze staří, do uvolněných bytů se stěhují sociálně vyloučení z
jiných lokalit, kde ztratili bydlení.

Dotazník ASZ – základní informace



1 198 respondentů, 663 z nich vyplnilo všechny otázky
Asi 2/3 respondentů tvoří obce

Podíl

Regionální rozložení respondentů, kteří zodpověděli všechny otázky
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Dotazník ASZ – průměry za sekce
 Průměry neodkryjí vše, řada důležitých informací nemusí být patrná. Připravuje se
důkladnější analýza.
60

Podíl respondentů

50
40
30
20
10
0
veřejný prostor

bydlení

vůbec ne

vzdělávání

spíše ne

služby

perspektivní téma

finanční a
materiální
výpomoc
zájem o projekt

různé

Dotazník ASZ – veřejný prostor


Podpora kvalitních komunitních veřejných prostor (O9)




Společné trávení volného času a minimalizace vzájemných konfliktů – sportovní a dětská hřiště,
komunitní zahrady, sousedská setkávání, grilování…

Multifunkční sportovní základní sportoviště (O10)


Zdravé trávení volného času
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Dotazník ASZ – bydlení


Podpora domovů se zvláštním režimem (O12)
o



Program komplexně řešící bytové potřeby mladých znevýhodněných osob (O13)
o



pro bezdomovce-seniory, osoby trpící Alzheimerovou chorobou, osoby s psychiatrickými
diagnózami v seniorském věku, dementní osoby nevyžadující zdravotní péči apod.
Samostatné bydlení, emancipace od rodičů, kombinace s podporovaným zaměstnáním

Komunitní aktivity a komunitní činnost (O15)
o

Občanská angažovanost, sousedské aktivity, spolková činnost, sociálně pastorační činnosti
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Dotazník ASZ – vzdělávání



Rekvalifikační kurzy i pro osoby bez ZŠ (O18)
Podpora vzdělávání osob do 24 let při návratu do systému vzdělávání (O19)
o
o
o

Ztráta podpory při návratu do systému vzdělávání
Systém druhé vzdělávací šance
Dokončení ZŠ a SŠ
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Dotazník ASZ – služby



Vzdělávání dluhových poradců (O28)
Kontaktní pracovník na obci pro oblast dluhů (O29)
o Posílení metodické a právní podpory



Činnost zdravotně sociálních pomocníků a zdravotních terénních pracovníků (O21)
o Osvěta, asistence při kontaktování lékařů včetně doprovodu, zdravotně legislativní poradenství
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Dotazník ASZ – finanční a materiální výpomoc


Programy snižování materiální a potravinové deprivace pro potřeby dětí ze SVL (O36)
o

Realizace aktivit programů poskytování pomoci z FEAD - obědy do škol a potravinové
a materiální balíčky osobám a rodinám na ulici a v hmotné nouzi.
o Úhrada snídaní a obědů dětí ze SVL v mateřských školách
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Dotazník ASZ – různé


Průběžný monitoring jevů charakterizujících sociální vyloučení (O40)



Tvrdá data resortů a dalších institucí
Možnost hodnocení efektivity sociálních služeb a dalších opatření
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Sociální oblast v integrovaných
nástrojích CLLD - MAS

Programové rámce MAS v KHK - alokace
(v tis. Kč)
1 400 000

1 232 115

Sociální služby a sociální začleňování
Zaměstnanost
Sociální podnikání
Sociální bydlení
Prorodinná opatření
Komunitní centra

1 200 000

1 000 000

800 000

674 441
600 000

347 419
400 000

196 007
14 248

200 000

0
IROP

PRV

OPZ

OPZP

CELKOVÁ ALOKACE

Podpora témat souvisejících se sociální oblastí
ve strategiích místních akčních skupin v KHK
Název MAS

IROP

OPZ

MAS Brána do Českého ráje, z.s.

11,5

9,1

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

8,5

5,5

MAS Podchlumí, z. s.

8,0

8,0

MAS Stolové hory, z. s.

7,7

3,4

MAS Mezi Úpou a Metují

6,0

7,0

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

3,1

4,4

Místní akční skupina Krkonoše, z.s.

10,5

10,7

Hradecký venkov o.p.s.

11,0

10,

NAD ORLICÍ, o.p.s.

21,0

15,0

Společná CIDLINA, z.s.

17,2

5,0

Sdružení SPLAV, z.s.

17,5

7,3

Místní akční skupina Království –Jestřebí hory, o.p.s.

6,0

7,3

MAS Broumovsko+

5,5

9,2

MAS Královédvorsko, z. s.

neuvedeno

neuvedeno

Otevřené zahrady Jičínska z. s.

neuvedeno

neuvedeno

133,5

101,9

celkem

Příprava a tvorba strategie a plánu
sociálních služeb v KHK
Mgr. Jiří Zeman

Podněty PS/z regionu
pro poskytovatele dotací
a příp. další resorty

Závěr, co nás čeká?
• jednání horizontální PS obce a města + venkov – 3. 4. 2017

• veletrh sociálního podnikání v HK – 19. 4. 2017
• seminář MPSV pro MŠ, ZŠ a obce: obědy do škol – 19. 4. 2017
• jednání Regionální stálé konference KHK – 27. 4. 2017

• 4. ročník regionálních workshopů – od května 2017
• mapování potřeb a zapojení do tvorby koncepčních dokumentů
• celokrajská konference pro obce – podzim 2017

• jednání Národní stálá konference – podzim 2017
• …

