
   
 

 

Informace k možnosti dotace – MAS Blaník, z. s. 

 

Možnosti dotace pro: „Programy pro práci se skupinou sociálně ohrožených osob mimo 

rámec zákona o sociálních službách“ 

Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond ČR /prostřednictvím MAS Blaník, z. s. 

Název výzvy: bude upřesněn ve výzvě, předpokládá se: MAS Blaník – III. 3. Programy pro práci 

se skupinou sociálně ohrožených osob mimo rámec zákona o sociálních službách – (VI.) 

Číslo výzvy: bude upřesněno ve výzvě 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: bude upřesněno ve výzvě, předpokládá se 

13.12.2017 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: bude upřesněno ve výzvě, předpokládá se 12. 02. 

2018 

Maximální délka projektu: 36 měsíců 

Výše způsobilých výdajů: min. 400 000CZK, max. 3 953 430 CZK 

Dotace: Nestátní neziskové organizace 

Nepřímé náklady= 25 %, pokud podstatná většina nákladů vznikne formou nákupu služeb od 

externích dodavatelů, jsou způsobilá procenta nepřímých nákladů snížena. 

Žadatelé: Nestátní neziskové organizace 

Cílová skupina: osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

Co by šlo z dotace hradit – neinvestiční výdaje: 

-nehmotný majetek do 60 tis. Kč 

-hmotný majetek do 40 tis. Kč 

-drobné stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud nepřevýší u 

jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč 

-Osobní náklady – mzdy pracovníků, výše úvazku = max. 1,0 (součet veškerých úvazků 

zaměstnance u všech subjektů zapojených do projektu – příjemce + partneři 

-cestovné 

-nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu 

-nákup služeb – tj. zpracování analýz, lektorské služby, školení a kurzy, vytvoření nových 

publikací či materiálů, pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou 

-DPH u neplátců či pokud není nárok na odpočet 

-nepřímé náklady = administrativa, řízení projektu (vč. Finančního), účetnictví, personalistika, 

komunikační a informační opatření (= publicita projektu), občerstvení a stravování a podpůrné 

procesy pro provoz projektu- tj. pojištění odpovědnosti za školu, nájem pro administrativní 

zajištění projektu, náklady na úklid, …) 

Cíl realizace projektu: Cílem je působit preventivně proti sociálnímu vyloučení rodin a 

jednotlivců a předcházet sociálně patologickým jevům prostřednictvím poskytování podpory 

a realizace programů cílených zejména na vzdělávání, asistenční a motivační programy pro 

rodiny, které mají v domácí péči osoby blízké nebo pro rodiny či osoby v bytové oblasti. 



   
Podporované aktivity – programy a činnost nad rámec základních činností sociálních služeb 

dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

a) Programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách 

zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních 

podmínkách a na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, u nichž je zvýšená 

pravděpodobnosti, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, nebo kteří již spáchali 

trestnou činnost 

b) Aktivity směřující k podpoře mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při 

vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání. 

c)Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním 

onemocněním a jejich rodinné příslušníky, mimo zdravotnické služby a péči. 

d)Aktivity a programy sekundární a terciární prevence pro osoby hrožené závislostmi na 

návykových látkách, včetně gamblingu a závislosti na PC hrách, mimo zdravotnické služby a 

péči.  

e) Programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve 

výkonu trestu a pro osoby s alternativními tresty, probační a resocializační programy a 

programy zaměřené na pachatele domácího násilí s cílem předcházení jejich dalšího násilného 

chování. 

f) Motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení 

osob v nepříznivé sociální situaci. 

g) Programy a aktivity v oblasti sociálně – právní ochrany dětí zaměřené na preventivní 

programy na podporu rodiny, aktivity směřující k obnovení narušených funkcí rodiny a vedoucí 

ke stabilizaci rodiny, rozvoj aktivit podporujících komunitní práci a zapojování zdrojů komunit 

do řešení situace ohrožených rodin. 

h)Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče, včetně 

rozvoje domácí paliativní péče. 

i)Aktivity zaměřené na přecházení ekonomické nestability osob z cílových skupin – posilování 

finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a řešení zadluženosti, 

zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství včetně zpracování 

insolvenčních návrhů, zvyšování kompetencí v oblasti hospodaření domácnosti včetně 

finančního plánování a praktických nácviků atd. 

k) Aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně-

právních vztahů. 

l)Aktivity přispívající k boji s diskriminací. 

m)Aktivity místních samospráv při optimalizaci zajištění činností a výkonu sociální práce na 

svém území – podpora profesionální realizace sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc 

jednotlivcům, skupinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního 

fungování v jejich přirozeném prostředí.  

Doplňkově budou podporovány i aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního 

začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů 

podporujících sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení. Dáme aktivity zaměřené na 

vzdělávání pracovníků organizací, kteří vykonávají přímou práci s klienty. 

 


