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Výzva Činnost komunitních center

• Vyhlašovatel výzvy: MAS Blaník, z. s. 

• Číslo výzvy MAS: 287/03_16_047/CLLD_15_01_037

• Vyhlášení výzvy: 29.11. 2017

• Ukončení příjmu projektových žádostí: 03.03.2018

• Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 
36 měsíců

• Minimální výše podpory na projekt: 400 000 Kč

• Maximální výše podpory na projekt: 2 678 130 Kč



KOMUNITNÍ CENTRUM

=centra začleněná do běžné komunity. Cílovou skupinou je komunita a 
její členové (tj. osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením 
ohrožené a další členové komunity).

-slouží jako veřejný prostor pro uskutečňování aktivit komunitní 
sociální práce

-skrze aktivity dochází k naplňování hodnot a principů KSP

-konkrétní podobu aktivit v KC utváří cílová skupina dle vlastních 
potřeb a zájmů s cílem zlepšit soc. situaci jednotlivců a celé komunity.

-KC neutrálním a otevřeným prostorem, který umožňuje veřejnosti 
scházet se, společně vytvářet aktivity a řešit sdílené problémy



-Činnost KC musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování nebo 
prevenci sociálního vyloučení osob + musí být koordinována a 
zastřešena minimálně jednou osobou s odbornou způsobilostí 
sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 SB., o sociálních službách.

-aktivity realizované v KC mohou navazovat na poskytování základních 
činností registrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 SB., o 
sociálních službách, ale nenahrazují poskytování soc. služeb.

-Primárním cílem je  vytvořit prostor pro mobilizaci zdrojů uvnitř 
komunity. Sekundárním je pak pomáhat řešit problémy místní 
komunity a do jejich řešení zapojit všechny strany, kterých se tyto 
problémy týkají. 



Cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

• Osoby se zdravotním postižením, osoby s kombi. diagnózami

• Imigranti a azylanti, bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo 
nejistém ubytování

• Osoby pečující o malé děti či jiné závislé osoby, rodiče samoživitelé

• Oběti trestné činnosti, osoby ohrož. domácím násilím či předlužeností

• Osoby v/ po výkonu trestu, uchazeči/ zájemci o zaměstnání

• Neaktivní osoby, uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve 
věku 50 a více let atd.



Podporované aktivity

• Vedle aktivit přispívajících k řešení sociálních problémů komunity a 
jejích členů mohou KC realizovat také:

• Kulturní /multikulturní akce realizované samosprávně (divadlo na téma řešení 
domácího násilí či nástrah bezdomovectví; výstava fotografií na téma: Jak si představuju 
své budoucí povolání, život bez dluhů atd.)

• Výchovně/ vzdělávací aktivity: komunitní knihovny, doučování, motivační 
semináře pro mládež zaměřené na uplatnění na trhu práce, podpora zvyšování 
dovedností pracovat s místní komunitou atd.

• Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ 
vzniklých na základě zplnomocňujících metod práce směřujících k řešení místních 
problémů(rozvoj zájmových skupin a sítí v sousedstvích přinášejících pomoc místním 
občanům v řešení potřeb a problémů ovlivňující kvalitu jejich života s dopaden na so. 
Začleňování a vstup na trh práce 



• Environmentální aktivity a podpora jejich využití: aktivity na zvelebování 
prostředí komunity, sběr odpadků, společná kultivace veřejných ploch, 
komunitní zahrada/ dílna atd.

• Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické 
činnosti: péče potřebným spoluobčanům na bázi sousedské či generační 
výpomoci, podpora mezigeneračního setkávání, soužití a spolupráce, 
sousedský jarmark, bazar, sociální šatník v nouzi atd.

- I zde musí být jednoznačně popsán vliv aktivit na soc. začleňování osob 
soc. vyloučených nebo soc. vyloučením ohrožených

- Těžištěm je vždy přímá podpora cílových skupin
- NELZE PODPOROVAT PROJEKTY, KDE BUDE VÝZNAMNÁ ČÁST NÁKLADŮ NA 

NÁKUP ZAŘÍZENÍ A VYBAVNÍ NEBO NÁKUP SLUŽEB BEZ PŘÍMÉ VAZBY NA 
SOC. ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB.



Žadatelé
• Obce

• Organizace zřizované obcemi

• Příspěvkové organizace

• Nestátní neziskové organizace

• Obchodní korporace

• OVSČ

• Poradenské a vzdělávací instituce

• Školy a školská zařízení



Partneři
• Partner s finančním příspěvkem

• Partner bez finančního příspěvku –podílí se na realizaci věcných aktivit 
projektu (např. formou konzultací, odborné garance) a není mu poskytován 
žádný finanční příspěvek za účast při realizaci projektu

• Smlouva o partnerství- výčet povinností partnera s fin. příspěvkem, může 
být dána: právním aktem či uzavřená smlouva mezi příjemcem a partnerem

-postavení jednotlivých partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, způsob jejich 
zapojení do rozhodování o projektu, vzájemná práva a povinnosti při realizaci 
projektu, včetně odpovědnosti za porušení této smlouvy...



Celkové náklady projektu = způsobilé + nezpůsobilé 
náklady

1) ZPŮSOBILÉ: 2) NEZPŮSOBILÉ

• Osobní náklady - Náklady na napsání projektu 

• Cestovné

• Nákup zařízení a vybavení spotřebního materiálu

• Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov

• Odpisy

• Drobné stavební úpravy

• Nákup služeb

• Daň z přidané hodnoty

• Finanční výdaje, správní a jiné poplatky

• Věcné příspěvky



Časová způsobilost nákladů

• Náklady se musí týkat doby realizace projektu.

• Nejdříve však od data vyhlášení výzvy.

• Datum vzniku nákladů (které je uvedeno na příslušném účetním 
dokladu) musí spadat do období realizace projektu.

• Datum vzniku nepřímých nákladů je navázáno na datum vzniku 
přímých nákladů.



Věcná způsobilost nákladů
Nepřímé náklady

• Max. 25% přímých způsobilých nákladů projektu.

• Nedokládají se.

• administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika 
komunikační a informační opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy 
pro provoz projektu

• cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realiz. týmu

• spotřební materiál, zařízení a vybavení (papír…)

• prostory pro realizaci projektu (nájemné, vodné, stočné, energie…)

• ostatní provozní výdaje (internet, poštovné, telefon…)

• pojištění odpovědnosti za škodu

Daný pracovní nepracuje přímo s cílovou skupinou projektu!



Indikátory se závazkem
Kód Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru

60000 Celkový počet účastníků Osoby Výstup

67001 Kapacita podpořených služeb Místa Výstup

67010 Využívání podpořených služeb Osoby Výsledek

55102 Počet podpořených komunitních center Zařízení Výstup

Bagatelní podpora - více jak 40 hodin za celou délku realizace projektu

POVINNÁ DOKUMENTACE:
https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz/-/dokument/798878



Vodítka pro předkládání projektů
• Znaky, podle kterých realizátoři projektu chápou a umějí aplikovat hodnoty, principy a metody komunitní 

práce (organizační, vzdělávací, strategické, facilitační) 

• Jak budou realizátoři projektu garantovat dodržování etických aspektů komunitní práce a etického kodexu 
sociální práce 

• Znaky, na základě kterých realizátoři projektu usuzují, že je v dané komunitě vhodné použít metodu 
komunitní práce 

• Jaké místní zdroje realizátoři projektu předpokládají, a na základě čeho 

• Jaké dosažitelné úspěchy realizátoři projektu předpokládají, a na základě čeho 

• Jaké vstupní předpoklady mají realizátoři projektu pro navázání kontaktů a získání důvěry členů komunity 

• Na jak dlouho realizátoři projektu práci odhadují a na základě čeho 

• Jaké členy komunity a jejího okolí předpokládají realizátoři projektu zapojit do společné práce a proč 

• Jak realizátoři projektu plánují posílit schopnosti komunity zvládat znevýhodňující interakce s okolím 

• Jak budou realizátoři projektu rozvíjet participaci a garantovat vlastnění procesu i výsledků členů komunity 

• Jaká rizika a překážky procesu rozvoje komunity realizátoři projektu vidí a jak se s nimi plánují vypořádat 



• ŘO doporučuje všem žadatelům konzultovat své projektové záměry 
(pro výzvy činnost komunitních center) přímo s pracovníky MPSV 
k tomu určenými:

• Mgr. Ivana Pýchová (ivana.pychova@mpsv.cz, 221 922 367); Mgr. 
Aneta Jeráčková (aneta.jerackova@mpsv.cz, 221 923 928).

mailto:ivana.pychova@mpsv.cz
mailto:aneta.jerackova@mpsv.cz


PROJEKTOVÁ ŽÁDOST  V ISKP14+

https://mseu.mssf.cz/ 



Podání projektové žádosti v OPZ
• Zřízení elektronického podpisu a datové schránky (nutné mít 

kvalifikovaný certifikovaný elektronický podpis + aktivní datovou 
schránku)

• Registrace do systému IS KP14+

• Vyplnění žádosti o podporou

• Finalizace žádosti o podporu

• Podepsání a odeslání žádosti o podporu



Podání projektové žádosti v OPZ
• PORTÁL IS KP14+

• Referenční X produkční prostředí (zadávají se pouze ostrá data)
• https://mseu.mssf.cz/
• Technická podpora v rámci OPZ: iskp@mpsv.cz

• EDUKAČNÍ VIDEO
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-
videa

• PŘÍRUČKY OPZ
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Veškeré žádosti se zasílají jen v elektronické podobě prostřednictví aplikace IS KP14+, nevyžaduje instalaci do 
PC. Postupovat dle Pokynů k vyplnění žádosti o podporu. 
Prostřednictvím IS KP14+ se předkládají také Zprávy o realizaci projektu – do 30 dnů po ukončení každého 
monitorovacího období (zpravidla 6 měsíců).

https://mseu.mssf.cz/
mailto:iskp@mpsv.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

