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Co je cílem 
OPZ+

Podpora v oblasti 
sociálního začleňování

Podpora zaměstnanosti

Podpora posilování 
rodinných vazeb



Co je cílem 
OPZ+

Aktivní zapojování a participace 
členů místních komunit

Podpora aktivit s přímým 
dopadem na podpořené 
osoby/obce

Přímá práce s cílovými skupinami 
v jejich přirozeném prostředí



Cílové skupiny OPZ+

děti a dospívající, rodiny s dětmi, dospělí se zdravotním či 
sociálním znevýhodněním, osoby v postproduktivním 
věku a senioři, pečující osoby, osoby s vysokou mírou 
chudoby nebo zadlužení, osoby s nízkou sociální úrovní a 
s vysokou mírou izolace, nízkokvalifikované osoby a osoby 
obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu práce, odborní 
pracovníci místních NNO, obcí, dobrovolných spolků, 
zaměstnavatelů a podnikatelů, participující členové 
komunity



Příklady podporovaných aktivit
aktivizace, participace, zapojování se do života v obci/komunitě

komunitní (sociální) práce, vznik, fungování a rozvoj komunitních center

sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí

svépomoc, vzájemná pomoc, sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, 
dobrovolnictví a mezigenerační výměna a výpomoc

posilování rodinných vazeb (podpora sociálně či zdravotně znevýhodněných 
osob a pečujících členů rodiny, vrstevnická výpomoc a peer programy, aktivní 
zapojování se seniorů do života v místní komunitě)

…



Příklady podporovaných aktivit
tvorba pracovních míst v oblasti údržby veřejné zeleně

pracovní místa vytvářená obcemi

mzdové příspěvky na tréninková pracovní místa maximálně do pěti měsíců

vzdělávání/poradenství poskytované zájemcům o podnikání do okamžiku, 
kdy se stanou podnikateli (např. získají živnostenský list)

tábory jako vyústění soustavné celoroční práce s dětmi

sdílená a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče a 
zajištění její dostupnosti i v malých obcích a v odlehlých venkovských 
regionech
…



Vize – způsob realizace

MAS projektové aktivity realizuje sama s 
cílem zlepšit kvalitu života v území MAS.

Možnost zapojení partnera nebo 
dodavatele.
✓Výzva – podzim 2022

✓Realizace – od 2023



Vize – akční plán

Ve spolupráci s aktivními subjekty v území 
MAS:

◦Zmapovat specifické problémy území
◦Vyhodnotit potřeby cílových skupin



Akční plán

Ukončen jaro 2022

Bude součástí ŽoD na ŘO OPZ

Musí obsahovat předem stanovené/zjištěné 
potřeby v území a mít jasně vydefinované 
cílové skupiny a aktivity



Shrnutí

Nositelem projektu je MAS

Tvorba akčního plánu

Aktivity realizované v přímé vazbě na 
konkrétní problémy a zjištěné potřeby CS



Marie Homolková

homolkova@masposumavi.cz

+420 720 982 176
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