MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVITAVA Z. S.
představuje

NOVÝ IMPLEMENTAČNÍ MODEL OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST+






Pouze neinvestiční podpora
Dva tříleté projekty v celkové hodnotě 13 mil. Kč. (zahrnující různé aktivity)
Příjemcem podpory je pouze MAS, která spolupracuje s ostatními subjekty na základě
partnerství či dodavatelského vztahu
Předpoklad zahájení aktivit v rámci prvního projektu – leden 2023

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
V souladu s plánovaným zdrojem financováním záměru z OP Zaměstnanost+ bude podpora zaměřena
výhradně na aktivity mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

PODPOROVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY










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) uplatitelné na trhu práce
Odborní pracovníci místních nestátních neziskových organizací, obcí, dobrovolných spolků,
zaměstnavatelů a podnikatelů
Participující členové komunity

PODPOROVANÉ AKTIVITY










aktivizace, participace, zapojování se do života v obci/ komunitě; komunitní (soc.) práce,
komunitní centra
sociální práce na obcích
sociální bydlení
svépomoc, vzájemná pomoc, sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, dobrovolnictví,
mezigenerační výměna a výpomoc
sdílená a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče
sdílení (pracovníků, prostor, vybavení, pomůcek), flexibilní formy zaměstnávání, pracovní
mentoring, lokální aktivizační tréninková pracovní místa a stáže u zaměstnavatelů, prostupné
zaměstnávání, komunitně prospěšné zaměstnávání, podnikatelské inkubátory a podpora
podnikání na zkoušku
snaha o úzké propojení s PRV - podpora krátkých dodavatelských řetězců, sociální, ekologické
a komunitou podporované zemědělství a farmaření
podpora rodiny a rodinných vazeb, vrstevnická výpomoc a peer programy, komunitní
venkovské tábory, dětské kluby, slaďování péče o děti a seniory s prací, participace a
zapojování seniorů, mezigenerační dialog a soužití

NÁVRHY AKTIVIT K REALIZACI









Domovník 3 – město Svitavy
Dobrý start 2 – město Svitavy
Příměstské tábory – Bonanza Vendolí
Preventivní a aktivizační programy pro rodiny s dětmi na Svitavsku – Bonanza Vendolí
Zapojení škol, školských zařízení a vědeckých pracovišť do inovativních procesů spolupráce v
systému sociálních služeb - Bonanza Vendolí
Dialog – Středisko sociálních služeb Salvia
Otec a syn – SVP Alfa
Pracovník na pomezí škol a sociálních služeb – SVP Alfa

Máte-li konkrétní nápad na projekt, případně máte připomínky k oblasti, kterou navrhované projekty
nevěnují pozornost, vyplňte níže uvedený dotazník. Zároveň Vás zveme na seminář ohledně výše
představeného OP Zaměstnanost+, který se uskuteční ve čtvrtek dne 25. 11. 2021 v 10:00 hodin
(Olomoucká 1097/26, Předměstí, Svitavy 568 02).
Potřeby území, na kterých bude definována shoda, budou zařazeny do projektové žádosti Místní akční
skupiny Svitava z. s. pro výše uvedené období.
Faktické zajištění aktivit bude následně řešeno v souladu s pokyny poskytovatele dotace.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Ing. Tereza Satrapová
Projektová manažerka
e-mail: kancelar@massvitava.cz
tel.: 602 554 458

NÁVRH NA DALŠÍ AKTIVITU
Název projektu
Stručný popis

Cíl a přínosy
Cílová skupina
Předpoklad zahájení
Předpoklad ukončení
Předpokládané náklady
VAŠE PŘIPOMÍNKY
Myslím si, že by se Místní akční skupina Svitava z. s. měla více zaměřit na oblast (prosím, zdůvodněte
proč):

