
Regionální akční plán SRR ČR pro území 

Jihomoravského kraje a související přehled 

projektů v sociální oblasti 



Regionální akční plán (RAP) 

• Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 
2014-2020 

• Zajišťuje vazbu mezi  
– aktivitami realizovanými v rámci územní dimenze 

programů ESIF  

– ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovaných 
jednotlivými aktéry na území krajů 

– potřebami strategického rozvoje území kraje s 
národní úrovní 



Regionální akční plán 

• Zpracování zajišťuje sekretariát regionální stálé 
konference (RSK) na základě  
– podkladů partnerů zapojených v RSK 

– podkladů dalších aktérů regionálního a místního 
rozvoje 

– metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. 

• RAP obsahuje aktivity a cíle, kterými se budou 
realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní 
výsledky, priority a opatření operačních programů 



Regionální akční plán 

• Tvorba RAP je založena na principech tzv. 

bottom-up přístupu, tzn. na základě 

znalosti konkrétních projektových záměrů 

z území kraje.  

• Základní položkou RAP je aktivita 

sdružující obdobný typ projektů. 



Finanční plán aktivit 

obsažených v RAP dle OP 
• IROP – 5 275 mil. Kč 

• OPD – 9 080 mil. Kč 

• OPVVV – 381 mil. Kč 

• OPŽP – 3044 mil. Kč 

• OPPIK – 19 mil. Kč 

• OPZ – 393 mil. Kč 

• PRV – 377 mil. Kč 

 
– Aktuálně 416 projekt. záměrů financovatelných z EU fondů 

 



Projekty sociální oblasti – IROP 

• Deinstitucionalizace soc. služeb 

– Transformace byty I. (Paprsek, p. o)  
• 4 500 000 Kč 

– Transformace LEDNICE (Srdce v domě, p. o.) 
• 25 000 000 Kč 

– Transformace byty I. (Zámek Břežany, p. o.) 
• 3 000 000 Kč 

– Transformace výstavba I. (Zámek Břežany, p. o.) 
• 20 000 000 Kč 

 



Deinstitucionalizace soc. služeb  

 • Typ nositele: Obce, města, svazky obcí, 
příspěvkové organizace kraje a obcí 

• Hlavní příčiny problému: Vysoká míra využívání 
institucionální péče při řešení problémů sociálně 
vyloučených nebo sociálním vyloučením 
ohrožených osob, dětí a rodin, což nepřispívá k 
začlenění podporovaných osob do společnosti, ale 
naopak může vést k jejich izolaci, segregaci a 
diskriminaci 

• Změna/cíl: Transformace institucionální (ústavní) 
péče v péči komunitní  

 



Projekty sociální oblasti – IROP 
• Infrastruktura pro sociální služby 

– Odlehčovací služba - stacionář pro tělesně postižené, Lelekovice – 
investiční část projektu (Betanie – křesťanská pomoc, z. s.) 

• 18 000 000 Kč 

– Odlehčovací služba - pobytová (Město Kuřim) 
• 30 000 000 Kč 

– Centrum PRO Blansko – rekonstrukce zařízení sociálních a 
návazných služeb pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním 
vyloučením (Město Blansko) 

• 18 160 000 Kč 

– Azylový dům pro matky s dětmi pro ORP Šlapanice  (Město 
Šlapanice) 

• 20 000 000 Kč 

– Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) – ambulantní a 
terénní forma (Město Kuřim) 

• 6 000 000 Kč 

 



Projekty sociální oblasti – IROP 
• Infrastruktura pro sociální služby 

– Rekonstrukce objektu kotelny Zahradní a využití pro 
sociální nebo zdravotní služby (Město Kuřim) 

• 10 000 000 Kč 

– Rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb 
(Město Kuřim) 

• 18 000 000 Kč 

– Azylový dům Břeclav (město Břeclav) 
• 34 000 000 Kč 

– Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Hodonín 
(Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín) 

• 3 000 000 Kč 

 



Infrastruktura pro sociální služby  

 • Typ nositele: Obce, města, svazky obcí, 
NNO, církevní organizace 

• Hlavní příčiny problému: Chybějící vhodné 
prostory, vybavení a podmínky pro kvalitní 
poskytování sociálních služeb  

• Změna/cíl: Vytvoření odpovídajících 
podmínek pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb na evropské úrovni 

 



Projekty sociální oblasti – IROP 
Komunitní centra 

• Komunitní centrum „Strejcův sbor“ (místo pro setkávání občanů, 
přednáškový sál, městské muzeum, klubovna pro seniory a mládež, 
nízkoprahové centrum) (Město Židlochovice, DSO Region Židlochovicko) 
– 30 000 000 Kč 

• Integrační centrum pro rodinu (Diecézní charita Brno, Oblastní charita 
Znojmo) 
– 28 000 000 Kč 

• Komunitní centrum MSC Centrum, Zastávka  (Školící centrum MSC 
Zastávka sro) 
– 12 500 000 Kč 

• Areál pro integraci (Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko) 
– 7 900 000 Kč 

• Vybudování centra pro rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na 
Kyjovsku (město Kyjov) 
– 3 000 000 Kč 

 



Komunitní centra  
• Typ nositele: Obce, města, svazky obcí, NNO, 

církevní organizace 

• Hlavní příčiny problému: Špatná sociální situace 
osob sociálně vyloučených nebo sociálním 
vyloučením ohrožených občanů a nedostatek 
vhodných prostor pro postupné odstraňování 
sociálního vyloučení v určených lokalitách 

• Změna/cíl: Začlenění sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených osob do 
společnosti pomocí vytvořených funkčních 
komunitních center 

 



Sociální bydlení  
• Typ nositele: městské části 

• Hlavní příčiny problému: Riziko sociálního 
vyloučení jednotlivců / skupin obyvatel 
v důsledku nepříznivého ekonomického a 
sociálního vývoje v uplynulém období a 
nedostatek vhodných prostor bydlení pro 
cílovou skupinu 

• Změna/cíl: Zajištění přístupu a udržení 
dlouhodobého, kvalitativně standardního a 
prostorově nesegregovaného bydlení 



Projekty sociální oblasti – OPZ 
Začleňování ohrožených osob na trh práce – SC 2.1.1 

• Koordinátor prorodinné politiky a dobrovolnictví pro ORP Židlochovice 
(DSO Region Židlochovicko, obce, město Židlochovice) 
– 3000000 Kč 

• Podpora interkulturní práce v Jihomoravském kraji (Jihomoravský kraj) 
– 12000000 Kč 

• Podpora adaptability a zaměstnatelnosti cizinců na území JMK 
prostřednictvím specifického/dalšího vzdělávání (Jihomoravský kraj) 
– 5400000 Kč 

• Rozdílné přístupy, ale společný záměr: proces integrace cizinců v zemích 
EU (Jihomoravský kraj) 
– 6000000 Kč 

 



Projekty sociální oblasti – OPZ 
Začleňování ohrožených osob na trh práce – SC 2.1.1 

• Služby sociální prevence (Jihomoravský kraj) 

– 299 325 000 Kč 

• Podpora absolventů a znevýhodněných skupin 
obyvatel (Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště automobilní, Kyjov, Nádražní 471) 

– 600 000 Kč 

• Chci práci  (Občanské sdružení Krok, z.s.) 

– 2 000 000 Kč 



Začleňování ohrožených osob na 

trh práce  
• Typ nositele: svazky obcí, kraj, příspěvkové organizace 

kraje, NNO 

• Hlavní příčiny problému: nepřizpůsobivost, špatné 
pracovní návyky, nízký stupeň vzdělání osob ohrožených 
sociálním vyloučením, neochota zaměstnavatelů, 
demotivačně nastavený systém podpory nezaměstnanosti, 
sociálních dávek a minimální mzdy,   

• Změna/cíl: zavedení účinného systému spolupráce 
veřejné správy se zaměstnavateli při zaměstnávání osob 
ohrožených sociálním vyloučením, efektivního systému 
vzdělávání a rekvalifikací, individuálních programů pro 
začleňování  

 



Projekty sociální oblasti – OPZ 
Podpora sociální ekonomiky – SC 2.1.2 

• Podpora lokální a sociální ekonomiky v okrese 

Hodonín (Okresní hospodářská komora 

Hodonín) 

– 5 400 000 Kč 

• Od závislosti k nezávislosti (neinvestiční část) 

(Občanské sdružení Krok, z.s.) 

– 2 000 000 Kč 

 



Podpora sociální ekonomiky  
• Typ nositele: NNO, hospodářské komory 

• Hlavní příčiny problému: Malé zkušenosti 
z oblasti sociálního podnikání, obavy ze 
zaměstnávání osob ohrožených sociálním 
vyloučením, vysoké procento 
nezaměstnaných osob ohrožených sociálním 
vyloučením 

• Změna/cíl: Začlenění osob sociálně 
vyloučených a ohrožených sociálním 
vyloučení na trh práce 

 



Projekty sociální oblasti – OPZ 
Zvýšení kvality sociálních služeb – SC 2.2.1 

• Vzdělávání poskytovatelů soc. služeb v Hodoníně (město Hodonín) 
– 800 000 Kč 

• Komunitní plánování v Hodoníně (město Hodonín) 
– 2 000 000 Kč 

• Odlehčovací služba - stacionář pro tělesně postižené, Lelekovice - 
neinvestiční část projektu (Betanie - křesťanská pomoc, z. s.) 
– 2 800 000 Kč 

• Další profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb 
(Jihomoravský kraj) 
– 4 000 000 Kč 

• Rozvoj a stabilita (Občanské sdružení Krok, z.s.) 
– 1 000 000 Kč 

• Plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji (Jihomoravský kraj) 
– 10 000 000 Kč 

 

 



Zvýšení kvality sociálních služeb  
• Typ nositele: kraj, města, obce, NNO 

• Hlavní příčiny problému: Nedostatečná 
komplexnost a efektivnost sociální ochrany 
vůči stále se zvyšujícímu počtu  osob 
ohrožených sociální inkluzí, malá intenzita 
přizpůsobování metod a inovativnost ve 
vzdělávání pracovníků v SS vůči skutečným 
potřebám cílové skupiny 

• Změna/cíl: zvýšení kvality a udržitelnosti 
systému sociálních služeb 

 



Projekty sociální oblasti – OPZ 

Zvýšení kvality služeb péče v nemocnicích – SC 
2.2.2 

• Vzdělávání zaměstnanců vč. školicí místnosti 
(Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková 
organizace) 
– 4 000 000 Kč 

• Nutriční poradna (Nemocnice Ivančice, 
příspěvková organizace) 
– 500 000 Kč 

 



Zvýšení kvality služeb péče v 

nemocnicích  
• Typ nositele: příspěvkové organizace kraje 

• Hlavní příčiny problému: Nepříznivý věkový 
průměr lékařů a dalšího zdravotnického personálu, 
potenciál zvýšení kvality a efektivity poskytované 
zdravotní péče prostřednictvím profesního 
vzdělávání potřebného zdravotnického personálu, 
chybějící koordinace nabídky existujících služeb 
ve vztahu ke specifickým regionálním potřebám 

• Změna/cíl: Zvýšení dostupnosti a efektivity 
zdravotních služeb veřejnosti 

 



Děkuji za pozornost 


