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Alokace výzvy, skupiny aktivit

 Celková alokace výzvy: 300 000 000 Kč

 Skupiny aktivit:

 A: Podpora sociálních služeb

 B: Podpora aktivizace komunitního života

 C: Podpora sociálního bydlení

 Omezení počtu žádostí předložených jedním žadatelem:

 Skupina aktivit A: max. 3 žádosti o podporu

 Skupina aktivit B: pouze jedna žádost o podporu

 Skupina aktivit C: pouze jedna žádost o podporu

 Kombinace několika skupin aktivit v rámci jedné žádosti je možná

(v rámci 1 projektu nelze kombinovat různé režimy veřejné podpory)



Oprávnění žadatelé a partneři

Žadatelé:

 Nestátní neziskové organizace:

 spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti,

církevní právnické osoby, organizace zaměstnavatelů a odborové

organizace, zájmová sdružení právnických osob

 Veřejné instituce:

 hl. město Praha, městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi

zřizovaných a založených

Partneři (pouze bez finančního podílu):

 Nestátní neziskové organizace

 Veřejné instituce

 Podnikatelské subjekty

 OSVČ, družstvo, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost,

evropské hospodářské zájmové sdružení



A: Podpora sociálních služeb

Vznik a rozvoj sociálních služeb

 Dílčí alokace: 180 000 000 Kč

 Minimální a maximální výše rozpočtu: 0,5 mil. Kč - 55 mil. Kč

 Při kombinaci aktivit: 0,5 mil. Kč - 55 mil. Kč

 Vznik = vytvoření nových kapacit pro osoby z cílových skupin

 Rozvoj = modernizace bez navyšování kapacity

 Doplňkově je možné v době udržitelnosti projektu využít prostory pro

realizaci aktivit komunitního charakteru (nejedná se o kombinaci skupin

aktivit)



A: Podpora sociálních služeb

 Zahájení poskytování sociálních služeb – do 6 měsíců po ukončení

realizace projektu (investiční fáze)

 Na konci realizace projektu (investiční fáze) nebo nejpozději do 3 měsíců od

ukončení investiční fáze – nutná registrace sociální služby dle zákona č.

108/2006 Sb., o sociálních službách

 Vznik sociální služby nemusí být vázán na založení nového subjektu.

 Žadatel může být již registrovaným poskytovatelem sociální služby.

 1 žádost – může zahrnovat 1 i více sociálních služeb



A: Podpora sociálních služeb

1) Vznik sociálních služeb

vznik sociálních služeb dle zákona o sociálních službách = vytvoření nových 

kapacit pro osoby z CS:

• Založení nového zařízení

• Navýšení kapacity stávajícího/stávajících zařízení

 Azylový dům (§ 57)

 Nízkoprahová denní centra (§ 61)

 Terénní programy (§ 69)

 Dům na půl cesty (§ 58)

 Kontaktní centrum (§ 59)

 Krizová pomoc (§ 60)



A: Podpora sociálních služeb

Sociální služba Max. podpořená kapacita 

pro tuto výzvu

Azylový dům 35 lůžek

Nízkoprahová denní centra 200 klientů/den

Terénní programy bez omezení

Dům na půl cesty 18 lůžek

Kontaktní centrum 50 klientů/den

Krizová pomoc 12 lůžek



A: Podpora sociálních služeb

2) Rozvoj sociálních služeb

rozvoj/modernizace již zavedených sociálních služeb dle zákona o soc. službách – bez 

navýšení kapacity:

 Azylové domy (§ 57)

 Domy na půl cesty (§ 58)

 Kontaktní centra (§ 59)

 Krizová pomoc (§ 60)

 Intervenční centra (§ 60a)

 Nízkoprahová denní centra (§ 61)

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)

 Noclehárny (§ 63)

 Služby následné péče (§ 64)

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)

 Terénní programy (§ 69)

 Sociální rehabilitace (§ 70)



B: Podpora aktivizace komunitního života

Vznik a rozvoj kulturně komunitních center

 Dílčí alokace: 50 000 000 Kč

 Minimální a maximální výše rozpočtu: 0,5 mil. Kč - 15 mil. Kč

 Při kombinaci aktivit: 0,5 mil. Kč - 55 mil. Kč

 Vznik = založení nového zařízení, v němž budou provozovány sociálně

aktivizační aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob z CS (prostory

nebyly před podáním žádosti o podporu k tomuto účelu žadatelem

využívány)

 Rozvoj = úprava stávajících prostor komunitního života za účelem

zvýšení kvality realizovaných aktivit, rozšíření jejich nabídky, rozšíření

prostor s navýšením kapacity se zaměřením na osoby z CS



B: Podpora aktivizace komunitního života

 Zahájení realizace sociálně aktivizačních aktivit – do 6 měsíců po ukončení

realizace projektu (investiční fáze)

 Kulturně komunitní centra mohou vznikat nově nebo mohou stávající

místní instituce (knihovny, kulturní domy, aj.) rozšířit své působení na nové

sociálně aktivizační aktivity

 Není podporováno: registrované sociální služby, vznik sportovních center a

hal, sportovišť, rozvoj existující sportovní infrastruktury vč. zařízení a

vybavení



B: Podpora aktivizace komunitního života

Přípustné aktivity ve fázi udržitelnosti

 sociálně kulturní aktivity

 výchovně vzdělávací aktivity

 environmentální aktivity

 volnočasové aktivity nekomerčního charakteru

 komunitní sociální práce

 aktivity nízkoprahového a bezprahového charakteru pro jednotlivé skupiny osob

sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených

 aktivity nízkoprahového charakteru na podporu rodin v nepříznivé sociální situaci

 prevence ztráty bydlení (prevence vyloučení z bydlení)

 osvětové, preventivní a informační aktivity na podporu zdravého životního stylu u

osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených

 aktivity zvyšující povědomí o problémech života skupin osob sociálně vyloučených

nebo sociálním vyloučením ohrožených

 aktivity řešící eskalaci sociálního napětí na místní úrovni



B: Podpora aktivizace komunitního života

Charakteristické znaky:

 Aktivní zapojování osob z CS do aktivit projektu

 Propojování CS s ostatními obyvateli místních komunit

 Komunikace s vnějšími zainteresovanými subjekty, posilování dialogu s nimi



A a B: Podporované cílové skupiny

Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené:

 osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných

 rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem / 

samoživitelkou

 děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci

 senioři

 osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím

 příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a 

azylantů

 oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s 

lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu

 osoby závislé a ohrožené závislostmi

 osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo opouštějící 

pěstounskou péči

 osoby po (ve) výkonu trestu

Skupina aktivit B: obyvatelé místních komunit – nejsou CS z pohledu této výzvy 

- jejich zapojení je žádoucí



C: Podpora sociálního bydlení

Vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení, včetně chráněného bydlení

 Dílčí alokace: 70 000 000 Kč

 Minimální a maximální výše rozpočtu: 0,5 mil. Kč - 40 mil. Kč

 Při kombinaci aktivit: 0,5 mil. Kč - 55 mil. Kč

 Vznik = úprava stávajícího bytového fondu a nebytových prostor ve veřejném

vlastnictví na byty sociálního bydlení (prostory nebyly k tomuto účelu před podáním

žádosti o podporu žadatelem využívány)

 Rozvoj = úprava stávajících bytů sociálního bydlení ve veřejném vlastnictví za

účelem zvýšení kvality, rozšíření bytů s navýšením kapacity apod.

 Veřejné vlastnictví = bytový fond a nebytové prostory ve vlastnictví HMP, vč.

svěřených do správy MČ, ve vlastnictví státu



C: Podpora sociálního bydlení

 Podporované typy sociálního bydlení:

 sociální byt

 dostupný byt

 chráněné bydlení

 Obsazení bytů sociálního bydlení osobami z cílové skupiny – do 6 měsíců po

ukončení realizace projektu (investiční fáze)

 Není podporováno: ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování,

výstavba bytů, nákup bytů

 Sociální byt, dostupný byt – v době udržitelnosti podpora v bydlení ve formě sociální

práce nebo komunitní péče

 Chráněné bydlení – v době udržitelnosti poskytování registrované sociální služby dle

zákona



C: Podpora sociálního bydlení

 Součástí projektu – mohou být i nezbytné úpravy společných prostor a

venkovních prostor

 Zákaz segregace cílových skupin:

 není podporován vznik a rozvoj bytových domů určených výhradně k

sociálnímu bydlení, s výjimkou jednotlivých bytových domů s nejvýše

12 bytovými jednotkami

 podporováno je sociální bydlení formou rozptýlených bytů, podíl bytů

sociálního bydlení v jednotlivých domech může být maximálně 12

bytů + podíl 20 % z ostatních bytů v domě



C: Podporované cílové skupiny 

Osoby v bytové nouzi a/nebo osoby, které vynakládají na bydlení více než 40 % 

svých disponibilních příjmů:

 osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných

 rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem 

samoživitelem / samoživitelkou

 senioři

 osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím

 příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, 

imigrantů a azylantů

 oběti domácího násilí

 osoby po (ve) výkonu trestu

 osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin nebo 

opouštějící pěstounskou péči

 Bytová nouze – typologie ETHOS – příloha č. 2 výzvy 

 40 % disponibilních příjmů na bydlení + zbývá max. 1,6 násobku životního minima + 

situace trvá min. 6 měsíců



Děkuji za pozornost.

Karolina Špačková
karolina.spackova@praha.eu
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