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3. Výzva IROP (2017) - Podpora 

sociálních služeb - MAS Moravská cesta

Aktivita Deinstitucionalizace sociálních služeb

• nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

• výstavba a stavební úpravy,

s cílem transformovat pobytová zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.

Podporováno bude zázemí pro sociální služby definované zákonem o sociálních službách:

- osobní asistence,podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, 

sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba následné péče, sociálně aktivizační služby pro a osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, domov pro osoby se 

zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

• nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,

• výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány 

zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

- centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová 

denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, 

intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Aktivita Rozvoj komunitních center

- výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,

- nákup budov,

- nákup automobilu,

- vybavení pro zajištění provozu zařízení

pro zajištění provozu komunitního centra.

Aktivita Sociální bydlení

• pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.
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