
 
 

 
Podporované aktivity sociálních služeb 

pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 
(příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních 

středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 
vyhlášených dne 12. 9. 2011) 

 
Na základě analýz střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje 
a kraje Vysočina je specifikováno zaměření výzev k předkládání projektů.  
 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
 
A) cílová skupina osoby se zdravotním postižením 

 Podpora rozvoje a zvýšení dostupnosti chráněných bydlení 
 
B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi 

 Podpora rozvoje nízkoprahových denních center 
 
C) cílová skupina senioři 

 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních – modernizace technického 
vybavení 

 
 
KRAJ VYSOČINA 
 
A) cílová skupina osoby mentálním a kombinovaným postižením a osoby s autismem 

 Výstavba nebo rekonstrukce prostor pro poskytování sociální služby denní a 
týdenní stacionáře, případně centra denních služeb pro cílové skupiny seniorů 
a osob se zdravotním postižením – prioritou je vytváření kapacit pro 
specializovanou péči zaměřenou na skupiny uživatelů se specifickými 
potřebami (např. osoby s poruchou autistického spektra, s problémy s životem 
v kolektivu, s komunikačními obtížemi, s prvky agresivity) 

 Výstavba, pořízení nebo přestavba prostor pro poskytování služby chráněného 
bydlení 

 
B) cílová skupina děti a mládež 

 Výstavba, pořízení nebo rekonstrukce prostor sociální služby nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež – prioritou je doplnění chybějícího pokrytí území 
touto službou  

 
C) cílová skupina senioři 

 Výstavba nebo rekonstrukce prostor pro poskytování sociální služby denní a 
týdenní stacionáře, případně centra denních služeb pro cílové skupiny seniorů 
a osob se zdravotním postižením – prioritou je vytváření kapacit pro 
specializovanou péči zaměřenou na skupiny uživatelů se specifickými 
potřebami (např. osoby s poruchou autistického spektra, s problémy s životem 
v kolektivu, s komunikačními obtížemi, s prvky agresivity) 



 
 

 Rekonstrukce, přístavba, dostavba a pořízení materiálního a technického 
vybavení pro sociální domovy pro seniory 

 
D) cílová skupina osoby s duševním onemocněním  

 Výstavba, pořízení nebo přestavba prostor pro poskytování služby chráněného 
bydlení  

 Výstavba, pořízení nebo přestavba prostor pro poskytování terénní a 
ambulantní formy služby sociální rehabilitace 

 
E) Cílová skupina osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

  

 Výstavba nebo modernizace azylových domů 
  

F) Cílová skupina osob závislých na návykových látkách 

  

 Pořízení, výstavba nebo přestavba prostor určených pro provozování 
kontaktních center 

 
Příjemci podpory:  
 
1) Obce a města1 s 5 000 – 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice pro 

oblast podpory 3.2; 
2) Obce1 nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci 

oblasti podpory 3.2); 
3) organizace zřizované nebo zakládané obcemi vymezenými v bodě a (jen pokud 

budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst a obcí a 
předloží souhlas zřizovatele s podáním projektu)2 pro oblast podpory 3.2 a 3.3; 

4) nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůj projekt realizovat na 
správním území vymezených měst a obcí)3 pro oblast podpory 3.2 a 3.3. 

                                                
1
 Dle Zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Při splnění podmínek uvedených v kapitole 1 Vymezení pojmů Prováděcího dokumentu ROP JV. 

3
 NNO s právní subjektivitou, alespoň dvouletou historii, doloženým dvouletým účetním obdobím a splňující podmínky 
stanovené v kapitole 1 Vymezení pojmů. 



 
 

 
Hlavička Jihomoravského kraje  
 
 

Potvrzení o souladu projektu s plánem rozvoje sociálních 
služeb Jihomoravského kraje  
 
 
Toto potvrzení se vydává jako doklad o tom, že projekt s názvem 
 
 
 

 
 
jehož předkladatelem je 
 
 

 
předpokládané celkové výdaje na projekt: 
 
předpokládaná dotace na projekt: 
 
 
a který je zaměřen na1: 
 

A) cílovou skupinu osob se zdravotním postižením 

 Podpora rozvoje a zvýšení dostupnosti chráněných bydlení 
 
B) cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením a osoby v krizi 

 Podpora rozvoje nízkoprahových denních center 
 
C) cílovou skupinu seniorů 

 Zkvalitnění péče o seniory v pobytových zařízeních – modernizace 
technického vybavení 

 
je v souladu s platným plánem rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje a 
současně jej doporučuje k financování z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod z oblasti podpory 3.2*  3.3*. 

 
Doplňující vyjádření: 

 
…………………………………………………….. 

                                         Razítko a podpis zástupce Jihomoravského kraje 
Přílohou tohoto potvrzení je: 

 

 prostá kopie pověření zástupce kraje (nevydává-li potvrzení statutární orgán kraje). 

                                                
1
 Příslušná aktivita je označena křížkem. 

*nehodící se škrtněte 



 
 

Hlavička kraje Vysočina 
 

Potvrzení o souladu projektu s plánem rozvoje sociálních 
služeb kraje Vysočina 
 
 
Toto potvrzení se vydává jako doklad o tom, že projekt s názvem 
 
 
 

 
 
jehož předkladatelem je 
 
 

 
předpokládané celkové výdaje na projekt: 
 
předpokládaná dotace na projekt: 
 
 
a který je zaměřen na1: 
 

A) cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s autismem 

 Výstavba nebo rekonstrukce prostor pro poskytování sociální služby denní a 
týdenní stacionáře, případně centra denních služeb pro cílové skupiny seniorů a 
osob se zdravotním postižením – prioritou je vytváření kapacit pro 
specializovanou péči zaměřenou na skupiny uživatelů se specifickými potřebami 
(např. osoby s poruchou autistického spektra, s problémy s životem v kolektivu, 
s komunikačními obtížemi, s prvky agresivity) 

 Výstavba, pořízení nebo přestavba prostor pro poskytování služby chráněného 
bydlení 

 
B) cílovou skupinu dětí a mládeže 

 Výstavba, pořízení nebo rekonstrukce prostor sociální služby nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež – prioritou je doplnění chybějícího pokrytí území touto 
službou  

 

                                                
1
 Příslušná aktivita je označena křížkem. 



 
 

 
C) cílovou skupinu seniorů 

 Výstavba nebo rekonstrukce prostor pro poskytování sociální služby denní a 
týdenní stacionáře, případně centra denních služeb pro cílové skupiny seniorů a 
osob se zdravotním postižením – prioritou je vytváření kapacit pro 
specializovanou péči zaměřenou na skupiny uživatelů se specifickými potřebami 
(např. osoby s poruchou autistického spektra, s problémy s životem v kolektivu, 
s komunikačními obtížemi, s prvky agresivity) 

 Rekonstrukce, přístavba, dostavba a pořízení materiálního a technického 
vybavení pro sociální domovy pro seniory 

 
D) cílovou skupinu osob s duševním onemocněním  

 Výstavba, pořízení nebo přestavba prostor pro poskytování služby chráněného 
bydlení  

 Výstavba, pořízení nebo přestavba prostor pro poskytování terénní a ambulantní 
formy služby sociální rehabilitace 

 
E) Cílová skupina osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

  Výstavba nebo modernizace azylových domů 
  

F) Cílová skupina osob závislých na návykových látkách 

  Pořízení, výstavba nebo přestavba prostor určených pro provozování 
kontaktních center 

 

je v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina 
a současně jej kraj Vysočina doporučuje k financování z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod z oblasti podpory 3.2 a 3.3*. 

 
Doplňující vyjádření: 
 
 
 
 

 
…………………………………………………….. 

                                              Razítko a podpis zástupce kraje Vysočina 
 

 
Přílohou tohoto potvrzení je: 

 
 prostá kopie pověření zástupce kraje (nevydává-li potvrzení statutární orgán 

kraje). 
 
 

 
 
 
 
 
 
*nehodící se škrtněte 


