Formulář AP MAS pro OPZ+
Verze: 1.0

Stav: Uveřejněno

Vyplňte název akčního plánu MAS pro OPZ+
MAS Rozvoj Krnovska - akční plán pro OPZ+

1 Cílové skupiny
1.1 Označení CS včetně její velikosti ve vazbě na stanovené
hodnoty indikátorů
Název cílové skupiny
osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
Uveďte charakteristiku cílové skupiny, pokud relevantní i její podrobnější členění
Na území MAS se nachází sociálně vyloučené lokality a celé území spadá do socioekonomicky
postižených regionů v ČR. Krnovsko, podobně jako jiné periferní venkovské regiony, disponuje
podprůměrnou vzdělanostní strukturou. Procento základního vč. neukončeného vzdělání
v území MAS je více než 21%. Krnovsko patří dlouhodobě mezi regiony, které se potýkají
s nejvyšším podílem nezaměstnaných a osob ohrožených předlužením, což vede ke zvyšující se
míře chudoby a zadlužení.
V roce 2020 bylo v území evidováno 1 728 nezaměstnaných osob, z toho 621 dlouhodobě (nad
12 měsíců).
V roce 2019 byl celkový počet exekucí v území MAS 25 467, přitom osob v exekuci bylo 4 634,
což znamená v průměru 5,49 exekucí na jednu osobu.
Podpora osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohroženým je společným
jmenovatelem všech střednědobých plánů sociálních služeb na území MAS - tyto jsou
zpracovány pro území obcí II. typu (Osoblaha, Město Albrechtice a Krnov) i v Plánu sociálního
začleňování Osoblažska.

Popište existující bariéry, které CS brání účinně řešit dané problémy a naplňovat svoje potřeby
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Nedostatek pracovních míst v regionu, nízké kompetence cílové skupiny, nízká finanční
gramotnost, nedostatek pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané osoby s nízkým
vzděláním, nízký počet větších zaměstnavatelů, nevhodná infrastruktura pro rozvoj nových
podnikatelských záměrů podnikatelů vytvářejících větší počet pracovních míst, nebezpečí
prudkého nárůstu nezaměstnanosti při neorganizování programu aktivní politiky zaměstnanosti
(veřejně prospěšné práce), nízká vzdělanost CS, dlouhodobá migrace mladých, vzdělaných a
kvalifikovaných lidí, vysoké procento nezaměstnanosti, existence sociálně vyloučených lokalit.

Popište dosavadní způsoby řešení daných problémů a jejich účinnost a efektivitu
V současné době v území působí organizace zabývající se podporou zaměstnanosti a dluhovým
poradenstvím. Pomáhají osobám z CS k rekvalifikacím pro získání zaměstnání, s tréninkem
pracovních dovedností a nových návyků. To vše vede k aktivní pomoci osobám z CS při řešení
jejich situace a snižuje riziko nárůstů počtu osob sociálně vyloučených nebo sociálním
vyloučením ohrožených.
Identifikujte rizika, která by mohla nastat v případě, že se nepodaří najít a realizovat vhodná
řešení daných problémů CS
V případě neřešení problémů CS bude docházet k prohlubování jejich znevýhodnění a
sociálního vyloučení. Osoby z CS nemají ve většině případů chuť řešit své problémy a život na
dávkách jim vyhovuje. Nízká míra vzdělanosti těchto osob hrozí prohlubováním problémů přes
rodiče na děti, které nevidí vzor ve svých rodičích, a naopak je v tom rodiče mnohdy podporují.
K dalšímu prohlubování sociálních problémů CS dochází také v důsledku nekoordinovaného
společného postupu na území MAS.
Popište zdroje, silné stránky a potenciál území k řešení identifikovaných problémů a potřeb CS
V území působí organizace přispívající ke snížení chudoby a zadlužení, ke zvýšení kvalifikace
osob z CS a tím ke zvýšení možnosti osob z CS uplatnit se na trhu práce. V území také existuje
velký zájem MAS na síťování aktérů v oblasti sociální práce.

1.1.1 Opatření
Název opatření
Prostupné zaměstnávání a dluhové poradenství
Popište konkrétní opatření akčního plánu, které reaguje na řešení jednotlivých problémů
CS v oblasti aktivního začleňování (včetně identifikace, na který problém / potřebu
opatření reaguje) a uveďte návaznost na OPATŘENÍ z koncepční části Strategie CLLD
Prostupné zaměstnávání a dluhové poradenství – podpora osob ohrožených předlužením a
dlouhodobě nezaměstnaných na území MAS. CS bude lépe připravena na vstup na
otevřený trh práce. CS získá či obnoví pracovní návyky a kompetence, díky kterým bude
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úspěšnější při hledání i udržení si zaměstnání; v případě ohrožení osob z CS předlužením
bude poskytováno dluhové poradenství.
V rámci opatření se nebude jednat o zprostředkování zaměstnání, ale o pracovní
poradenství. Partner s finančním příspěvkem zřídí své poradny v obcích Osoblaha,
Jindřichov a Město Albrechtice, což je území nejvíce postižené nezaměstnaností.
Poradenství bude poskytováno ambulantní formou a mělo by se týkat zejména těchto
činností - dluhové poradenství, tréninková prac. místa, prac. poradenství, komunikace se
zaměstnavateli, poradenství při udržení zaměstnání, podpora při zahájení podnikání apod.

Popište cílový stav, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace příslušných
opatření u jednotlivých problémů CS
MAS předpokládá, že realizací aktivity lze dosáhnout toho, že za období I.projektu MAS
zajistí podmínky pro rozvoj základních pracovních návyků osob z CS nezbytných pro vstup a
udržení se na trhu práce. Prostupným zaměstnáním projde 50 osob, zaměstnání na HPP
získá 5 osob. V rámci dluhového poradenství by mělo být podáno 7 insolvenčních návrhů.
Výčet indikátorů pro akční plán
Kód
Název indikátoru
indikátoru

Celkový
600000 počet
účastníků

Cílová
Uplatňuje
hodnota Způsob stanovení cílové hodnoty
se?
indikátoru

Ano

50

Kapacita
670012 podpořených Ano
služeb

3

Využívání
670102 podpořených Ano
služeb

250

1

2

počet osob s
pracovní
Ano
smlouvou
počet
podaných
Ano
insolvenčních
návrhů

5

7

výše cílové hodnoty byla stanovena
kvalifikovaným odhadem počtu osob s bagatelní
podporou, tyto osoby projdou pracovním a
dluhovým poradenstvím
výše cílové hodnoty byla stanovena potřebou
poskytovaných služeb, ve 3 obcích bude zřízena
poradna pro ambulantní poradenství
výše cílové hodnoty byla stanovena
kvalifikovaným odhadem počtu osob bez
bagatelní podpory při pracovním a dluhovém
poradenství
výše cílové hodnoty byla stanovena odhadem
počtu osob, které získají díky prostupnému
zaměstnání pracovní smlouvu na HPP
výše cílové hodnoty byla stanovena odhadem
počtu podaných insolvenčních návrhů, které
budou podány dluhovým poradcem

1.1.1.1 Aktivity realizované v rámci akčního plánu v
přímé vazbě na zjištěné potřeby CS
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Stručný popis jednotlivých aktivit realizovaných v rámci akčního plánu, vč. určení CS z
kapitoly 1, pro kterou je daná aktivita určená, a jejich vazba na výzvu ŘO OPZ+, včetně
popisu vzájemné vazby mezi jednotlivými aktivitami či jejich návaznosti na jiné
operační programy
Název realizované aktivity
Zaměstnanostní programy a dluhové poradenství
Stručný popis obsahu aktivity vč. vymezení časového rámce
Cílem aktivity je celkový rozvoj a zlepšení kvality života osob z CS. Aktivita přispěje ke
snížení lokální nezaměstnanosti a předluženosti CS. Podpora bude zaměřena na
pracovní poradenství pro podporu zapojení osob na místní trh práce, osvětu
zaměstnavatelů a vzdělávání při práci s osobami z cílové skupiny. Realizací projektu
budou zřízena tréninková pracovní místa s možností přechodu na HPP.
Dluhové poradenství bude realizováno jako přímá podpora a pomoc osobám z CS
směřující k aktivnímu řešení dluhů a zároveň bude osobám poskytnováno pracovní
poradenství.
Metodik pro práci s CS bude odpovídat za kvalitu práce pracovníků přímé práce,
koordinátor bud odpovídat za součinnost všech aktivit a propojování aktérů v území
pro danou oblast.

Vyčíslení finanční nákladovosti řešení jednotlivých aktivit (tj. částka celkových
způsobilých výdajů na realizaci aktivity)
Přímé náklady ve výši 6 007 320 Kč:
– koordinátor projektů s úvazkem 0,8, HPP
- pracovní poradce s úvazkem 1,0, HPP
- dluhový poradce s úvazkem 0,5, HPP
- metodik pro práci s CS s úvazkem 0,3, DPČ
Paušální výdaje ve výši 2 402 928 Kč:
- projektový a finanční manažer s úvazkem 0,2, DPP
- evaluátor s úvazkem 0,2, DPP
Mzdové příspěvky ve výši 2 087 625 Kč:
- tréninková pracovní místa, 50 osob na 3 měsíce s jednotkovou cenou 1 391,75 Kč
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CZV projektu 10 497 873 Kč

Popis způsobu realizace a zajištění aktivity
MAS tuto projektovou aktivitu realizuje sama (pracovníky MAS v rámci
realizačního týmu)
Ne
MAS tuto projektovou aktivitu realizuje ve spolupráci s partnerem s finanční
účastí
Ano
MAS tuto projektovou aktivitu realizuje dodavatelsky pomocí veřejné zakázky
Ne
Komentář
výběrové řízení, kritéria výběru schválil rozhodovací orgán MAS (programový
výbor dne 25.7.2022).
Kritéria:
- sídlo a působení na území MAS minimálně 5 let, váha 20 bodů
- délka práce s CS, váha 10 bodů
- zkušenosti s realizací podobného projektu, váha 50 bodů
- personální zajištění pozic poradců (pracovní poradce, dluhový poradce) pro
realizaci projektu, váha 20 bodů
za partnera s finančním příspěvkem bude vybrán účastník s nejvyšší dosaženou
bodovou váhou.

2 Další klíčová témata a problémy cílových skupin v oblasti
aktivního začleňování, které byly v území identifikovány, ale
nebudou primárně řešeny v rámci realizace tohoto akčního plánu

3 Příprava akčního plánu z hlediska procesů a připravenost území
na realizaci akčního plánu
Stručný popis způsobu přípravy akčního plánu z hlediska procesů, které probíhaly v území
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Základním principem při tvorbě AP OPZ+ bylo aktivní zapojení odborné i veřejné komunity do
procesu příprav. MAS má historii spojenou s realizací projektů spolufinancovaných při realizaci
SCLLD 2014+ z OP Z; a tedy i existující místní partnerství.
Analytická fáze: zahájena byla v roce 2020, podkladem pro stanovení potřeb v území se stala
zpracovaná Socioekonomická analýza území, MAS vycházela také ze střednědobého hodnocení
SCLLD 2014-2020. V této fázi příprav také MAS vycházela z aktuálně platných Střednědobých plánů
rozvoje soc.služeb pro Krnov, Město Albrechtice a Osoblahu a také z Plánu sociálního začleňování
pro Osoblažsko.
Informativní fáze: zahájena byla v roce 2021, kdy se pracovníci MAS aktivně účastnili webinářů k
přípravě AP. Pracovní dokument ŘO "Podpora prostřednictvím CLLD v OPZ+" se stal základem pro
projednávání aktivit k podpoře ze strany MAS RK. Byl vytvořen dotazníkový formulář pro
poskytovatele soc.služeb a dotazovaní vyjádřili své potřeby. Dotazník byl zveřejněn v aktualitách na
webu MAS. S poskytovateli soc.služeb v oblasti dobrovolnických aktivit a poskytování paliativní péče
na území MAS byly konány individuální kozultační schůzky. Pro aktivitu zaměstnanostních programů
a dluhového poradenství MAS vycházela z realizovaných projektů a ze znalosti území. V průběhu
roku 2022 byly ŘO zpřesněny aktivity k podpoře a bylo konáno poslední veřejné projednání na
území MAS.
Dokončovací fáze: rozhodovací orgán MAS vybral aktivity k podpoře, MAS bude realizovat
projekt na podporu aktivit zaměstnanostních programů a dluhového poradenství prostřednictvím
partnera s finančním příspěvkem. Pracovníci MAS na základě identifikovaných vybraných aktivit
vypracovali Akční plán OPZ+, žádost o podporu bude podána v termínu do 15.12.2022.
Stručný popis připravenosti MAS k realizaci animační činnosti po celé období realizace akčního
plánu
MAS prostřednictvím koordinátora aktivit projektu bude realizovat animační činnosti po celé
období realizace AP.
Propagace projektu: budou realizovány semináře v území pro místní aktéry, veřejnost a firmy,
budou vydány propagační plakáty a letáky, informace o projektu budou předány na místně
příslušné pobočky ÚP.
Osobní jednání se starosty obcí a měst z území: koordinátor projektu bude úzce spolupracovat se
starosty obcí a měst, kteří mají nejlepší znalosti o problémech občanů.
Spolupráce s ÚP: budou podávány informace o realizaci projektu a získávány informace o vývoji na
trhu práce v území.

4 Příprava projektu MAS
Popište způsob přípravy projektu MAS se zdůvodněním výběru způsobu zajištění/realizace
jednotlivých aktivit v rámci projektu MAS
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1.1 Prostupné zaměstnávání – podpora osob dlouhodobě nezaměstnaných na území MAS – trénink
pracovních dovedností a návyků pod dohledem pracovního poradce a následné udržení na
pracovním místě. Opatření úzce souvisí s 1.2 dluhovým poradenstvím, klientům bude věnována
komplexní péče.
V rámci realizace opatření se nebude jednat o zprostředkování zaměstnání.
Partner s finančním příspěvkem zřídí své poradny v obcích Osoblaha, Jindřichov a Město
Albrechtice, což je spádová oblast pro území nejvíce postižené nezaměstnaností a předlužením.
Partner aktivně vyhledá klienty z cílové skupiny ve spolupráci s místně příslušným úřadem práce a
ve spolupráci s obcemi a městy z území MAS, zjistí jejich potřeby a vytypuje vhodné osoby z CS.
S osobami z CS se bude pracovat podle toho, zda je klient pouze nezaměstnaný nebo současně
předlužený nebo předlužením ohrožený.

Klient nezaměstnaný:
Bude zařazen do pracovního poradenství, kdy pracovní poradce bude s klientem aktivně pracovat,
tzn. obnovení pracovních návyků, aktivní vyhledávání pracovních příležitostí ve spolupráci s ÚP,
orientace na trhu práce. V případě nalezeného vhodného volného pracovního místa, klienta
pracovní poradce připraví k pohovoru, případně jej doprovodí, pomůže s vypracováním životopisu
apod. V případě, že volné pracovní místo pro klienta nebude vhodné, partner aktivně v území MAS
vyhledá vhodného zaměstnavatele, ochotného vytvořit tréninkové pracovní místo (TPM). Pokud
bude pro klienta místo vhodné, partner jej zaměstná na DPČ (nekolidující s podmínkami ÚP)
minimálně na 3 měsíce v rozsahu 240 hodin. Pracovní poradce zajistí prvotní kontakt se
zaměstnavatelem a dále bude s klientem pracovat stejně jako při umístění na volné pracovní místo.
Se zaměstnavatelem bude uzavřena dohoda o umožnění osobě z cílové skupiny vykonávat
tréninkovou práci. Tréninkové pracovní místo by mělo pro klienta být přínosem v získání nebo
obnově pracovních návyků, zaměstnavatel po zapracování a uplynutí doby pro tréninkové pracovní
místo může získat plnohodnotného zaměstnance s pracovní smlouvou na HPP a klient
plnohodnotné zaměstnání.
MAS předpokládá, že realizací aktivity lze dosáhnout toho, že za období I.projektu získá zaměstnání
na HPP cca 5 osob.
1.2 Dluhové poradenství – podpora aktivit směřující k aktivnímu řešení zadluženosti či
předluženosti, ke snížení rizika sociálního vyloučení z důvodu předluženosti. Na území MAS realizuje
dluhové poradenství pouze jako registrovanou sociální službu jen společnost LEXIKONA z.s., ve
městě Krnov a při realizaci zaměstnanostních projektů také Osoblažský cech, z.ú.; a to převážně na
území Osoblažska, Jindřichovska a Albrechticka. Opatření úzce souvisí s 1.1 prostupné
zaměstnávání, klientům bude věnována komplexní péče.
V rámci realizace opatření se nebude jednat o poskytování sociální služby.
Partner aktivně vyhledá klienty z cílové skupiny např. ve spolupráci s obcemi a městy z území MAS,
zjistí jejich potřeby a vytypuje vhodné osoby z CS.

Klient předlužený (zároveň nezaměstnaný):
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partner aktivně vyhledá klienty z cílové skupiny a zjistí jejich potřeby. Předluženým osobám z CS
zajistí činností dluhového poradce finanční poradenství a v případě potřeby provede klienta až do
oddlužení. Zároveň s klientem bude pracovat v rámci 1.1 prostupné zaměstnávání pracovní poradce
dle potřeb.

5 Příprava, projednávání a schvalování zbývajících max. 50 %
alokace do výše celkové finanční alokace na realizaci akčního plánu
Stručně popište způsob přípravy, projednávání a schvalování zbývajících 30 – 50 % alokace
Po dobu realizace prvního projektu bude probíhat průběžné vyhodnocování realizace projektu,
budou hodnoceny dopady na osoby z CS a plnění stanovených indikátorů. MAS realizuje minimálně
jedno veřejné projednání, kde bude prezentována realizace prvního projektu a bude identifikováno
naplňování potřeb v území. V případě, že bude identifikována změna potřeb v území, nejvyšší orgán
MAS (plénum) vybere vhodné aktivity k podpoře.
Realizaci následného projektu bude schvalovat rozhodující orgán MAS (programový výbor).

6 Náklady na AP v detailu jednotlivých projektů MAS ve vazbě na
finanční plán SCLLD
Tabulka AP nákladů na MAS projekty
Název projektu MAS

projekt MAS č. 1:
projekt MAS č. 2:
Celkem alokace na AP

Celkem CZV projektu MAS (v Kč)

Procentuální podíl projektu MAS na
celkové alokaci na AP (v %)

10 497 873,00
4 502 127,00
15 000 000,00

69,99
30,01
100,00

7 Vyhodnocení úspěšnosti realizovaného akčního plánu
Stručně popište způsob, jakým bude MAS ověřovat dosažení cílů stanovených v akčním plánu
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Naplňování cílů akčního plánu bude průběžně monitorováno a zjišťováno (dotazníkové šetření,
osobní jednání apod.) v rámci realizované aktivity. Průběžně bude probíhat zjišťování potřebnosti
osob z CS, které se mohou v průběhu implementace akčního plánu změnit. V případě, že některé
cíle nebudou dostatečně naplňovány (vyjádřeno indikátory) budou přijímána opatření k posílení
plnění cílů, případně proběhne přehodnocení a definování jiných typů aktivit tak, aby naplňovaly
stanovené cíle a především potřebnost obyvatel z území MAS Rozvoj Krnovska.
Na konci roku 2024 proběhne střednědobá evaluace projektu i celého akčního plánu OPZ+, kdy
bude zhodnoceno plnění stanovených opatření, indikátorů, aktivit a animační činnosti MAS
v průběhu realizace.
Evaluátorem aktivit projektu bude pracovník MAS, hrazený z nepřímých výdajů projektu. Evaluace
bude probíhat skupinově formou skupinových diskusí osob zapojených do projektu, rozhovory se
členy realizačního týmu a individuálně formou anonymních dotazníků pro osoby z cílové skupiny.
Podkladem pro vyhodnocení budou zápisy ze skupinových diskusí a vyhodnocení dotazníkového
šetření.
Díky řádné a důsledné evaluaci lze předejít případnému implementačnímu selhání a dojde ke
zvýšení efektivity projektem realizovaných intervencí.
V případě nenaplňování hodnot indikátorů, MAS přijme opatření k plnění cílů, případně proběhne
přehodnocení a definování jiných typů aktivit, tak aby naplňovaly cíle stanovené SCLLD.

8 Prohlášení
Akční plán SCLLD pro OPZ+ navazuje a je v souladu s koncepční částí SCLLD hodnocenou MMR
Ano
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