
 

 

 

ZÁPIS PS Sociální 

23/03/22 11:00, ÚKEP MP, p.o. 

 

Účastníci – dle prezenční listiny (příloha č. 1). 

Informace k ukončenému sběru projektových námětů do OPZ: přijaté náměty budou po 

posouzení ŘV odeslány 31.3. na ŘO OPZ+ a podle jejich kvality bude stanovena alokace pro 

Plzeňskou aglomeraci na celé období 2021 – 27. 

Potřeba prioritizace námětů – je pravděpodobné, že vyčleněná alokace OPZ+ pro všechny 

aglomerace ITI dohromady nebude pokrývat potřeby a po posouzení námětů na OPZ v období 

duben-červen 2022 bude pro plzeňskou aglomeraci vyčleněna částka, která nepokryje nynější 

požadavky. 

Ač budeme znát specifické požadavky OPZ+ na 1.1. a 2.1, může také dojít k úpravě námětů 

a pak budou žadatelům vydávána „Vyjádření o souladu s SPA“.  

Projednání námětů - přijato 16 námětů s celkovými plánovanými výdaji 211 mil. Kč. Seznam 

všech přijatých námětů je uveden v příloze č. 2. 

Předloženo do SC 1.1. - celkem za 146,5 mil.  

• CLZ: Integrace cizinců – komplexní téma integrace cizinců, PRIORITNÍ záměr, 

aktuálně problém graduje, ale záměr neřeší aktuální situaci. Jedná se o 

stabilizaci migrantů v regionu, námět zopakovat na roky 2026 – 27, veřejně 

prospěšný charakter.  

• RRA: Nová kariéra v Plzni– předčasné odchody ze vzdělávání, další 

vzdělávání osob s nízkou kvalifikací, partneři – Úřad práce, spolupráce se 

zaměstnavateli, KCV JŠ. Odpovídá zaměření SPA. 

• BFZ: Odrazový můstek k aktivnímu uplatnění – s 

• Síť pro rodinu – ano, prioritní, vazba na CS. 

• Plzeňská krajská rada dětí a mládeže – není spojitost mezi CS, ale jsou 

v souladu s SPA.  

• 4 BL - nekonzultováno – doložit vazbu na území, nejsou zkušenosti. 

• Komunikujeme: Pracujeme v PK, doložit vazbu na region 

• Time for Help – chybí vazba na region, pouze obecný popis CS 

 

Předloženo do SC 2.1. za 64 mil. 

• Blízký soused – PRIORITA, uvedeny zkušenosti - práce s CS, popsána vazba 

na region, úspěšný realizátor projektů. 

• Komunikujeme – pečujeme, doložit vazbu na region 

• Rom Praha - doložit vazbu na region, lze také podat jako individuální projekt 

do SC 2.3. 

• Dismas – odpovídá zaměření - prevence dopadů problematického sociálního 

začleňování, ale CS nepatří k prioritám aglomerace.  



 

 

 

 

Diskuze 

Mařan – výše mzdových nákladů u některých záměrů je nepřiměřená. 

Gondorčín - mzdové náklady na úvazky jsou dle standardu, řeší metodický dopis MPSV 

z roku 2021. 

Mařan – u indikátoru „počty účastníků celkem“ (různé formy poradenství, kurzy atd.) jsou 

uváděny vysoké hodnoty, pak se počty účastníků postupně snižují. Projekty musí splnit 

bagatelní podporu. 

Mařan – několik projektů na slaďování rodinného a pracovního života, jsou obdobné, mělo by 

se prioritizovat.  

Urban – informoval o aktuální situaci v regionu, především nedostatek zdravotnického 

personálu.  

Brabcová – u 1.1. je riziko zaměřit se na 1 cílovou skupinu, např. zájemce o zaměstnání není 

specifická CS, problém vidí u dlouhodobě nemocných a neaktivních osob. Matky po RD jsou 

snadno dostupná cílová skupina.  

Brabcová – 25% spolufinancování pro soukromé subjekty u přechodových regionů, stát 

nedofinancovává. 

Steinbachová – sociální vyloučení je v regionu větší problém než matky po RD. 

 

Doplnění projektových námětů - doložit vazby na plzeňskou aglomeraci:  

Vyzváni budou tito předkladatelé: Komunikujeme, Time for help, Rom Praha, 4 BL z.s. 

s termínem doplnění námětů do 28. 3. 2022. 

 

Zapsala: Eva Jindrová 

24.3.2022 
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