
Jednání lokálního partnerství 
Vrbenska 

23.1.2017 



Program jednání 

15:00  Zahájení 

15:00 – 15:10 Shrnutí výzvy č. 42 Operačního programu  
  Zaměstnanost   

15:10 – 15:30 Představení projektů realizovaných na Vrbensku 

15:30 – 15:40 Plán činností 2017-2018 

15:40 – 15:50 Projekt "inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích 
  se sociálně vyloučenými lokalitami" 

15:50 – 16:00 Diskuze, náměty, závěr 



Shrnutí výzvy č. 42 OPZ  
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva 

 

 

 

OPZ Alokace Podané projekty Schválené projekty 

2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost 

osob ohrožených 

sociálním vyloučením 

nebo sociálně vyloučených 

ve společnosti a na trhu 

práce 

  

25 556 588 Kč 25 313 954,50 Kč 20 045 326,75 Kč 

2.1.2: Rozvoj sektoru 

sociální ekonomiky 

  
33 268 800 Kč 15 540 978,75 Kč 0 Kč 



Shrnutí výzvy č. 42 OPZ 
2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 

vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

 

• Projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrbenska – 
realizátor Liga, o.p.s. 

• Projekt Příprava k zaměstnání – realizátor Aperkom, z.ú. 
• Projekt Rozvoj rodinné asistence na Vrbensku – realizátor 

Help-In, o.p.s. 
• Projekt Proti dluhům na Vrbensku– realizátor Help-In, o.p.s. 
• Projekt Prevence závislostí na Vrbensku – realizátor 

OpenHouse, o.p.s. 
• Projekt Snižování sociálního vyloučení na Vrbensku – Město 

Vrbno pod Pradědem 



 
Shrnutí výzvy č. 42 OPZ 

2.1.2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

 
 

• Projekt Biostravovací program 

• Projekt Školicí a konferenční centrum v Hotelu 
Singer 

• Rozšíření podnikání firmy PP.SVOMOV, s.r.o. na 
území 



Projekt – Prevence závislostí na 
Vrbensku 

Realizátor projektu:  
    NNO Open House, o.p.s. 
 
Cíle projektu: 
• Pracovat terénní formou – sociální služba podle z. 108/ 2006 Sb. 

 

• Vzdělávací program - zvýšit sociální  a zdravotní kompetence  

 

• Kampaň - zvýšit povědomí o principech, významu a výsledcích 
poskytované sociální služby a projektu 

 

• Spolupráce – funkční síť – včasné předávání informací 

 
 



Projekt – Prevence závislostí na 
Vrbensku 

Termín realizace:  Od 1. 2. 2017 – 31. 12. 2020 

 

Území:  Vrbno pod Pradědem 

   Karlovice 

   Široká Niva 

   Ludvíkov 

   Karlova Studánka 

 



Projekt – Prevence závislosti na 
Vrbensku 

Cílová skupina projektu: 

 
Osoby z oblasti Vrbenska, které: 

 

• Závislé na návykových látkách – marihuana, alkohol, OPL 

• Závislostní chování – gambling 

• Osoby jim blízké (ohrožené závislostí) - rodinní příslušníci, 

partneři, kamarádi, vrstevníci, experimentátoři, osoby sociálně 

vyloučené, nebo sociálním vyloučením ohrožené 

• Věková struktura 15 – 64 let 

 



Projekt Prevence závislostí na 
Vrbensku 

Klíčové aktivity projektu: 

 
1. Poskytování sociální služby - terénní program 

2. Vzdělávací program  

3. Kampaň za účelem zvýšení informovanosti  

4. Spolupráce s institucemi a osobami 

 

 

 

 



Projekt „Rozvoj rodinné asistence na 
Vrbensku“ 

 

Realizátor projektu: NNO Help-In, o.p.s. 

 

Cílem projektu je prostřednictvím rozvoje SAS 
obnovit nebo navrátit stabilitu a funkčnost v 18 
rodinách mikroregionu Vrbensko. 

 

 

 



Projekt „Rozvoj rodinné asistence na 
Vrbensku“ 

Realizace projektu: 

- od 1.4.2017 – do 31.3.2020 

 

Území:  Vrbno pod Pradědem 

   Karlovice 

   Široká Niva 

   Ludvíkov 

   Karlova Studánka 

 

 



Projekt „Rozvoj rodinné asistence na 
Vrbensku“ 

Klíčové aktivity: 

 

1. Poskytování základní činnosti SAS 

 

2. Poskytování fakultativní činnosti SAS 



Projekt „Proti dluhům na Vrbensku“ 

Realizátor projektu: NNO Help-In, o.p.s. 

 

Cílem projektu je prostřednictvím programu 
dluhového poradenství stabilizovat finanční 
poměry, příp. zlepšit ekonomickou situaci cca 75 
osob z Vrbenska , zvýšit jejich finanční 
gramotnost, posílit odolnost vůči reklamě a 
minimalizovat tak jejich ohrožení sociální 
vyloučením. 



Projekt „Proti dluhům na Vrbensku 

Realizace projektu: 

- od 1.7.2017 – do 30.6.2020 

 

Území:  Vrbno pod Pradědem 

   Karlovice 

   Široká Niva 

   Ludvíkov 

   Karlova Studánka 

 



Projekt „Proti dluhům na Vrbensku 

Klíčové aktivity: 

1. Výkon dluhového poradenství 

 

2. Zvyšování finanční gramotnosti 

 



Projekt „Snižování sociálního 
vyloučení na Vrbensku“ 

 

Realizátor: Město Vrbno pod Pradědem 

Spolupracující subjekty:  

   Karlovice 

   Široká Niva 

   Karlová Studánka 

   Ludvíkov 



Projekt „Snižování sociálního 
vyloučení na Vrbensku“ 

Klíčové aktivity 

• Poradenský program - Prevence ztráty bydlení 

• Poradenský program - Zaměstnanost 

• Koordinace aktivit v oblasti zaměstnanosti, 
prevence ztráty bydlení a návazných služeb 



Oblast Vzdělávání 

• Realizátor: ASZ 
• Doba realizace: 2016 – 2022 
• Název: Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích 

se sociálně vyloučenými lokalitami 
• Hlavní cíl projektu: 

– v zapojených obcích dosáhnout uplatnění principů 
inkluzivního  a kvalitního vzdělávání (IKV) na 
participativním základě;  

– vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj 
opatření vzniklých v průběhu projektu na lokální 
úrovni. 

 

 
 



Oblast Vzdělávání 

Nabídka podpůrných aktivit ASZ v oblasti 
vzdělávání: 

 osvětová 
činnost 

expertní 
podpora 

projektové 
poradenství 



Plán aktivit 

Vzdělávání 

 

- Příprava projektu - IROP 

– Místní plán inkluze 

– Příprava projektu - OPVVV  

– Vzdělávání, osvětové aktivity 

 

 

 

 



Plán aktivit 

• Naplňování opatření SPSZ 

• Revize SPSZ 

• Tvorba komunikačního plánu 

• Tvorba exit strategie 

 

 



Nabídka aktivit ASZ 

• Projektové poradenství 

• Výzkumy v lokalitě 

• Veřejná setkání a osvětové aktivity 

• Vzdělávání  



 

 

 

Děkujeme za pozornost 


