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DOKONČENÍ PŘÍPRAVY OPZ+  

 OPZ+ byl schválen vládou dne 4. 10. 2021

 Dne 5. ledna 2022 OPZ+ oficiálně předložen EK k 

oficiální vyjednávání

 Schválení OPZ+ Evropskou komisí – reálně lze 

předpokládat v květnu 2022

 Vyhlášení prvních výzev pro předkládání žádostí – 3. Q 

2022
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OPZ+ - SOCIÁLNÍ OBLAST

 Priorita 2 Sociální začleňování 

alokace 18,6 mld. Kč

SC 2.1 Aktivní začleňování 

SC 2.2 Přístup ke službám 

SC 2.3 Integrace marginalizovaných komunit, jako 

jsou Romové

 Priorita 4 Materiální pomoc nejchudším 

osobám (bývalý OP PMP)

alokace 2,025 mld. Kč
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SC 2.1 AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

 Sociální služby

 Podpora neformální a sdílené péče

 Podpora výkonu a rozvoje sociální práce

 Služby pro ohrožené děti a rodiny s dětmi a mladé dospělé

 Aktivity zaměřené na prevenci předčasných odchodů dětí ze 

vzdělávání

 Sociální bydlení

 Sociální podnikání

 Prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách 

(koordinovaný přístup k soc. vyloučení ve spolupráci s  ASZ) 

 Programy prevence řešení zadluženosti

 Výzvy pro ITI a CLLD (výzvy pro MAS)

 Další (integrace cizinců, podpora obětí násilí, programy pro 

osoby ohrožené závislostmi, prevence kriminality, programy 

pro osoby opouštějící VTOS) 4



SC 2.2 PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM

 Podpora transformace pobytových sociálních služeb

 Podpora transformace systému péče o ohrožené děti 

 Pokračování reformy péče o duševní zdraví

 Koncepční, strategické a metodické aktivity v sociální a 

zdravotní oblasti (systémové projekty)

 Rozvoj kvality služeb, zavádění nových řešení ve službách

 Budování kapacit NNO

 Podpora vzniku a rozvoje služeb na sociálně zdravotním 

pomezí 

 Vzdělávání pracovníků (sociální, zdravotní oblast)

 Oblast podpory zdraví (zdravotní gramotnost, programy 

včasného záchytu nemocí)

 Aktivity směřujících k reformě zdravotní primární péče 
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SC 2.3 INTEGRACE MARGINALIZOVANÝCH

KOMUNIT, JAKO JSOU ROMOVÉ

 Podpora komunitní práce a komunitního organizování

 Služby pro rodiny s dětmi (před)školního věku, posílení 

jejich rodičovských kompetencí

 Aktivity v oblasti sledování a prevence projevů z 

nenávisti vůči Romům, diskriminace, emancipace, 

v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí na 

osobách z řad romské menšiny, apod. 

 Podpora budování kapacit romských a proromských 

NNO

Vazba aktivit na Strategii romské integrace 2021-2030

6



PRIORITA 4 MATERIÁLNÍ POMOC 

NEJCHUDŠÍM OSOBÁM

 Intervence jsou zacíleny na poskytování základní materiální 

a potravinové pomoci osobám a rodinám ohroženým 

chudobou.

Stravování dětí ve školských zařízeních (příspěvek na 

zajištění bezplatného školního stravování; do podpořené 

cílové skupiny budou děti zařazeny na základě 

posuzované příjmové a sociální situace rodin)

Materiální a potravinová pomoc (Potraviny; Základní 

spotřební zboží, které je určeno pro spotřebu cílových 

skupin, například ošacení, obuv, hygienické potřeby, školní 

pomůcky, potřeby pro domácnost a další)
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Děkuji za pozornost!

www.esfcr.cz


