SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY (SVL)

AKTIVNÍ

Na podporu obcí se sociálně vyloučenou
lokalitou míří 13 % z celkových finančních
prostředků IROP

13 výzev bylo vyhlášeno
na podporu území obcí s rozšířenou působností, ve kterých
se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Objem vyčleněných
prostředků na tyto projekty dosahoval 19,2 mld. Kč.

1 491 projektů bylo podpořeno částkou 16,6 mld. Kč
Z toho 101 projektů o objemu jedné miliardy připadá na území
s koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám
(KPSVL).

12 mld. Kč podpořilo vzdělávací infrastrukturu
v sociálně vyloučených lokalitách

Projekty zaměřené na vzdělávací infrastrukturu dosáhly
nejvyšší průměrné podpory − okolo 13 mil. Kč na projekt.

Rozdělení podpory v sociálně vyloučených lokalitách
podle témat IROP
Výše podpory

Počet podpořených
projektů

Vzdělávání

12 mld. Kč

925

Sociální integrace

4,2 mld. Kč

454

Sociální podnikání

0,4 mld. Kč

112

Téma IROP

Jako sociálně vyloučenou lokalitu (SVL) označujeme prostor
(dům, ulici, čtvrť), kde se koncentrují lidé, u nichž lze identifikovat
znaky spojené se sociálním vyloučením. Tato místa jsou okolními
obyvateli negativně symbolicky označována jako „špatná adresa“,
„problémové místo“ apod. (Analýza sociálně vyloučených lokalit,
GAC, spol. s r. o., 2015)
Zkratka KPSVL znamená Koordinovaný přístup k sociálně
vyloučeným lokalitám. Jedná se o nástroj pomoci, který
je určen pro obce a města, která se rozhodnou systematicky
řešit problematiku sociálního vyloučení a budou k tomuto řešení
potřebovat podporu ze Strukturálních a investičních fondů EU
(ESIF). V rámci KPSVL mohou obce koordinovaně čerpat prostředky
ze tří operačních programů (OP Zaměstnanost, OP VVV a IROP).

Přínosy výzev zaměřených na sociálně vyloučené lokality

Podíl SVL výzev na celkových výsledcích IROP
Navýšení kapacity sociálních
služeb o nové klienty

36 %

Podpořené byty sociálního
bydlení
Podpořená zázemí pro
služby a sociální práci
Poskytované druhy
sociálních služeb

57 %
41 %
38 %

Čtyři ukazatele prezentují více než polovinu všech dosažených
výsledků za celý program IROP: podpořené podniky v SVL výzvách
představují 67 % všech podniků podpořených IROP, nové osoby
využívající zařízení péče o děti do tří let tvoří v SVL výzvách 64 %
všech nových osob, sociální byty mají 58% podíl a nové pracovní
úvazky jsou mírně nad 57 %.

67 %

Podpořené nové podniky
Nové pracovní úvazky
znevýhodněných skupin

57 %

Osoby využívající zařízení
péče o děti do 3 let
Podpořená vzdělávací
zařízení

V podpořených oblastech projekty zvýšily kapacitu sociálních
služeb, podpořily sociální byty a zázemí pro sociální práci. Vznikly
nové sociální služby, úvazky pro znevýhodněné skupiny obyvatel
a zařízení péče o děti.

Téma IROP
(specifický cíl)

Navýšení kapacity sociálních
služeb o nové klienty

64 %
34 %

Ukazatel

2.1 Sociální
integrace

2.2 Sociální
podnikání

2.4 Vzdělávání

Dosaženo
6 472

Podpořené byty sociálního bydlení

675

Podpořená zázemí pro služby
a sociální práci

489

Poskytované druhy sociálních služeb

254

Podpořené nové podniky
Nové pracovní úvazky znevýhodněných
skupin
Osoby využívající zařízení péče o děti
do 3 let
Podpořená vzdělávací zařízení

57
145
1 168
786

V sociálně vyloučených lokalitách se realizují i projekty
z nezaměřených výzev
Mimo výzvy se zaměřením na SVL bylo ve specifických cílech Vzdělávání, Sociální integrace a Sociální podnikání podpořeno
dalších 1174 projektů v objemu 13,1 mld Kč.
Z nich se 704 realizuje aspoň částečně v obcích se sociálně vyloučenou lokalitou a 172 projektů připadá na území obcí
s koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám.

Další podpořené projekty mimo výzvy SVL
Téma IROP
(Specifický cíl)

Projekty mimo (KP)SVL výzvy

Z toho se realizuje v obcích se SVL

Z toho realizace v KPSVL

Počet
projektů

Objem podpory EU

Počet
projektů

Objem podpory EU

Počet
projektů

Objem podpory EU

2.1 Sociální integrace

279

3 869 mil. Kč

152

2 505 mil. Kč

63

1 276 mil. Kč

2.2 Sociální podnikání

44

141 mil. Kč

15

47 mil. Kč

6

21 mil. Kč

851

9 113 mil. Kč

537

5 095 mil. Kč

103

1 260 mil. Kč

1 174

13 123 mil. Kč

704

7 646 mil. Kč

172

2 556 mil. Kč

2.4 Vzdělávání
Celkem

Jako podpořené projekty jsou považovány všechny projekty, kterým byl vydán právní akt o podpoře a jimž jsou přislíbeny prostředky k financování.
Uvedené částky podpory EU jsou za příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Data jsou platná k 1. 7. 2021. Zdroj MS2014+.

Příklady projektů

Automobily pro terénní sociální služby
Oblastní charita Trutnov, 3,5 mil. Kč
Nákup jedenácti automobilů umožnil uspokojit zvyšující se počet uživatelů terénní pečovatelské služby a osobní
asistence. Charita ji zajišťuje především v obcích, které tyto služby svým občanům neposkytují.

Rozvoj sociálního bydlení
Město Uherský Ostroh, 6,8 mil. Kč
Přestavba bývalých prostor základní umělecké školy na šest bytů vytvořila dostupné nájemní sociální bydlení pro sociálně
vyloučené osoby a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Komunitní centrum
Obec Dolní Břežany, 9,7 mil. Kč
Rekonstrukce dvou budov vytvořila velkorysé zázemí pro širokou nabídku volnočasových aktivit a sociálních
služeb. Komunitní centrum nabízí klubovnu, muzeum, biograf, knihovnu s čítárnou včetně přístupu k internetu.
Je také zázemím pro sportovní spolky obce či pro organizace zajišťující programy pro děti a mládež.

Auto pro Uličníka
Diakonie Českobratrské církve evangelické - středisko Západní Čechy, 1,1 mil. Kč
Pořízení užitkového automobilu s obytnou nástavbou umožnilo Klubu Uličník, který působí v sociálně vyloučených lokalitách
Poběžovicka a okolí, získat zázemí pro terénní sociální službu pro děti a mládež od šesti do dvaceti let.

Sociální podnik
Tiskárna Delatero, 4,2 mil. Kč
Nové přístroje a technologie umožnily sociálnímu podniku v obci Bechtín v Ústeckém kraji rozšířit nabídku o potisk
kovových ploch a textilu. Vznikla tak tři pracovní místa pro hendikepované nebo dlouhodobě nezaměstnané osoby.

