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zaměstnanost

Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s.

Ivančice 24.2.2022 od 9:00
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Místní akční skupina
je sdružení občanů, neziskových organizací,
podnikatelské sféry a veřejné správy,
které spolupracuje na rozvoji venkova.

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života
a životního prostředí ve venkovských oblastech.
Jedním z nástrojů je také aktivní získávání
a rozdělování finančních prostředků přímo
v regionu podle jeho skutečných potřeb.

Za tímto cílem zpracovává a realizuje MAS Strategii
komunitně vedeného místního rozvoje.

Na podkladě této strategie pak MAS vybírá projekty
které podpoří v rámci svěřených finančních
prostředků určených pro rozvoj území. Nebo může
realizovat vlastní projekty.
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Místní akční skupina
MAS Brána Brněnska vypsala již celkem 29 výzev.

117 Projektů
Přibližně 134 160 812,- Kč

PRV - 76 projektů v celkové výši požadované
dotace cca 34 100 370,- Kč

OPZ - 11 projektů v celkové výši požadované
dotace cca 12 176 603 ,- Kč

IROP - 30 projektů v celkové výši požadované
dotace cca 87 883 838,8 Kč
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MPSV vypíše výzvu pro Místní 

akční skupiny

Příležitost zprostředkovat až 20.mil do 

území v rámci vlastního projektu MAS

Projekt má řešit konkrétní potřeby území 

v oblasti sociálního začleňování a posilování 

rodinných vazeb

Cílem je zlepšit kvalitu života na venkově, 

posílit soběstačnost venkova a zapojit místní 

aktéry do pomoci potřebným.
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rodiny s dětmi (děti a dospívající) 

dospělí se zdravotním či soc. znevýhodněním 

osoby v postproduktivním věku a senioři 

pečující osoby 

osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení 

osoby s nízkou soc. úrovní a s vysokou mírou izolace 

nízkokvalifikované osoby a osoby hůře uplatnitelné na trhu práce

odborní pracovníci NNO, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a 

podnikatelů

Podporované cílové skupiny
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aktivizace, participace, zapojování se do života v obci/ komunitě; komunitní 

(soc.) práce, komunitní centra 

sociální práce na obcích, sociální bydlení 

svépomoc, vzájemná pomoc, sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, 

dobrovolnictví, mezigenerační výměna a výpomoc

sdílená a neformální péče, paliativní a domácí hospicové péče 

Podporované aktivity - oblasti
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Oblast zaměstnanosti

sdílení (pracovníků, prostor, vybavení, pomůcek), flexibilní formy zaměstnávání, 

pracovní mentoring, lokální aktivizační tréninková pracovní místa a stáže u 

zaměstnavatelů, prostupné zaměstnávání, komunitně prospěšné zaměstnávání, 

podnikatelské inkubátory a podpora podnikání na zkoušku 

podpora rodiny a rodinných vazeb, vrstevnická výpomoc a peer programy, 

komunitní venkovské tábory, dětské kluby, slaďování péče o děti a seniory s 

prací, participace a zapojování seniorů, mezigenerační dialog a soužití

Podporované aktivity - oblasti
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Konkrétní zacílení na podporu předem identifikovaných osob 

(předchází detailní mapování a analýza potřeb) 

Maximální využití místních zdrojů, lokální rozměr a dosah, přímá 

vazba na místní veřejné služby, zaměstnavatele a podniky 

Komunitní rozměr, tj. podpora, posílení a rozvoj komunitních 

principů a komunitního života (vzájemná spolupráce, budování 

funkčních partnerství, aktivizace zdrojů k svépomoci, otevřená a 

transparentní komunikace, sdílení, společné tvoření a realizace 

netradičních nápadů a neobvyklých/ inovativních způsobů řešení)

CHARAKTER, ZNAKY PODPOROVANÝCH AKTIVIT
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Praktičnost, pragmatičnost a jednoduchost zvolených postupů a 

přístupů k řešení problémů 

Aktivity s přímým dopadem na CS, tj. primárně přímá práce s CS, 

sekundárně podpora dílčí koncepční a metodické činnosti, 

vzdělávací a osvětové aktivity 

Terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v 

jejich přirozeném prostředí 

Lokální ambulantní programy s dobrou místní i časovou 

dostupností i pro osoby závislé na pomoci svých blízkých nebo 

jiných pečujících osob

CHARAKTER, ZNAKY PODPOROVANÝCH AKTIVIT
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soc. služby 

nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

sociální podniky 

dětské skupiny 

příměstské tábory

Není možné podpořit
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Zajímá nás, jak vidíte potřebnost jednotlivých oblastí a 

potřeby lidí z podporovaných cílových skupin.

Pomůže nám to ve výběru oblastí, na které zaměříme projekt.

Až bud jasno v zaměření projektu, budeme hledat možnosti 

zapojení dalších organizací:

jako dodavatelé služeb

finanční partneři, pokud nemají charakter dodavatelů, tj. 

není konkurence v dané službě např. zajištění sociální práce 

na obcích 

prostřednictvím zaměstnání pod místní akční skupinou

(např. DPP pro koordinátory aktivit v území).


