Projekt OP LZZ
Sociální rehabilitace pro zrakově postižené
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. získalo na základě výběrového řízení zaměřeného
na poskytování služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji finanční prostředky
z ESF a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na snižování
nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání,
dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování
kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráce v uvedených oblastech. program
umožňuje v období 2007 – 2013 čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního
fondu (ESF) v České republice. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je
Ministerstvo práce a sociálních věcí a je zároveň řídícím orgánem Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Na základě smlouvy o zajištění sociální služby, která je uzavřena s Královéhradeckým
krajem, je financována tato registrovaná sociální služba:
 sociální rehabilitace pro zrakově postižené
Název projektu: Služby sociální prevence v Královehradeckém kraji
registrační číslo projektu: CZ 1.04/3.1.00/05.00017
Datum zahájení účasti na projektu: 18. 9. 2009
Datum ukončení účasti na projektu: 31.7.2012
Individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji byl podpořen
z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky částkou 270 441 082 Kč.
Popis projektu
Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách /zejména služeb sociální prevence) a jejich
dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na
území Královéhradeckého kraje. Cílem poskytování sociálních služeb je napomoci
cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti; zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na
trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Výběr
sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které budou sociální služby v rámci
tohoto projektu určeny, reflektuje potřeby kraje, které vyplývají ze střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb vyhotoveného na základě § 95 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. V rámci projektu bude kromě potřebných stávajících aktivit
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financováno i rozšíření těchto sociálních služeb a dále aktivity nové, které vyplývají ze
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. V rámci individuálního projektu mohou
být podporovány jednotlivé sociální služby v rozsahu základních činností, včetně dalších
návazných (fakultativních) aktivit, jejichž cílem je uživatele aktivizovat ve smyslu jeho
začlenění do společnosti a návratu na trh práce. Projekt je jedinečný tím, že bude
zabezpečovat poskytování sociálních služeb na celém území kraje a to na základě
výstupů ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Projekt se zaměřuje na poskytování následujících sociálních služeb sociální prevence
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:










azylové domy
domy na půli cesty
intervenční centra
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociální rehabilitace
následná péče

Sociální služby jsou určeny pro cílové skupiny:
 osoby se zdravotním postižením
 děti, mládež a mladí dospělí
 oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby
komerčně zneužívané
 rodiče s dětmi
 osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 osoby závislé na návykových látkách
 osoby bez přístřeší
Sociální služby budou financovány prostřednictvím projektu po dobu tří let.
Projekt naplňuje Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2013 a vychází
z Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji pro období 2007 – 2009.
Odborným garantem projektu je Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KÚ
Královéhradeckého kraje.
Řízení a administraci projektu zajišťuje Centrum evropského projektování.
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Realizátor projektu
Název: Královéhradecký kraj
IČ: 70889546
Ulice: Pivovarské náměstí 1245/2
Město: Hradec Králové
PSČ: 500 03
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